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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

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم لالسل2ات املسندة إليهم.
لال تتحمل اإلدارة أية مسؤللية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

COTE D’ARGANIER
حل الشركة

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

بتاريخ الشركة  بمقر  عقد   الذي 

فيه) قرر  لالذي  ((1(1 يونيو) ((1

الشركاء)ما يلي):

 COTE الشركة) حل 

D’ARGANIER

تسمية السيد ال2اهري مص2فى)

كمصفي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) ((4 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1)،)تحت رقم)15795).

1 P

الشركة توركيت ام ري
ش.م.م حات شريك لحيد

SOCIETE TAWARGIT IMSARIE

SARL A ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات شريك لحيد

حات) الشركة  تأسيس  تم 

شريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

لحيد بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ)
ملول) بأيت  ((1(1 يوليو) ((1 في)

 (1(1 يوليو) ((1 بتاريخ) لاملس ل 

األسا�ضي) القانون  لضع  تم  بأنزكان 

املحدلدة) املسؤللية  حات  للشركة 

حات شريك لحيد حسب املواصفات)

التالية):

توركيت) الشركة  (: التسمية)

امسري))ش.م.م حات شريك لحيد).

 SOCIETE TAWARGIT IMSARIE

SARL A ASSOCIE UNIQUE

املوضوع االجتماعي للشركة):

ال2بيعية) املنتجات  لشراء) بيع 

بالتقسيط لاو ملة.

التجارة اإللكترلنية.

االستيراد لالتصدير.

 A بلوك) (3(( رقم) (: مقر الشركة)

الثاني) اوحسن  شارع  الثاني  ال2ابق 

حي العرب ايت ملول.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم كلها اكتتبت نقدا لدفعت)

في مجموعها عند االكتتاب كالتالي):

 Mme ماري) داني  بالي  السيدة 

 BALES DANAE MARIE (111

حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير حتى))3)ديسمبر.

بالي) السيدة  عين  (: التسيير)

 Mme BALES DANAE ماري) داني 

MARIE)كمسيرة لحيدة للشركة ملدة)

أير محدلدة.

في) التوقيع  (: االجتماعي) التوقيع 

البنكية) لاأللراق  لالوثائق  العقود 

داني) بالي  السيدة  طرف  من  يكون 

 Mme BALES DANAE ماري)

.MARIE

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

يوليو) ((4 بتاريخ) انزكان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)135).
املسير

2 P

NC CAPITAL
الس ل التجاري رقم : 569)46

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

السنو�ضي) حسني  نزهة  األستاحة 

بتاريخ البيضاء،) بالدار   موثقة 

1)1)،)قام كل من السيد) 1))مارس)

)أصالة) كيران) ابن  شفيق  محمد 

عن نفسه لبصفته الو�ضي الشرعي)

البنه القاصر السيد علي ابن كيران)،)

السيدة نزهة برادة،)السيدة ياسمين)

اوحفيظ) عبد  لالسيد  كيران  ابن 

بوضع القانون األسا�ضي) ابن كيران،)

لاوخصائص) املميزات  حات  لشركة 

التالية):

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

.NC CAPITAL(:(التسمية

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

(،5 رقم) املومن،) عبد  شارع  (،(1(

ال2ابق األر�ضي.

:)يتمثل أرض) الغرض االجتماعي)

الشركة في ما يلي):

اإلنعاش العقاري.

املساهمة املباشرة أل الغير مباشرة)

كان،) شكل  لبأي  الوسائل  بجميع 

أل) امل موعات  الشركات،) جميع  في 

أنواعها) بجميع  القانونية  الكيانات 

املؤسسة أل التي سيتم تأسيسها.

تسيير،)مراقبة،)تنمية،)بيع بجميع)

التي) لاألرباح  للمساهمات  األشكال 

تملكها في جميع الشركات أل املقالالت

االستشارات،) اوخدمات،) جميع 

التابعة) الشركات  لصاوح  الدراسات 

لها،)على املستوى اإلداري،)القانوني،)

املالي) التجاري،) التقني،) املحاسباتي،)

أل أير حلك.

العمليات) جميع  عامة،) لبصفة 

الصناعية،)التجارية،)املالية،)املدنية،)

املرتب2ة) املنقولة  الغير  أل  املنقولة 

كليا) أل أير مباشرة،) بصفة مباشرة 

الذكر) السالفة  باألأراض  جزئيا  أل 

حات) أل  مشابهة  أخرى  بأأراض  أل 

الصلة.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

تس يل الشركة بالس ل التجاري.

 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) ((111 إلى) مقسم  درهم 

11))درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

الواحدة مقسمة بين الشركاء)حسب)

اوحصص التالية):

كيران) ابن  شفيق  محمد  السيد 

411)حصة.

السيدة نزهة برادة)311)حصة.

 (11 ابن كيران) السيدة ياسمين 

حصة.

كيران) ابن  اوحفيظ  عبد  السيد 

11))حصة.

السيد علي ابن كيران)11))حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (3( فاتح يناير لتنتهي في)

كل سنة.

القانون األسا�ضي) عين  (: التسيير)

كيران) ابن  شفيق  محمد  السيد 

أير) ملدة  للشركة  لحيد  كمسير 

محدلدة.
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األرباح):)من األرباح الصافية لبعد)

تخمص) خصم اوخسارات السابقة،)

1)/))على األقل لتأسيس االحتياطي)

إشارة) رهن  يوضع  لالباقي  القانوني 

او معية العمومية.

مللف) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التأسيس 

للدار البيضاء)بتاريخ))))يونيو)1)1) 

تحت رقم)735678.

مس لة) الشركة  (: التس يل)

بالس ل التجاري للدار البيضاء)تحت)

رقم)569)46.
من أجل النسخة لاإلشارة

التسيير

3 P

NC CAPITAL

الشركة حات املسؤللية املحدلدة

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

السنو�ضي) حسني  نزهة  األستاحة 

بتاريخ البيضاء،) بالدار   موثقة 

1))مارس)1)1))لهبت السيدة نزهة)

برادة للسيد محمد شفيق ابن كيران)

311)حصة اجتماعية) حق الرقبة ل)

الواحدة) للحصة  درهم  ((11 بقيمة)

التي تمتلكها ملكية تامة بالشركة حات)

(،NC CAPITAL املسؤللية املحدلدة)

مقرها) درهم،) ((11.111 رأسمالها)

(،(1( البيضاء،) بالدار  االجتماعي،)

ال2ابق) (،5 رقم) املومن،) عبد  شارع 

التجاري) بالس ل  املس لة  األر�ضي،)

للدار البيضاء)تحت رقم)569)46.

ل7  (6 الفصلين) تغيير  لبالتالي تم 

من القانون األسا�ضي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

للدار) التجارية  املحكمة  ضاب2ة 

البيضاء)بتاريخ))))يونيو)1)1))تحت)

رقم)735678.
من أجل النسخة لاإلشارة

التسيير

4 P

GEPRICO
الس ل التجاري رقم : 7)4639

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة بشريك لحيد

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

السنو�ضي) حسني  نزهة  األستاحة 

بتاريخ البيضاء،) بالدار   موثقة 

5))يونيو)1)1)،)قامت الشركة حات)

 NC CAPITAL الوحيدة) املسؤللية 

لضع القانون األسا�ضي للشركة حات)

املميزا ت لاوخصائص التالية):

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

.GEPRICO(:(التسمية

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

حي) عسكري،) حسن  أبو  زنقة  (،((

املستشفيات.

:)يتمثل أرض) الغرض االجتماعي)

الشركة في ما يلي):

اإلنعاش العقاري.

البيع،) الشراء،) االقتناء،)

الكراء،األخذ باإليجار و ميع األرا�ضي)

الغير مبنية لكذلك جميع) املبنية أل 

العقارات املتواجدة في املغرب.

)عن) األرا�ضي) قيمة  من  الرفع 

التجهيز،) التجزئة،) عمليات  طريق 

لإعدادها للبناء)لتشييد جميع املباني)

للمهن،) للتجارة،) للسكن،) املعدة 

للصناعة أل أي استغالل آخر).

بامللكية) بيعها  العقارات،) تحويل 

املشتركة في شكل تجزئات أل لحدات،)

لكذلك تسييرها عن طريق الكراء.

الغير) أل  املباشرة  املساهمة 

مباشرة،)كيفما كان شكلها،)في نشاط)

فردية) أل  اجتماعية  أخرى  مقالالت 

املرتب2ة بنشاط الشركة.

العمليات) جميع  عامة،) لبصفة 

املنقولة لاملالية) العقارية،) التجارية،)

أير) أل  مباشرة  بصفة  املرتب2ة 

باألأراض) كليا  أل  جزئيا  مباشرة،)

أخرى) بأأراض  أل  الذكر  السالفة 

مشابهة أل محورية.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

تس يل الشركة بالس ل التجاري.

 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) ((111 إلى) مقسم  درهم 

11))درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

الواحدة،)كلها في ملك الشريك الوحي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (3( فاتح يناير لتنتهي في)

كل سنة.

القانون األسا�ضي) عين  (: التسيير)

كيران) ابن  شفيق  محمد  السيد 

أير) ملدة  للشركة  لحيد  كمسير 

محدلدة.

األرباح):)من األرباح الصافية لبعد)

تخمص) خصم اوخسارات السابقة،)

1)/))على األقل لتأسيس االحتياطي)

القانوني.

مللف) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التأسيس 

يوليو) فاتح  بتاريخ  البيضاء) للدار 

1)1))تحت رقم))73786.

مس لة) الشركة  (: التس يل)

بالس ل التجاري للدار البيضاء)تحت)

رقم)7)4639.
من أجل النسخة لاإلشارة

التسيير

5 P

 JARDIN DES SPORTS

CALIFORNIE
الشركة حات املسؤللية املحدلدة

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

السنو�ضي) حسني  نزهة  األستاحة 

بتاريخ البيضاء،) بالدار   موثقة 

3)مارس)1)1)):

لهبت السيدة نزهة برادة للسيد)

محمد شفيق ابن كيران حق الرقبة)

بقيمة) اجتماعية  حصة  ((4111 ل)

التي) الواحدة  للحصة  درهم  (511

حات) بالشركة  تامة  ملكية  تمتلكها 

 JARDIN DES املحدلدة) املسؤللية 

رأسمالها) (،SPORTS CALIFORNIE

5.111.111))درهم.

مقرها االجتماعي،)بالدار البيضاء،)

عين) مقاطعة  عمالة  الوازيس،) حي 
التجاري) بالس ل  املس لة  الشق،)

للدار البيضاء)تحت رقم)76433).

لبالتالي قرر الشركاء)ما يلي):

من) ل9) (8 (،7 (،6 الفصول) تغيير 

القانون األسا�ضي.

لإعادة صياأة القانون األسا�ضي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

للدار) التجارية  املحكمة  ضاب2ة 

البيضاء)بتاريخ)7))مارس)1)1))تحت)

رقم)4)7346.
من أجل النسخة لاإلشارة

التسيير

6 P

GEPRI
الشركة حات املسؤللية املحدلدة

تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

السنو�ضي) حسني  نزهة  األستاحة 

بتاريخ البيضاء،) بالدار   موثقة 

3)مارس)1)1)):

لهبت السيدة نزهة برادة للسيد)

محمد شفيق ابن كيران حق الرقبة)

 (11 51))حصة اجتماعية بقيمة) ل)

درهم للحصة الواحدة التي تمتلكها)

ملكية تامة بالشركة حات املسؤللية)

رأسمالها) (،GEPRI املحدلدة)

مقرها االجتماعي،) درهم،) ((11.111

زنقة أبو حسن) (،(( بالدار البيضاء،)
عسكري،)املس لة بالس ل التجاري)

للدار البيضاء)تحت رقم)85)76).

لبالتالي قرر الشركاء)ما يلي):

من) ل9) (8 (،7 (،6 الفصول) تغيير 

القانون األسا�ضي.

لإعادة صياأة القانون األسا�ضي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

للدار) التجارية  املحكمة  ضاب2ة 

البيضاء)بتاريخ)7))مارس)1)1))تحت)

رقم)7)7346.
من أجل النسخة لاإلشارة

التسيير

7 P
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TRANS BSG
SARL

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) بالرباط  ((1(1 يوليو) ((6 بتاريخ)

لضع القانون األسا�ضي لشركة تحمل)

اوخصائص التالية):

TRANS BSG(:(التسمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤللية املحدلدة.

الهدف االجتماعي : 

للسلع  لالدللي  الوطني  النقل 

وحساب الغير.

لاوخدمات  النقل  أنواع  مختلف 

اللوجستية.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 

درهم للحصة موزعة بين) ((11 فئة)

الشركاء)على الشكل التالي):

 511 السيد صالح الدين البادرة)

حصة.

ختات  اوحمياني  هدى  السيدة 

511 حصة.

عين  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

ال2اريس العمارة )1) ال2ابق الثاني 

الشقة 3 الصخيرات.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

ثالث  ملدة  الدايمي  أناس  السيد  إلى 

سنوات.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

باملحكمة ابتدائية بتمارة))5)31).

8 P

STE FIGHTER TOURS
SARL AU

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

تغيير) تم  ((1(1 فبراير) ((3 بتاريخ)

بعض قوانين الشركة لحدد ما يلي):

تغيير مقر الشركة من عمارة رقم)

8)شارع موالي أحمد) 31،)شقة رقم)

او ديد) املقر  إلى  حسان،) الوكيلي،)
شارع األدارسة املركز التجاري املامون)

حسان رقم ب)36.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد كبور لكحل ملدة أير محدلدة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((3 بتاريخ)

.(1576(

9 P

STE PROXIMITY TRAVEL
SARL AU

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

بتاريخ)7))يوليو)1)1))تم تغيير بعض)

قوانين الشركة لحدد ما يلي):

بيع حصص الشركة كاملة لالتي)

تقدر ب)111))حصة بمبلغ)11.111) 

درهم من طرف السيد شرف لغنيمي)

إلى السيد مصباح حسن.

لاستقالة) ابراء) (: املسير) تغيير 

الشركة) لتدار  لغنيمي  السيد شرف 

السيد) او ديد  مسيرها  طرف  من 

مصباح حسن ملدة أير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((3 بتاريخ)

.(1576(

10 P

STE FAZIOU TOURS
SARL AU

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

لضع) تم  ((1(1 يونيو) ((5 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدلدة)

املسؤللية حات الشريك الوحيد حات)

املميزات التالية):

الهدف):)النقل السياحي.

املقر):))عمارة رقم)31،)شقة رقم)8 

شارع موالي أحمد الوكيلي،)حسان.
بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)11.111))درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد ياسين فازيو ملدة أير محدلدة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)3))يوليو)1)1).

 (44763 (: رقم الس ل التجاري)

تحت رقم)15763).

11 P

SOCIETE ESTMED
SARL AU

لشركة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ESTMED SARL AU)س ل بالرباط)

في)6))يناير)1)1))تقرر ما يلي):

بيع جميع اوحصص التي يمتلكها)

السيد سيدي عبد الرحمان القادري)

311)حصة للسيد سعد التوري.

من) (: من) القانوني  الشكل  تغيير 

إلى) محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة 

بشريك لحيد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((1(1 يوليو) (7 بتاريخ) بتمارة 

رقم)7)35.

12 P

FH UNIVERS
SARL

RC(N° 38553 / AGADIR

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

تم) ((1(1 يوليو) (8 بتاريخ) املنعقد 

االتفاق على ما يلي):

النظام) في  مادي  خ2إ  تصحيح 

األسا�ضي لقرار املساهم الوحيد فيما)

يتعلق بتأسيس الشركة):

املتعلقة) األللى  الفقرة  تحتوي 

للشريك) الشخصية  باملعلومات 

على خ2إ كتابي يتعلق برقم ب2اقة)

بدال من) (JC(6348( الهوية الوطنية)

.JC(6348

الفقرة بعد التصحيح ستكون):

املوقع أدناه لاسمهكما يلي):

مغربي) املا�ضي،) فريد  السيد 

او نسية،)مقيم برقم)33)حي محمدي)

 9 مواليد) من  تارلدانت،) الس2اح 

أبريل)978)،)حامل للب2اقة الوطنية)

 (8 حتى) صاوحة  (،JC(6348( رقم)

يونيو)1)1).

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية)

لحلك) (9(5(9 رقم) تحت  بأكادير 

بتاريخ)7))يوليو)1)1).
من أجل النسخة لالبيان

13 P

 ATLAS GLOBAL TRADING

AND COMMERCE
AGTC - SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

تم) الشركة  بمقر  ((1(1 يونيو) ((6

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس 

املحدلدة باملواصفات التالية):

 ATLAS GLOBAL (: التسمية)

 TRADING AND COMMERCE -

AGTC - SARL

(- لتصدير) استيراد  (: النشاط)

التجارة الوطنية)-)التجارة الدللية.

 (8 رقم) فيال  (: االجتماعي) املقر 

الصخيرات) جوهرة  شاطئ  (C بلوك)

تمارة.

درهم،) ((11.111 (: املال) رأس 

حصة موزعة على) ((111 إلى) موزع 

الشكل التالي):

وحسن الدالدي)51.111)درهم.

 (5.111 علي) محمد  اليزيدي 

درهم.

اليزيدي اوحسين):)5.111))درهم.

هيو يونك):)1.111))درهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

اليزيدي محمد علي.
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تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) ((( بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)))7.

الس ل التجاري رقم)53)31).

14 P

GOZAS MAROC شركة

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حي االنبعاث اجلموس مركز خنيفرة

تأسيس شركة
 تم إنجاز القانون األسا�ضي بتاريخ

لتأسيس) خنيفرة  ((1(1 يوليو) (9

املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 

باملواصفات التالية):

GOZAS MAROC(:(التسمية

النشاط):

لاملاعز) لاألأنام  األبقار  تربية 

لتربية) لالنعام  لالدلاجن  لاو مال 

األرانب.

لاألأذية) املنتجات  لبيع  شراء)

للتربية.

من) مختلفة  أنواع  لبيع  شراء)

القش لالسالج لالتبن بأنواعه.

تنظمها) التي  لالرحالت  التدريب 

مديريات الزراعة.

شراء)لبيع أعالف املاشية.

بيع املعدات التقنية.

االستيراد)/)التصدير.

التدالل.

االنبعاث) حي  (: الرئي�ضي) املقر 

اجلموس مركز خنيفرة.

رأس املال):)11.111))درهم.

املدة):)حددت املدة في)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

عبد هللا الصدقي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) ((( بتاريخ) بخنيفرة  التجارية 

1)1))تحت رقم)77).

15 P

 SORAMETE DE شركة

TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حات الشريك الوحيد

كهف النسور مركز خنيفرة

تعديل الشركة
تم إنجاز او مع العام االستثنائي)

بتاريخ)5))يونيو)1)1))قصد):

(: من) الشركة  رأسمال  رفع 

 (.311.111 (: إلى) درهم  (311.111

درهم كما يلي):

رفع حصص السيد عبد الهادي)

 (11 حصة،) ((1.111 ب) الهواري 

درهم للحصة)111.111.))درهم.

 SORAMETE DE رأسمال شركة)

درهم) ((.311.111 هو) (TRAVAUX

ابتدء)من)5))يونيو)1)1).

مجمع حصص السيد عبد الهادي)

الهواري هو)3.111))حصة.

 (7 رقم) (: تغيير مقر الشركة من)

حي البركة بخنيفرة،)إلى كهف النسور)

مركز خنيفرة

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) ((1 بتاريخ) بخنيفرة  التجارية 

1)1))تحت رقم)74).

16 P

INFRA-BUILD
SARL AU

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (،(1(1 يونيو) ((6 بتاريخ) الرباط،)

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة بشريك لحيد.

INFRA-BUILD(:(التسمية

أشغال البناء) (: الهدف االجتماعي)

لالتجهيز)/)الهندسة املدنية.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة الواحدة.

 (111 اوحدرالي) مرلان  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

كريم) أحمد  قيسارية  ((5 (: املقر)
لعبد) الساللي  عمر  زنقة  زالية 
الرحمان الشنقي2ي قبيبات العكاري)

الرباط.

املسير):)السيد مرلان اوحدرالي.
(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.(4478(

17 P

أصالة إن - ديزاين
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تقرر) بسال  ((1(1 3))مارس)

املسؤللية) محدلدة  شركة  تأسيس 

باوخصائص التالية):

أصالة إن) (: التسمية االجتماعية)

-)ديزاين.

طريق) ((7 كم) (: االجتماعي) املقر 

القني2رة دار بلغازي سال.

الهدف):)الهندسة املعمارية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 (111 على) مقسم  درهم  ((11.111

حصة بقيمة)11))درهم للواحدة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (3( فاتح يناير لتنتهي في)

كل سنة.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيدة أصالة بلغازي ملدة أير)

محدلدة.

الشركاء):

السيد محمد عبيد بلغازي.

السيدة مونيا الكوهم.

السيدة أصالة بلغازي.
(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.3(455

18 P

أطل1 بوملو أشغال
تأسيس شركة

في) منجز  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الرباط بتاريخ)6)يوليو)1)1))تم إنجاز)

قوانين شركة حات مسؤللية محدلدة)

بمساهم لحيد مميزاتها كالتالي):

التسمية):)أطلس بوملو أشغال.

البناء) أشغال مختلفة،) (: الهدف)

لالهندسة.

رقم) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

زنقة موالي أحمد) (8 شقة رقم) (،31

الوكيلي،)حسان الرباط.

املدة):)99)سنة.

رأس املال):)11.111))درهم مقسم)

إلى)111))حصة قيمة كل لاحدة منها)

11))درهم.

اإلدارة):)يدير الشركة السيد املوح)

بوعزة ملدة أير محدلدة.

إلنشاء) (%5 األرباح) من  يقت2ع 

االحتياط القانوني.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

يوليو) ((( يوم) بالرباط  التجارية 

.(1(1

الس ل التجاري رقم):)44683).

19 P

AZZOUZ CAR
عرفي) أل  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

مؤرخ في تمارة بتاريخ)9))يونيو)1)1) 

قد تم تأسيس شركة حات املسؤللية)

املحدلدة بشريك لحيد.

الهدف االجتماعي):)تأجير سيارات)

بدلن سائقين.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للحصة الواحدة):

 (111 (: السيد نشوم عبد العزيز)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

املقر):)تجزئة)37)الفظيلة)36))اد)

الذهب تمارة.

املسير):)السيد نشوم عبد العزيز.

التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

75)31))تمارة.

20 P

STE AMALOU IZEM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 11.111) درهم

دلار ايت بوهو مجمع ال2لبة

ايت الريبل اوخميسات

العام) او مع  محضر  بموجب 

بتاريخ باوخميسات   االستثنائي 

6)يوليو)1)1))تقرر ما يلي):

السيد) حصص  جميع  تفويت 

حصة) (334 قاسو) بن  املص2فى 

لفائدة):

 (67 (: اوخياطي) محمد  السيد 

حصة.

 (67 (: اوخياطي) حكيم  السيد 

حصة.

للرأسمال) او ديد  التوزيع 

االجتماعي):

 511 (: اوخياطي) محمد  السيد 

حصة.

(: اوخياطي) حكيم  السيد 

511حصة.

بن) املص2فى  السيد  استقالة 

قاسو من مهامه كمسير الشركة.

اوخياطي) محمد  السيد  تعيين 

الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحامل 

رقم)X(345(3)كمسير للشركة لحلك)

ملدة أير محدلدة.

األسا�ضي) القانون  على  املصادقة 

التعديلي للشركة.

األسا�ضي) القانوني  اإليداع  تم 

التعديلي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 (1(1 1))يوليو) باوخميسات،)بتاريخ)

تحت رقم))55.

الس ل التجاري رقم):)7)87).

21 P

MTARFITRAV

SARLAU

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة حات شريك لحيد

بمقت�ضى عقد عرفي بسال بتاريخ)

القانون) تم لضع  (،(1(1 يوليو) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

حات) لحيد  بشريك  املحدلدة 

اوخصائص التالية):

(: االجتماعية) التسمية 

MTARFITRAV SARLAU

الهدف االجتماعي):

أعمال مختلفة أل البناء.

تجارة.

موالي) شارع  (: االجتماعي) املقر 

(،8 شقة) (،31 عمارة) أحمد الوكيلي،)

حسان،)الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) ((111 على) موزعة  درهم 

لزعت للحصة  درهم  ((11 فئة)  من 

كما يلي):

السيد أرلين ياسر)111))حصة.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

يناير إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):)السيد ارلين ياسر مسير)

لحيد للشركة ملدة أير محدلدة.

تم إيداع الس ل التجاري بمكتب)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((3 بتاريخ)

.(44743

22 P

STE ARAJA SAMAK
تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة لحات الشريك الوحيد

تم لضع) ((1(1 يوليو) ((7 بتاريخ)
قانون منظم لشركة حات املسؤللية)
الوحيد) الشريك  لحات  املحدلدة 

لحات املميزات التالية):
 STE ARAJA SAMAK (: التسمية)
لحات) املحدلدة  املسؤللية  حات 

الشريك الوحيد.
الهدف):)الصيد البحري بمختلف)
أشكاله،)االستيراد لالتصدير،)تجارة)
بيع) لامل مدة،) ال2رية  األسماك 
لتصدير) استيراد  األسماك،) لشراء)

مختلف املنتجات البحرية.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 
موزعة) للواحدة  درهم  ((11 فئة)

كاآلتي):
 (111 محمد) جغناني  السيد 

حصة.
الراحة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

رقم))7)))العيون.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

جغناني محمد ملدة أير محددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

.3(365
23 P

STE B GOLF
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
شركة حات) تم إنشاء) (،(1(1 يوليو)
لحيد) بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

باوخصائص التالية):
STE B GOLF(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)
باملغرب لباوخارج ب):

استغالل لتسيير املقاهي لامل2اعم)
خدمة) مع  التخصصات  بجميع 

التوصيل للمنازل.

شارع) (6 الرقم) (: االجتماعي) املقر 

 ( الرحمة) حي  (8 زنقة) املرينيين 

الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املال):)حدد في مبلغ)11.111) 

درهم مقسم إلى)111))حصة من فئة)

11))درهم للواحدة.

توزيع رأس املال):)السيد بديها ماء)

العينين)111))حصة.

تم تعيين السيدة ملياء) (: التسيير)

حمدي كمسيرة للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير لتنتهي في))3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الذهب) بواد  االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

1/531)1))لبالس ل التجاري تحت)
رقم))591).

24 P

 STE SAHARA GOLDEN

BEACH
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

3))يوليو)1)1)،)تم إنشاء)شركة حات)

باوخصائص) املحدلدة  املسؤللية 

التالية):

 SAHARA GOLDEN (: التسمية)

BEACH

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب لباوخارج ب):

لاألنش2ة) جميع أنش2ة اإليواء،)

لالترفيه) لالرياضات  السياحية،)

املائي،)لامل2اعم.

املقر االجتماعي):)حي املس د زنقة)

6)الرقم)7))الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأس املال):)حدد في مبلغ)11.111) 

درهم مقسم إلى)111))حصة من فئة)

11))درهم للواحدة.
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توزيع رأس املال):

السيد العربي كماش)511)حصة.

 511 العوفي) العينين  ماء) السيد 

حصة.

:)تم تعيين السيد العربي) التسيير)

العوفي) العينين  ماء) لالسيد  كماش 

كمسيرين للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير لتنتهي في))3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الذهب) بواد  االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

9)1/5)1))لبالس ل التجاري تحت)

رقم)5915).

25 P

SOCIETE CATPROM
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس شركة) تم  ((1(1 يوليو) ((3

حات املميزات التالية):

 STE CATPROM (: التسمية)

SARL AU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

اوحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الثاني رقم)4))بوجدلر.

إعداد) (: االجتماعية) النشاطات 

لتصبير مختلف أنواع األسماك لكذا)

املنتجات البحرية األخرى.

11.111))درهم قسم) الرأسمال):)

لكل) درهم  ((11 حصة،) ((111 إلى)

لاحدة.

:)يعهد إلى الشيخ احمدل) التسيير)

ادبدا.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

يوليو) ((3 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/563).

26 P

 STE NUMBER ONE

SECURITE
SARL AU

RC : 32159

تأسيس شركة
يوليو) ((4 بتاريخ) بالعيون  تم 

شركة حات املسؤللية) إنشاء) ((1(1

املحدلدة بشريك لحيد باوخصائص)

التالية):

 NUMBER ONE (: التسمية)

 SECURITE

النشاط):)اوحراسة.
زنقة) زالية  (: االجتماعي) املقر 

 53 رقم) لارزازات  لزنقة  منصور 

العيون.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) ((11.111 (: املال) رأس 

موزعة) حصة  ((111 على) مقسمة 

كالتالي):

 (111 (: احريم) الناجم  السيد 

حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد الناجم)

أير) ملدة  للشركة  كمسير  احريم 

محدلدة.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((4 بتاريخ)

.(1(1/(357

27 P

 SOCIETE LES TRANSPORTS

SASSIA
SARL AU

تغيير شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

6)يوليو)1)1))تم تأسيس شركة حات)

املميزات التالية):

 STE LES (: التسمية)

TRANSPORTS SASSIA SARL AU

النشاط) توسيع  (: التغيير)

البضائع) نقل  (: للشركة) االجتماعي 

وحساب الغير.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
يوليو) ((( بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/518).
28 P

STE BUSINESSUNIVERSAL
SARL AU

مقرها : حي امل2ار شارع اوحزام 
األخضر رقم 8)3 مكرر العيون
رقم الس ل التجاري 9453)

تعديل قانوني
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تمت املصادقة من) ((1(1 فبراير) ((1

طرف الشركاء)على ما يلي):
تفويت حصص اجتماعية.

511)حصة من السيد) تم تفويت)
سمير) السيد  لصاوح  زرلال  تهامي 

فقير.
511)حصة من السيد) تم تفويت)
سمير) السيد  لصاوح  العسري  مراد 

فقير.
استقالة السيد تهامي زرلال من)

تسيير الشركة.
املسير) فقير  سمير  سيد  تعيين 

الوحيد للشركة ملدة أير محدلدة.
تغيير الشكل القانوني من شركة)
حات) شركة  إلى  مسؤللية  حات 

مسؤللية بشريك لحيد.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 
الرقم) تحت  ((1(1 فبراير) (((

.(533/(1(1
29 P

 VIDEO BUSINESS
PRODUCTION

SARLAU
شركة حات املسؤللية املحدلدة

بمساهم لحيد
التأسيس

 VIDEO الشركة) تأسست 
 BUSINESS PRODUCTION
الصادر عن) (5-96 بمقت�ضى القانون)
5)شوال) 49-97-))بتاريخ) الظهير رقم)
تعديله) تم  كما  (((997 فبراير) ((3(

لاستكماله بالقوانين)))4-15)-1).

 VIDEO BUSINESS (: التسمية)
PRODUCTION

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤللية املحدلدة بمساهم لحيد.

التخصص):)اإلنتاج الرقمي.
املقر الرئي�ضي):)38،)شارع األب2ال،)
أكدال،) (،(3 الشقة) الرابع،) ال2ابق 

الرباط.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 
فئة)11))درهم يملكها بالكامل السيد)

عبو جاد.
اإلدارة):)تسير من طرف السيد عبو)

جاد.
 (15365 رقم) (: القانوني) اإليداع 
تم باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)
9)يوليو)1)1))لتم تس يلها بالس ل)
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

)4438)تحت رقم))4438).
30 P

شركة فيتالي1 تران بور
ش.م

شركة مساهمة
رأسمالها : 61.111.111 درهم

املقر االجتماعي : طريق شفشالن
بني حوزمار بودجال ت2وان
الس ل التجاري : ))44)

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 
بتاريخ استثنائيا  املنعقد   العادي 
اتخذ املساهمون) ((1(9 ديسمبر) ((3

القرارات اآلتية):
معاينة لمصادقة استقالة السيد)
هشام بنمخلوف من مهامه كعضو)

مجلس إدارة.
من) سهم  تفويت  على  املصادقة 
السيد) إلى  بنمخلوف  هشام  السيد 

حميد بكاري.
بكاري) حميد  السيد  تسمية 
كعضو مجلس اإلدارة عوض السيد)

هشام بنمخلوف.
بمقت�ضى محضر امل لس اإلداري)
 (1(9 ديسمبر) ((3 بتاريخ) املنعقد 
اتخذ أعضاء)مجلس اإلدارة القرارات)

اآلتية):
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رئيس مجلس اإلدارة يتولى تحت)

كرئيس) العامة  اإلدارة  مسؤلليته 

مدير عام.

السيد) استقالة  على  املصادقة 

هشام بنمخلوف من مهامه كرئيس)

مجلس إدارة.
بكاري) حميد  السيد  تسمية 

كرئيس مدير عام للشركة.

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

يناير) ((1 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

القرارات) املساهمون  اتخذ  ((1(1

اآلتية):

طريقة) اختيار  على  املصادقة 

مزاللة مهام اإلدارة العامة.

املصادقة على تعيين السيد حميد)

بكاري رئيس مدير عام.

طبقا) األسا�ضي  النظام  تغيير 

 ((-78 (،15-(1 ملقتضيات القوانين)

ل1)-9).

النظام) صياأة  لإعادة  تغيير 

األسا�ضي.

للمحاضر) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط) بكتابة  أعاله  إليها  املشار 

تحت) بت2وان  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)4)9))بتاريخ))))يوليو)1)1).
مقت2ف من أجل اإلشهار

31 P

MACHIRONI
SARL AU

املس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  ((1(1 يونيو) (9 بتاريخ)

املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 

تحمل) لالتي  الوحيد  الشريك  حات 

اوخصائص التالية):

.MACHIRONI(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):)تجارة املالبس،)

االستيراد لالتصدير.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

عبد) الواحدة  للحصة  درهم  ((11

الصمد مشفوق)111))حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة.

شارع عقبة) (46 (: املقر االجتماعي)

الشقة))،)أكدال،)الرباط.

املسير):)عبد الصمد مشفوق.
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

44669))باملحكمة التجارية بالرباط.

32 P

AGHRAZ GROUPE
SARL

تأسيس شركة
 AGHRAZ (: الشركة) اسم 

.GROUPE SARL

أعمال) (: االجتماعي) الهدف 

الصناعية) لالتنظيف  التنظيف 

لاستيراد لالتصدير منتجات التنظيف)

لأعمال البناء)أل األعمال املتنوعة.

زنقة نوباليا،) (4 (: املقر االجتماعي)

حي) (،( بلوك) ((7 ق2اع) (،4 تجزئة)

الرياض،)الرباط.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

مقسمة):

درهم) ((11 فئة) من  حصة  (511

للحصة الواحدة للسيد بالل احرازم؛

درهم) ((11 فئة) من  حصة  (511

للحصة الواحدة للسيد انس اأماني.

لانس) احرازم  بالل  (: التسيير)

اأماني.

(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.(44775

33 P

CLOUD MED
SARL

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،(1(1 يونيو) (8

حات) املحدلدة،) املسؤللية  حات 

اوخصائص التالية):

.CLOUD MED SARL(:(التسمية

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤللية محدلدة.

شارع) (( شقة) (46 (: مقر الشركة)

عقبة،)أكدال،)الرباط.

جعلت) (: االجتماعي) الهدف 

املغرب) داخل  لها  هدفا  الشركة 

لخارجه إما وحسابها أل حساب الغير)

أل باالشتراك):

لأرف) املكاتب  لتجهيز  تأثيت 

بيئة) أنواع  لجميع  االجتماعات 

العمل) للرش  )اإلدارات  العمل)

للحدات اإلنتاج لاملدارس لكل أنواع)

املؤسسات نوع))؛

املقرات) لترتيب  لإعادة  تهيئة 

لالواجهات لاألماكن العامة لاوخاصة)؛

لالديكورات) املساحات  زخارف 

هيئة) لأي  لاوخارجية  الداخلية 

للدللة)؛

صناعة لتسويق األثاث)؛

لتسويق) لتوزيع  لبيع  شراء)

املعدات اإلدارية لتوريدها)؛

لالكسوة) اوحواجز  تركيب 

لالديكور)؛

إدارة املعدات لقاعات االجتماعات)

لاملنشآت) الرياضية  لالقاعات 

الرياضية العامة أل اوخاصة)؛

تنظيم األحداث لصاوح املؤسسات)

العمومية لاوخاصة)؛

تمثيل العالمات التجارية لمنتجات)

الشركات الوطنية أل األجنبية.

درهم) ((1.111 (: رأسمال الشركة)

 (11 حصة من فئة) ((11 مكون من)

مقسمة) الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي):

السيد جمال جنان)51)حصة)؛

السيد أحمد باح وب)51)حصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

جنان،) جمال  السيد  (: املسير)

حامل ب2اقة التعريف الوطنية رقم)

.A331177

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى))3)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بالرباط يوم)31)يونيو)1)1) 

رقم التس يل التجاري)67)44).

34 P

 STE NADIFI MOHAMMED

NABIL TRAVEL MORROCO

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 500.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : APPT 3 IMM(B

 RESIDENCE(RIAD 2EME(ETG

 ANGLE AVENUE MOHAMMED

 V ET RUE ABDELKADER BEN

DRAIGA ELJADIDA

R.C : ELJADIDA(N°15375

IF : 34465644

ICE : 002251808000008

انعقد) ((1(1 مارس) ((4 بتاريخ)

لشركة) العادي  الغير  العام  او مع 

 STE NADIFI MOHAMMED

 NABIL TRAVEL MORROCO

شركة حات مسؤللية محدلدة حات)

الشريك الوحيد،)رأسمالها)511.111 

درهما،)مقرها االجتماعي شقة)3)عمار)

الثاني،) ال2ابق  الرياض،) إقامة  ب،)

لزنقة) اوخامس  محمد  شارع  زالية 

او ديدة) ضريكة،) بن  القادر  عبد 

حيث تمت املصادقة على):

مملوكة) حصة  (5111 تفويت)

لفائدة) محمد  النضيفي  للسيد 

السيد لكبايدي عبد امل يد.

استقالة السيد النضيفي محمد)

 STE لشركة) كمسير  مهامه  من 

 NADIFI MOHAMMED NABIL

.TRAVEL MORROCO

تعيين السيد لكبايدي عبد امل يد)

كمسير جديد للشركة.
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تغيير املقر االجتماعي للشركة من)
الرياض،) إقامة  ب  عمارة  (3 شقة)
محمد) شارع  زالية  الثاني،) ال2ابق 
بن) القادر  عبد  لزنقة  اوخامس 
ضريكة او ديدة إلى عمارة))))تمديد)

))رقم)45 )3))))الالد م2اع،)تمارة.
إبراء)حمة السيد النضيفي محمد)

كمسير سابق للشركة.
من) ل5)) (7 (،6 (،4 البنود) تغيير 

القانون األسا�ضي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باو ديدة.
35 P

LA GAZONNIERE
SARL AU

العرفي) العقد  تس يل   تاريخ 
9))فبراير)1)1))بالرباط باوخصائص)

التالية):
مقالل زراعة) (: الهدف االجتماعي)

أل صيانة اوحدائق لاملنتزهات.
رأس املال):)1.111))درهم مقسمة)
درهم) ((11 حصة من فئة) ((11 إلى)
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء)
النبي ك2ب) التالي عبد  الشكل  على 

11))حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
 3( تجزئة) (: االجتماعي) املقر 
ال2ابق) سكنية،) السرلر  مجموعة 

األلل،)القني2رة.
التسيير):)عبد النبي ك2ب.
التوقيع):)عبد النبي ك2ب.

(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 
.54843

36 P

 ATLANTIQUES DES
PRODUITS INDUSTRIELS

 SARL AU
الكائن مقرها االجتماعي بتاسيال 3 

الحي الصناعي، أكادير 
العامة) او معية  انعقاد  إثر  على 
 (1(1 ماي) ((( بتاريخ) االستثنائية 
حيث تقرر) للشركة املذكورة أعاله،)
عنوان) من  االجتماعي  املقر  نقل 

السبع) عين  الشفشالني  شارع  (9.5

البيضاء) الدار  البرنو�ضي،) سيدي 

 3 تاسيال) (: التالي) العنوان   إلى 

 19/(((341 رقم) عقاري  رسم 

لذلك) لتبعا  أكادير،) الصناعي  الحي 

القانون األسا�ضي) من  (4 املادة) تغيير 

للشركة.

اإليداع القانوني باملحكمة التجارية)

بأكادير تم بتاريخ)8)يوليو)1)1))تحت)

رقم)8)1/919)1).
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POOLING SOUTH

 SARL

الكائن مقرها االجتماعي بتاسيال 3 

الحي الصناعي، أكادير 

العامة) او معية  انعقاد  إثر  على 

 (1(1 ماي) ((( بتاريخ) االستثنائية 

حيث تقرر) للشركة املذكورة أعاله،)

عنوان) من  االجتماعي  املقر  نقل 

السبع) عين  الشفشالني  شارع  (9.5

البيضاء) الدار  البرنو�ضي،) سيدي 

 3 تاسيال) (: التالي) العنوان   إلى 

 19/(((341 رقم) عقاري  رسم 

لذلك) لتبعا  أكادير،) الصناعي  الحي 

القانون األسا�ضي) من  (4 املادة) تغيير 

للشركة.

اإليداع القانوني باملحكمة التجارية)

بأكادير تم بتاريخ)8)يوليو)1)1))تحت)

رقم)7)1/919)1).
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STE DIFAF IMMOBILIER

 SARL AU

الكائن مقرها االجتماعي بتاسيال 3 

الحي الصناعي، أكادير 

العامة) او معية  انعقاد  إثر  على 

 (1(1 االستثنائية بتاريخ فاتح يونيو)

للشركة املذكورة أعاله،)حيث تقرر)

عنوان) من  االجتماعي  املقر  نقل 

السبع) عين  الشفشالني  شارع  (9.5

البيضاء) الدار  البرنو�ضي،) سيدي 

 3 تاسيال) (: التالي) العنوان   إلى 
 19/(((341 رقم) عقاري  رسم 

لذلك) لتبعا  أكادير،) الصناعي  الحي 

القانون األسا�ضي) من  (4 املادة) تغيير 

للشركة.

الشركة) رأسمال  في  الزيادة 

من) لرفعه  درهم  ((.911.111 بمبلغ)

11.111))درهم إلى)3.111.111)درهم)

حصة) ((9.111 إحداث) طريق  عن 

11))درهم كقيمة اسمية تدفع) حات)

لتبعا) االكتتاب،) عند  كاملة  قيمتها 
لذلك تغيير املادتين)6)ل7)من القانون)

األسا�ضي للشركة.

اإليداع القانوني باملحكمة التجارية)

بأكادير.
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STE IMMOBILIERE FI BAYTI
 SARL AU

الكائن مقرها االجتماعي بتاسيال 3 

الحي الصناعي، أكادير 

العامة) او معية  انعقاد  إثر  على 

 (1(1 ماي) ((( بتاريخ) االستثنائية 

للشركة املذكورة أعاله،)حيث تقرر):

عنوان) من  االجتماعي  املقر  نقل 

السبع) عين  الشفشالني  شارع  (9.5

البيضاء) الدار  البرنو�ضي،) سيدي 

 3 تاسيال) (: التالي) العنوان   إلى 
 19/(((341 رقم) عقاري  رسم 

لذلك) لتبعا  أكادير،) الصناعي  الحي 

القانون األسا�ضي) من  (4 املادة) تغيير 

للشركة.

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ)

من) لرفعه  درهم  ((1.111.111

 (6.111.111 إلى) درهم  (6.111.111

 (11.111 إحداث) طريق  عن  درهم 

حصة حات)11))درهم كقيمة اسمية)

االكتتاب،) عند  كاملة  قيمتها  تدفع 

من) ل7) (6 لتبعا لذلك تغيير املادتين)

القانون األسا�ضي للشركة.

اإليداع القانوني باملحكمة التجارية)

بأكادير تم بتاريخ)8)يوليو)1)1))تحت)

رقم)8)1/919)1).
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األستاح ناصر الدين امشيشو

موثق بمكناس

إقامة النخيل،)زالية ساحة)))شتنبر لزنقة)

تارلدانت،)ال2ابق)3))م ج))مكناس

 STE IMMO LAAGUIDI

LITAAMIR
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

الرأسمال : 1.111) درهم

املقر االجتماعي : رقم 478 مرجان 4 

متجر ) سيدي بوزكري، مكناس 

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

موثق) مشيشو  الدين  ناصر  األستاح 

 (1(1 يوليو) فاتح  بتاريخ  بمكناس 

تم تأسيس الشركة حات املسؤللية)

املحدلدة حات اوخصائص التالية):

 STE IMMO (: التسمية)

 LAAGUIDI LITAAMIR SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة.

املقر االجتماعي):)رقم)478)مرجان)

4)متجر))،)سيدي بوزكري،)مكناس.

هدف الشركة):

منعش عقاري)؛

األشغال املختلفة)؛

أشغال البناء)؛

العقارات لبيعها لكل ما له) شراء)

عالقة بموضوع الشركة.

99)سنة) تمتد الشركة إلى) (: املدة)

بالس ل) تس يلها  تاريخ  من  ابتداء)

التجاري للشركات باستثناء)االنحالل)

املسبق أل التمديد.

تحديد) تم  (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة) ((1.111 الرأسمال في)

فئة) من  اجتماعية  حصة  ((11 إلى)

تم) الواحدة  للحصة  درهم  ((11

تحريرها كاملة عند االكتتاب موزعة)

على) حصصهم  حسب  الشركاء) بين 

الشكل التالي):
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السيد ابراهيم لعكيدي)51)حصة)؛

 51 لعكيدي) الكريم  عبد  السيد 

حصة)؛

حصة) ((11 امل موع) ليصبح 

اجتماعية.

التسيير):)تم تعيين السيد ابراهيم)

أير) ملدة  للشركة  مسير  لعكيدي 

محدلدة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بمكناس بتاريخ)1))يوليو)1)1))تحت)

في) الشركة  تس يل  تم  ((167 رقم)

الس ل التجاري تحت رقم)99)51.
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NAJMI ANAS TRANS
SARL

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

بمقت�ضى عقد عرفي بتمارة بتاريخ)

القانون) لضع  تم  ((1(1 يونيو) ((9

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة اوخصائص التالية):

 NAJMI (: االجتماعية) التسمية 

.ANAS TRANS SARL

الهدف االجتماعي):)

نقل جميع أنواع البضائع)؛

أعمال متنوعة لتجارة عامة)؛

جديدة) أيار  ق2ع  لشراء) بيع 

لمستعملة)؛

استيراد لتصدير جميع املنتجات)

لاملواد اوخام لالسلع لاملواد.

سيدي) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

العربي رقم))69))عين عودة،)تمارة.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم موزعة على)111))حصة من فئة)

11))درهم للحصة لزعت كما يلي):

السيد انس الناجمي)511)حصة)؛

السيد الكبير الناجمي)511)حصة

من) تبدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

الناجمي) أنس  السيد  (: التسيير)

مسيرين) الناجمي  الكبير  لالسيد 

للشركة ملدة أير محدلدة.

تم إيداع الس ل التجاري بمكتب)

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)3))يوليو)1)1))تحت رقم)5)7.
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 INSTITUT DE FORMATION

 DANS LES METIERS DE

L’ELEVAGE
شركة مجهولة حات مجلس إدارة

رأسمالها : 311.111 درهم

املقر االجتماعي : شارع اوحسن 

 ،B الثاني، 457، إقامة مريم، عمارة

شقة 1)، أكدال، الرباط

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي،)حرر بالرباط)

لضع) تم  (،(1(1 يوليو) ((6 بتاريخ)

 INSTITUT النظام األسا�ضي لشركة)

 DE FORMATION DANS LES

ش.م،) (METIERS DE L’ELEVAGE

بياناتها كالتالي):

 INSTITUT DE (: التسمية)

 FORMATION DANS LES

METIERS DE L’ELEVAGE)اختصارا)

.IFME

شركة املساهمة) (: شكل الشركة)

حات مجلس إدارة.

لإدارة) تسيير  (: الشركة) أرض 

معهد التكوين في مهن تربية األأنام)

لاملاعز ببلوطة إقليم لزان.

ليهدف هذا املعهد إلى او ودة في)

التكوين في مهن تربية األأنام لاملاعز)

استجابة) املاعز،) حليب  لتثمين 

وحاجيات هذا الق2اع من الكفاءات)

لاملواكبة،) التأطير  لخدمات 

في) اإلدماج  عملية  لتسهيل  لكذلك 

املهنية) لالترقية  االقتصادية  اوحياة 

للمستفيدين من تكوين لتأطير املعهد.

املدة):)99)سنة من تاريخ التس يل)

في الس ل التجاري.

اوحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

(،B عمارة) إقامة مريم،) (457 الثاني،)

شقة)1)،)أكدال،)الرباط.

درهم) (311.111 (: مبلغ الرأسمال)

أسهم) شكل  على  كله  اكتتابه  تم 

إسمية بقيمة)11))درهم للواحدة تم)

تحرير مبلغها بالكامل نقدا.

املتصرفون):)تم بمقت�ضى محضر)

بتاريخ) التأسيسية  العامة  او معية 

املتصرفون) تعيين  ((1(1 يوليو) ((6

األللون ملدة)3)سنوات لهم):

األأنام) ملربي  الوطنية  او معية 

مقرها) الكائن  متصرف،) لاملاعز،)

إقامة) (457 الثاني،) اوحسن  بشارع 

في) الرباط  أكدال،) (،(1 شقة) مريم،)

عبد) السيد  الدائم  ممثلها  شخص 

بحي) الساكن  مجدلبي،) الرحمان 

لجدة) (،( رقم) (( بلوك) (،( التقدم)

للتعريف) الوطنية  للب2اقة  اوحامل 

.FH66(رقم

مجدلبي،) الرحمان  عبد  السيد 

بحي) الساكن  اإلدارة،) مجلس  رئيس 

لجدة،) (،( رقم) (،( بلوك) (،( التقدم)

للتعريف) الوطنية  للب2اقة  اوحامل 

رقم)FH66)؛

متصرف،) حنان،) محمد  السيد 

زنقة) (،8 الساكن) امل لس  كاتب 

السادس،) محمد  شارع  مزال،) ايت 

او ميل،) املنظر  تجزئة  (5511 كلم)

السوي�ضي،)اوحامل للب2اقة الوطنية)

للتعريف رقم))A(4754)؛

بومهدي،) السالم  عبد  السيد 

الساكن بدلان بني كمرة،) متصرف،)

القصيبية سيدي سليمان،) بني ثور،)

للتعريف) الوطنية  للب2اقة  اوحامل 

رقم)G594(8)؛

متصرف،) لأربي،) ميمون  السيد 

الساكن بدلان ايت عي�ضى،)املراب2ين)

تيمحضيت،)اوحامل للب2اقة الوطنية)

للتعريف رقم)DA((764)؛

السيد محمد عبد الصمد بلحسن،)

العيون،) بشارع  الساكن  متصرف،)

الحي او ديد ارفود،)اوحامل للب2اقة)

.UC(9315(الوطنية للتعريف رقم

تم بمقت�ضى) (: مراقب اوحسابات)

التأسيسية) العامة  محضر او معية 

تعيين) ((1(1 يوليو) ((6 بتاريخ)

خبير) السيد يونس أمين بنعبد هللا،)

الكائن) حسابات،) مدقق  محاسب،)

ق2اع) حي الرياض،) عنوانه بالرباط،)

شارع ش رة القدس،) (،S بلوك) (،(9
ملدة سنة لتقديم التقارير) (،(5 رقم)

إلى او معية) املنصوص عليها قانونا 

العامة العادية السنوية.

(:  تكوين االحتياطي لتوزيع األرباح)

من) (%5 يقت2ع من األرباح الصافية)

عليه) املنصوص  االحتياطي  أجل 

املساهمين) على  يوزع  الباقي  قانونا،)

على شكل ربح.
الربح الذي يتم توزيعه سيتكون)

املالية) للسنة  الصافي  الربح  من 

لالقيم) السابقة  اوخسائر  ناقص 

التي يتم حملها في االحتياط بت2بيق)
األرباح) ترحيل  على  زيادة  القانون،)

التقسيم) للسنوات املالية السابقة،)

بين املساهمين بالرصيد الذي سيتم)

توزيعه ستتم نسبيا مع قيمة األسهم)

التي تم تحريرها للم تهتلك.
رقم التقييد في الس ل التجاري):)

44779))بالرباط باملحكمة التجارية.

الرقم) القانوني تحت  اإليداع  تم 

15778))باملحكمة التجارية بالرباط)

بتاريخ)3))يوليو)1)1).
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BOUSSIKOUK GOURMET
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

تمت) (،(1(1 يوليو) (7 يوم) ب2نجة 

لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياأة 

محدلدة املسؤللية بشريك لحيد لها)

اوخصائص التالية):

 BOUSSIKOUK (: التسمية)

.GOURMET
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اللحوم) او بن،) تاجر  (: الهدف)
لبقالة.

مهاتما) شارع  (: االجتماعي) املقر 
أاندي رقم)53،)طنجة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في مبلغ)11.111).

 Mme(اإلدارة):)عهد تسيير الشركة
.BOUSSIKOUK HANANE

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
أاية))3)ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لتس يل) (- (II
الشركة بالس ل التجاري للمحكمة)
التجارية ب2نجة بتاريخ)7))يوليو)1)1) 

تحت رقم))9)16).
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CITY CARRAUX
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I
تمت) (،(1(1 يونيو) ((6 يوم) ب2نجة 
لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياأة 
اوخصائص) املسؤللية  محدلدة 

التالية):
.CITY CARRAUX(:(التسمية

البناء) مواد  بيع  (: الهدف)
لالسيراميك.

ابراهيم) ساحة  (: املقر االجتماعي)
 3 ال2ابق) (II إقامة بتهوفن) الورداني،)

رقم))8،)طنجة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)1.111).
 Mme(اإلدارة):)عهد تسيير الشركة
 OTHMAN CHTOUN ET Mr.

.YOUNES AGHBALOU
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

أاية))3)ديسمبر.
تم اإليداع القانوني لتس يل) (- (II
الشركة بالس ل التجاري للمحكمة)
التجارية ب2نجة بتاريخ)5))يوليو)1)1) 

تحت رقم))7)16).
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EFIBEC 

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT ( AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

WARBA

ش.م.م

رأسمال : 11.111) درهم

املقر االجتماعي : دلار الكوزات، تازة

تأسيس
خاص) توقيع  حي  عقد  بموجب 

لضع) تم  ((1(1 مارس) (4 بتاريخ)

حات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

املميزات التالية):

.WARBA SARL(:(التسمية

وحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغير،)داخل لخارج املغرب،)التصدير)

لاالستيراد،)كراء)اآلليات.

الكوزات،) دلار  (: االجتماعي) املقر 

تازة.

99)سنة ان2القا من تاريخ) (: املدة)

تأسيسها النهائي.

رأسماله):)11.111))درهم مقسمة)

إلى)111))حصة كل لاحدة بقيمة)11) 

درهم محررة بأكملها نقدا لفائدة):

السيد بناصر جواد)511)حصة)؛

السيد بناصر طارق)511)حصة.

:)عين السيد بناصر جواد) اإلدارة)

مسيرا للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

 %5 األرباح) تخصم من  (: األرباح)

ليوزع) القانوني  االحتياطي  لتكوين 

احتياطي) لتكوين  أل يخصص  الباقي 

إضافي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتازة تحت إيداع)

 (1(1 يوليو) ((5 لبتاريخ) ((83 رقم)

تحت رقم)5419.
بمثابة مقت2ف لبيان
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL(&(ASSISTANCES(FISCALES

 IMM AARAB APPT ( AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

EL JAAOUANI STONE
ش.م.م ش.ل

رأسمال : 11.111) درهم

املقر  االجتماعي : دلار القبة، أياثة 

الغربية، تازة

تأسيس 
خاص) توقيع  حي  عقد  بموجب 

لضع) تم  ((1(1 مارس) ((( بتاريخ)

حات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

املميزات التالية):

 EL JAAOUANI (: التسمية)

.STONE SARL AU

املقالع،) استغالل  (: الهدف)

التصدير لاالستيراد،)كراء)اآلليات.

املقر االجتماعي): دلار القبة، أياثة 

الغربية، تازة.

99)سنة ان2القا من تاريخ) (: املدة)

تأسيسها النهائي.

رأسماله):)11.111))درهم مقسمة)

إلى)111))حصة كل لاحدة بقيمة)11) 

درهم محررة بأكملها نقدا لفائدة):

 (111 يحيى) او عواني  السيد 

حصة.

او عواني) السيد  عين  (: اإلدارة)

يحيى مسيرا للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

 %5 األرباح) تخصم من  (: األرباح)

ليوزع) القانوني  االحتياطي  لتكوين 

احتياطي) لتكوين  أل يخصص  الباقي 

إضافي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتازة تحت إيداع)

 (1(1 يوليو) ((5 لبتاريخ) ((86 رقم)

تحت رقم)5417.
بمثابة مقت2ف لبيان
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STE DIPLAC
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 Siège(social : RUE(ATLAS(N°266

OUJDA

IF(N° : 18787690

 RC(N° : 29765

الزيادة في رأسمال الشركة 
بمقت�ضى قرار او مع العام الغير)

 (1(1 يوليو) (9 العادي املنعقد يوم)

شركاء) قرر  بوجدة،) الشركة  بمقر 

شركة)DIPLAC SARL)ما يلي):

الرفع من رأسمال الشركة بمبلغ)

من) أي  درهم  ((.911.111 قدره)

درهم) ((.111.111 إلى) ((11.111

اجتماعية) حصة  ((9.111 بحسب)

عن الدائنية املقدرة لاملستحقة التي)

يحتفظ بها الشركاء)على النحو التالي):

بحسب) أيوغي  رشيد  السيد 

9511)حصة اجتماعية)؛

بحسب) أيوغي  سوفيان  السيد 

9511)حصة اجتماعية.
القانون) من  ل7) (6 املادتين) تغيير 

األسا�ضي.

تحديث القانون األسا�ضي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بوجدة  التجارية   باملحكمة 

)))يوليو)1)1))تحت رقم)3)5).
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PRODIGIO
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 1.400.000 DHS

 Siège(social : N°79 KISSARIAT

 D’ASSOCIATION MUSILMANE

 DE BIENFAISANCE ROUE AU

 BNI(MATHAR 2ème(TRANCHE

OUJDA

الزيادة في رأسمال الشركة 
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

لشركة) ((1(1 يوليو) (9 بتاريخ)

مسؤللية) حات  شركة  (PRODIGIO

محدلدة رأسمالها)411.111.))درهم،)
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مقرها االجتماعي رقم)79)قيسارية)

طريق) االسالمية،) اوخيرية  او معية 

تقرر) لجدة،) (( ش) بني م2هر،)  عين 

ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

 (.111.111 إلى) درهم  ((.411.111

حصة) (6111 بإصدار) لحلك  درهم 

11))درهم للحصة) جديدة من قيمة)

الواحدة اكتتبت لسددت بكاملها من)

طرف الشريك الوحيد السيد رشيد)

أيوغي.

 6 على إثر حلك تم تغيير الفصول)

ل7)من القانون األسا�ضي.

تحديث القانون األسا�ضي.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

1)1))تحت) يوليو) ((( بوجدة بتاريخ)

رقم)4)5).
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 STE FAJRI SERVICE

INDUSTRIE
 SARL AU

العام) او مع  قرار  إثر  على 

ماي) ((1 يوم) املنعقد  االستثنائي 

 STE FAJRI SERVICE لشركة) ((1(1

شركة) (INDUSTRIE SARL AU

رأسمالها) حات املسؤللية املحدلدة،)

االجتماعي) لمقرها  درهم  ((11.111
لاد) زنقة  الثاني،) ال2ابق  ((3 رقم)

سال) القرية،) حي الصفاء،) اسكيكم،)

تقرر ما يلي):

عصام) فجري  السيد  استقالة 

لتعيين) للشركة  كمسير  مهامه  من 

السيد فجري يونس كمسير للشركة)

لكموقع على الوثائق البنكية ملدة أير)

محدلدة.

تغيير في القانون األسا�ضي للشركة.

تم إيداع الس ل التجاري بمكتب)

الضبط باملحكمة االبتدائية بسال بتاريخ)

7))يوليو)1)1))تحت رقم)7)347.
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STE DERMAC
SARL AU

لالشريك) املسير  قرار  إثر  على 

 (1(1 مارس) ((6 بتاريخ) الوحيد 

 STE DERMAC SARL AU لشركة)

شركة حات مسؤللية محدلدة بشريك)
درهم) ((1.111 رأسمالها) لحيد،)

63)شارع ايت) لمقرها االجتماعي رقم)

عمار،)حي االنبعاث،)سال تقرر ما يلي):

في) مقالل  من  (: النشاط) تغيير 

أعمال) في  مقالل  الضوئي،) التركيب 

مختلفة إلى):

مقالل في نجارة املعادن لاألملنيوم)؛

مقالل في أعمال مختلفة لالبناء)؛

املعادن) منتجات  لشراء) بيع 

لاألملنيوم.

تغيير الهدف االجتماعي.

من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

1.111))درهم إلى)11.111))درهم.

تغيير اوحصص):)السيد مص2فى)

مزان)111))حصة.

تغيير في القانون املنضم للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((3 بتاريخ)

.34465
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PRESTIGE ORGANIC
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد

الرأسمال قدره : 11.111) درهم

مقرها : متجر رقم 3، عمارة رقم 691 

كيش االلداية، تمارة

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

بتاريخ) العرفي  للعقد   تبعا 

بالرباط) املس ل  ((1(1 يونيو) ((7

بتاريخ)))يوليو)1)1))تم لضع قوانين)

شركة م.م حات املميزات التالية):

 PRESTIGE ORGANIC(:(التسمية

.SARL AU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد.

املقر الرئي�ضي):)متجر رقم)3،)عمارة)

رقم)691)كيش االلداية،)تمارة.

الهدف االجتماعي):)بارافرم�ضي.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111))درهم مقسمة إلى)111) 

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

موزعة على الشكل التالي):

السيدة ملياء)الزأاري)111))حصة.

تسير الشركة من طرف) (: التسيير)

السيدة ملياء)الزأاري ملدة أير محدلدة.

(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.(31(59
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STE CHBIKA INVEST
SARL AU

س ل تجاري رقم : 7)5))

تغيير شركة
التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

باملميزات التالية):

استقالة السيدة زيزي زهراء) (- ((

ليعهد) لشركة  كمسير  مهامه  من 

مريم) السيدة  إلى  لاإلمضاء) التسيير 

الزرلالي لفترة أير محدلدة.

))-)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)

يوليو) ((4 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

9)1))تحت رقم)614)/1)1).
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GROUPE 3 AGRICULTEURS
RC : 144719

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)

لضع) تم  ((1(1 يوليو) (6 تاريخ) في 

محدلدة) لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤللية لحات املواصفات التالية):

 GROUPE 3 (: التسمية)

.AGRICULTEURS

املقر االجتماعي):)زنقة)46)رقم)31،)

حي عقبة،)أكدال،)الرباط.

الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)

11.111))درهم.

الغرض):

املقاللة في االستغالليات الفالحية)؛

االستيراد لالتصدير في املنتوجات)

الفالحية)؛

النباتات) في  لالتصدير  االستيراد 

لاملواد الغذائية.

املدة):)99)سنة.

:)السيد عبد اوحفيظ يبا،) املسير)

السيد خالد كربيب.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجاري  بالس ل  القانوني 

تحت) بالرباط  التجارية  املحكمة 

الرقم)4)157).
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ائتمانية)MSCOS)ش.م.م

عمارة)4))شقة)5))زنقة أزكزا،)أكدال،)الرباط

EROSCO

SARL

الغير) او مع  محضر  بمقت�ضى 

العادي املنعقد بتاريخ)))يوليو)1)1)،)

 EROSCO(قرر الشريك الوحيد شركة

شارع) بالرباط،) مقرها  الكائن  (SARL

اوحسن الثاني الحي الصناعي كلم)7) 

تمارة إجراء)التعديالت التالية):

التعديل األلل):)تفويت اوحصص

تفويت) عماد  الوافي  السيد  قرر 

الوافي) السيد  لفائدة  حصة  (511

عثمان.

أصبح) التعديل،) هذا  على  بناءا 

رأسمال الشركة مقسما كما يلي):

السيد الوافي عماد)511)حصة)؛

السيد الوافي عثمان)511)حصة.

الشكل) تحول  (: الثاني) التعديل 

القانوني
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العادي) أير  العام  او مع  قرر 

إلى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة حات املسؤللية املحدلدة.

التعديل الثالث):)تعيين املسير

العادي) الغير  العام  او مع  قرر 

اوحامل) عماد،) الوافي  السيد  تعيين 

رقم) الوطني  التعريف  لب2اقة 

عثمان،) الوافي  لالسيد  (AA(3(99

الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحامل 
للشركة) مسيرين  (AA43967 رقم)

لحلك ملدة أير محدلدة.

فإن) األلل  التعديل  هذا  بناء)

جميع) في  مسيرة  ستصبح  الشركة 

شؤلنها إما بتوقيع السيد الوافي عماد)

أل السيد الوافي عثمان.

النشاط) تعديل  (: الرابع) التعديل 
التجاري

تمارس الشركة األهداف التالية):

لنقل) )حفر  األرض) أعمال 

التراب...))؛

األشغال ال2رقية)؛

أعمال البناء)املختلفة.
مالئمة القانون) (: الثاني) التعديل 

األسا�ضي للشركة

بناء)على التعديل املشار إليه أعاله)

العمل) بها  او اري  للقوانين  للفقا 
القانون) الشركة مالئمة  قرر شركاء)

هذه) يوافق  بما  للشركة  األسا�ضي 

التعديالت.

قد تم بكتابة) (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) (9 بتاريخ)

.(15375
عن النسخة لالنص
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STE PROJECT OTHMANE
SARL AU

دلار السبت، امزلضة، شيشالة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

(49(

تأسيس شكل الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

3)مارس)1)1))في مراكش):

ل) األسا�ضي  القانون  إعداد  تم 

»شكل الشركة«)باملميزات التالية):

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد.

 STE PROJECT (: تسمية الشركة)

.OTHMANE SARL AU

أرض الشركة بإيجاز):

أشغال البناء)؛

أعمال السقي لبيع األسمدة.

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السبت امزلضة،)شيشالة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.

اوحصص العينية):)111))حصة.

أسماء)الشركاء)الشخصية لالعائلية)

:)السيد اوحسنالي حسن،) لعنالينهم)

دلار الكركبة،)امزلضة،)شيشالة.

(: الشركاء) على  األنصبة  توزيع 

111))حصة للسيد اوحسنالي حسن.

أسماء)مسيري الشركة الشخصية)

السيد) (: لعنالينهم) لالعائلية 

الكركبة،) دلار  حسن،) اوحسنالي 

امزلضة،)شيشالة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)

6))يوليو)1)1))تحت رقم)1)1)/81.
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 STE SNJH 1 SIDI

BOUKNADEL
SARL

 APPT(N° 1740 1ER(ETAGE(SECT

1 ZERDAL(GHARBIA - SALE

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

)))يوليو)1)1))تم إقرار ما يلي):

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس 

اوخصائص) تحمل  لالتي  املحدلدة 

التالية):

 SNJH ( SIDI (: التسمية)

.BOUKNADEL

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤللية املحدلدة.

فرز لتنظيف) (: الهدف االجتماعي)

تم جمع النفايات.
 (.111.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

 املقر االجتماعي):)الشقة رقم)741) 

زردال) (( ق2اع) األلل  بال2ابق 

الغربية،)سال.

الوردي) جمال  السيد  (: التسيير)

لمحمد بناني.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) ((5 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)34745.
بمثابة مقت2ف لبيان
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STE CARREAUX FRATTELP
SARL AU

 N° 8 HAY(NASR(SIDI(ALLAL

 BAHRAOUI

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

 (1(1 )))فبراير) الغير العادي بتاريخ)

تم إقرار ما يلي):

لشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 

تجزئة) (4(9 رقم) من  »كاأوفراتيل«)

لداية،) كيش  سكتور  م2اع،) لالد 

سيدي) حي النصر،) (8 تمارة إلى رقم)

عالل البحرالي.

بالس ل) الشركة  تس يل  تم 

التجاري للمحكمة االبتدائية بتيفلت)

بتاريخ))))يوليو)1)1))تحت رقم)419.
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 STE FABRICATION

BAHRAOUI
SARL AU

 N° 1 LOT 47 HAY(MENZAH,

SIDI ALLAL BAHRAOUI

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

7))يوليو)1)1))تم إقرار ما يلي):

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس 

اوخصائص) تحمل  لالتي  املحدلدة 

التالية):

 FABRICATION (: التسمية)

.BAHRAOUI

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤللية املحدلدة بشريك لاحد.

لتصنيع) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

بيع أجهزة املعلوميات،) مواد البناء،)

األشغال املختلفة أل البناء.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي):)رقم)))تجزئة)47،)

حي املنزه،)سيدي عالل البحرالي.

خديجة) السيدة  (: التسيير)

املوسالي.

بالس ل) الشركة  تس يل  تم 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

بتاريخ))))يوليو)1)1))تحت رقم)3)4.
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STE PRESTIHADDOU
SARL

 DHAR SADRA AIT ALI

 OULAHCEN TIFLET SIDI ALLAL

EL BAHRAOUI

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

5))يوليو)1)1))تم إقرار ما يلي):

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس 

اوخصائص) تحمل  لالتي  املحدلدة 

التالية):

.PRESTIHADDOU(:(التسمية

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤللية املحدلدة.

لتصنيع) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

أل) املختلفة  األشغال  البناء،) مواد 

البناء،)نقل البضائع لآلخرين.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
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السدرة،) ظهر  (: االجتماعي) املقر 
سيدي) تيفلت،) الوحسن،) علي  ايت 

عالل البحرالي.
الالد) عمر  بن  السيد  (: التسيير)

ع2و.
بالس ل) الشركة  تس يل  تم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت)
بتاريخ))))يوليو)1)1))تحت رقم)))4.
60 P

مونديال كون2ا
ش.م.م

8،)زنقة ضاية إفراح،)شقة)))أكدال،)الرباط
الهاتف):)88/87 7) 68 1537

الفاكس):)89 7) 68 1537

MONDIALE COMPTA
تغيير القانون األسا�ضي

العام) او مع  مدالالت  بمقت�ضى 
االستثنائي بتاريخ)7))ديسمبر)9)1)،)
شركة)»مونديال كون2ا«)شركة حات)
املسؤللية املحدلدة،)تم االتفاق على)

ما يلي):
-)تخفيض من رأسمال الشركة) ((
 (11.111 إلى) درهم  ((.(11.111 من)

درهم.
األسا�ضي) القانون  تعديل  (- ((

للشركة.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (3
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية بالرباط يوم))))يوليو)1)1) 

تحت رقم)15699).
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مونديال كون2ا
ش.م.م

8،)زنقة ضاية إفراح،)شقة)))أكدال،)الرباط
الهاتف):)88/87 7) 68 1537

الفاكس):)89 7) 68 1537

LUNOO
SARL

اوحل املسبق
العام) او مع  مدالالت  بمقت�ضى 
االستثنائي املؤرخ يوم)5))يونيو)8)1) 
املحدلدة) املسؤللية  حات  للشركة 
LUNOO SARL)مقرها االجتماعي)4،)
زنقة لاد زيز،)ال2ابق)3)شقة)7،)أكدال)

الرباط،)اعتمدت القرارات اآلتية):

 LUNOO(اوحل املسبق للشركة(-((

SARL)لتصفيتها.

))-)تعيين مقر التصفية في)4،)زنقة)

لاد زيز،)ال2ابق)3،)الشقة)7،)أكدال،)

الرباط.

الدين) نور  السيد  تعيين  (- (3

اليعقوبي مصفية للشركة.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (4

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط يوم))))يوليو)1)1) 

تحت رقم)15711).
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مونديال كون2ا

ش.م.م

8،)زنقة ضاية إفراح،)شقة)))أكدال،)الرباط

الهاتف):)88/87 7) 68 1537

الفاكس):)89 7) 68 1537

SAISIES KHADAMATE

SARL

تغيير القانون األسا�ضي
او مع) مدالالت  بمقت�ضى 

 SAISIES لشركة) االستثنائي  العام 

KHADAMATE)شركة حات املسؤللية)

املحدلدة لمقرها االجتماعي زنقة جبل)

أكدال) (4 رقم) شقة  (5 عمارة) تزكة 

الرباط تم االتفاق على ما يلي):

استقالة مسير لتعيين مسير) (- ((

السيدة) املسيرة  استقالة  (: جديد)

فاطمة البراهمي لتعيين مسيرة جديدة)

ملدة) لحلك  حمدان  شيماء) السيدة 

أير محدلدة،)اإلمضاءات االجتماعية)

لكلت إلى السيدة شيماء)حمدان.

األسا�ضي) القانون  تعديل  (- ((

للشركة.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (3

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط يوم))))يوليو)1)1) 

تحت رقم))1571).
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شركة اليكانتي اموبليي

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة ملساهم لحيد

 (( بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

يونيو)1)1))تم لضع قوانين الشركة)

حات املميزات التالية):

التسمية):)شركة اليكانتي اموبليي)

.ALICANTE IMMOBILIER

حات) الشركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة ملساهم لحيد.

(: يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

جميع) لشراء) بيع  العقاري،) منعش 

املواد البناء،)األشغال البناء،)التجارة)

العامة.

صهيب) شارع  (: الرئي�ضي) املقر 

سيدي) ((1 رقم) (39 بلوك) الرلمي 

البرنو�ضي الدار البيضاء.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((111 إلى) درهم مقسمة 

لشريكة) اسمية  درهم  ((11 فئة)

ب) بوأاللي  ايمان  السيدة  لاحدة 

111))حصة.

تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

ايمان بوأاللي ملدة أير محدلدة.

 99 (: املعنوية) الشخصية  مدة 

من تاريخ اوحصول على) سنة ابتداء)

الس ل التجاري.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح لتنتهي في نهاية ديسمبر.

الشركة) عقود  إيداع  تم  لقد 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((3 يوم)

التجاري) الس ل  لالرقم  (739(34

.4654((
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FIDUCIAIRE FATTAR

 GULF FOOD

DISTRIBUTION
شركة محدلدة املسؤللية

الرأسمال االجتماعي : 511.111 

درهم

املقر االجتماعي : زالية زنقة الغرب 

لبئر انزران عمارة إنصاف ال2ابق 

الثالث، املحمدية

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس) ((1(8 فبراير) ((( بتاريخ)

حات) املسؤللية  محدلدة  شركة 

اوخصائص التالية):

 GULF (: االجتماعية) التسمية 

.FOOD DISTRIBUTION

لاوخضر) الفواكه  بيع  (: الهدف)

باو ملة لنصف او ملة.

الرأسمال):)11.111))درهم.

الشكل القانوني):)شركة محدلدة)

املسؤللية حات شريك لحيد.

املقر االجتماعي):)دلار ألالد ابراهيم)

جماعة الردادنة،)بنسليمان.

عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

السيد فكار عباس لفترة أير محدلدة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية ملدينة بنسليمان تحت رقم)

)8/8)1))بتاريخ)6)مارس)8)1))رقم)

الس ل التجاري)93)5.
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 GROUPE SCOLAIRE

ALEXANDRE DUMAS PRIVE
SARL

بموجب او مع العام فوق العادة)

 (1(1 يوليو) ((4 بتاريخ) للشركاء)

 GROUPE SCOLAIRE لشركة)

 ALEXANDRE DUMAS PRIVE

املسؤللية  حات  شركة   SARL

درهم   (11.111 رأسمالها  املحدلدة 

مقرها 46 تجزئة املنال تمارة قررلا 

مايلي :
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املصادقة على تفويت اوحصص.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ )) يوليو 1)1) تحت 

رقم 1)6).
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MEYA INVEST
SARL AU

الوحيد) الشريك  قرار  بموجب 

 MEYA 1)1))لشركة) ))يونيو) بتاريخ)

حات) شركة  (INVEST SARL AU

لحيد) بشريك  محدلدة  املسؤللية 

 8 إقامة) درهم  ((11.111 رأسمالها)

النخيل) شارع  زالية  (( الرقم) عمارة 

الرباط) الرياض  حي  يزيدي  لزنقة 

قررلا مايلي):

تحويل املقر االجتماعي للشركة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)6))يوليو)1)1))تحت)

الرقم)463).
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ELESBE DISTRIBUTION
SARL

بموجب او مع العام فوق العادة)

 (1(1 فبراير) ((8 بتاريخ) للشركاء)

 ELESBE DISTRIBUTION لشركة)

املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 

رأسمالها)1.111))درهم):)))،)ساحة)

أكدال) (8 الشقة) الصديق  بكر  أبو 

الرباط قررلا مايلي):

املصادقة على تفويت اوحصص.

تحويل املقر االجتماعي للشركة.

استقالة مسيرة للشركة.

تغيير اسم الشركة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة)

مع تقسيم جديد لرأسمال الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((1(1 يوليو) (7 بالرباط بتاريخ)

الرقم)475).
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AFRICONSULT

 SOCIETE DE GESTION
 DU DOMAINE DAR AIN

ZERAFA
SARL AU

شركة محدلدة املسؤللية حات 

شريك لحيد
رأسمالها : 111.) درهم

مقر الشركة : ملك مسمى علي، 

الكائن بعمالة مراكش، مقاطعة 

النخيل، مكان يدعى باملوري 

Palmeraie، الرسم العقاري رقم 

43/8694

س.ت. مراكش رقم 5))14)

مستخلص من القانون األسا�ضي
تأسيس

 (1 في) مؤرخ  عرفي  عقد  حسب 

تأسيس) تم  بمراكش،) ((1(1 يناير)

حات) املسؤللية  محدلدة  شركة 

شريك لحيد مميزاتها كالتالي):

 SOCIETE DE (: الشركة) تسمية 

 GESTION DU DOMAINE DAR

.AIN ZERAFA

الرأسمال):)111.))درهم.
الشريك الوحيد):)السيد كيم ألن)

Kim Oun)من جنسية كورية،)اوحامل)

(،M17339615 رقم) السفر  و واز 

املزداد في))))سبتمبر)976))بسيول،)

الساكن بمدينة ليبرلفيل بالكابون.

ملك مسمى علي،) (: الشركة) مقر 

مقاطعة) مراكش،) بعمالة  الكائن 

باملوري) يدعى  مكان  النخيل،)

رقم) العقاري  الرسم  (،Palmeraie

.8694/43

أرض) يهدف  (: املوجز) الغرض 

الشركة باملغرب لبكل البلدان):

التسيير اإلداري لاملالي لاوحسابي)

لاو يبائي)؛

العقارية،) األمالك  لإدارة  تسيير 
كل ارتفاق لكل رهن) بما فيها إنشاء)
كل) لإنجاز  عقاري  عيني  حق  لكل 

تصرف آخر.
املساعدة اإلدارية لاملالية في مادة)

البناء)لتجهيز إقامات فردية.
املرتب2ة) اوخدمات  جميع  توريد 

بتسيير اإلقامات الفردية.
حفظ لصيانة لتسيير الفضاءات)
اوخضراء)لالبنيات التحتية اوخاصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)
بالس ل التجاري.

املعين) األلل  املسير  إن  (: املسير)
أير) ملدة  األسا�ضي  القانون  بموجب 
 Kim السيد كيم ألن) (: محدلدة هو)
 (976 سبتمبر) ((( في) املزداد  (Oun
ليبرلفيل) بمدينة  الساكن  بسيول،)

بالكابون.
لدى) القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

بعناية املركز او هوي لالستثمارات.
بالس ل) الشركة  تقييد  تم 
يونيو) ((( بتاريخ) بمراكش  التجاري 

1)1))تحت رقم)5))14).
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AFRICONSULT

GROUPE PSA MAROC
SARL AU

شركة محدلدة املسؤللية حات 
شريك لحيد

 رأسمالها : 3.311.111 درهم

)أل مقابل القيمة باأللرل)
مقر الشركة : عمارة ATRIUM رقم 

374، منازل امليمون شارع عبد 
املومن، الدار البيضاء

س.ت. الدار البيضاء رقم 179)46
مستخلص من القانون األسا�ضي

تأسيس
 (9 في) مؤرخ  عرفي  عقد  حسب 
تم) البيضاء،) بالدار  ((1(1 يناير)
املسؤللية) محدلدة  شركة  تأسيس 

حات شريك لحيد مميزاتها كالتالي):
 GROUPE PSA (: تسمية الشركة)

.MAROC

الرأسمال):)3.311.111)درهم.

 PSA (: الوحيد) الشريك 

Automobiles SA،)شركة مساهمة،)

ألرل،) (311.(76.811 رأسمالها)

 (-(1 ب) االجتماعي  مقرها  الكائن 

شارع ألرلبا)-)78311)بوا�ضي،)فرنسا،)

لشركات) التجاري  بالس ل  املقيدة 

فيرساي تحت رقم)479 165 )54.

 ATRIUM عمارة) (: الشركة) مقر 

رقم)374،)منازل امليمون،)شارع عبد)

املومن الدار البيضاء.

أرض) يهدف  (: املوجز) الغرض 

أير) أل  مباشرة  بصفة  الشركة،)

باوخارج) أل  باملغرب  سواء) مباشرة،)

إلى):

البيع،) إعادة  استيراد،) شراء،) (-

لق2ع) السيارات  لتصدير  توزيع 

الغيار.

إعادة) تجديد،) استيراد،) شراء،)

توزيع) البيع،) إعادة  التصنيع،)

لتصدير ق2ع الغيار))بما فيها هياكل)

لالق2ع) املستعملة  الق2ع  الق2ع،)

املعاد تجديدها))اوخاصة بالسيارات.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالس ل التجاري.

املسير لصالحيات التوقيع):

بموجب) املعين  األلل  املسير  إن 

 (3( هذا القانون األسا�ضي ملدة ثالث)

شرفان) سمير  السيد  (: هو) سنوات 

 (1 في) املزداد  (،Samir CHERFAN

)لبنان)،) باوحدث) ((976 أأس2س)

هوتيل) ثماني  مارينا،) بدبي  الساكن 

العربية) )اإلمارات  دبي) (،(413  -

املتحدة).

لدى) القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

بعناية املركز او هوي لالستثمارات.

بالس ل) الشركة  تقييد  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 

يونيو)1)1))تحت رقم)179)46.
عن إعالن املسير
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AFRICONSULT

AMERICAN 

INTERNATIONAL GROUP 

MOROCCO LIMITED S.A.

شركة املساهمة

رأسمالها 311.111 درهم

مقر الشركة : توين سانتر، البرج 

الغربي، زالية الزرق2وني لاملسيرة 

الدار البيضاء

مقيدة بالس ل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 3693)3

التعريف املوحد للمقاللة : 

1(566181111181

اإلدارة) مجلس  قرارات  بموجب 

 (1(8 نوفمبر) ((( في) املؤرخ 

قانونا) محضره  تس يل  تم  لالذي 

يوليو) ((6 في) املركز  البيضاء) بالدار 

بإثبات) املتصرفان  قام  (،(1(1

باتريس) إيدلار  بيير  السيد  استقالة 

 Pierre Edouard Patrice فرينيو)

عام) كمدير  لكالته  من  (Fraigneau

ستيفن) السيد  لبتعيين  مفوض،)

املزداد) (،(Steven Barnett( بارنيت)

964))بلندن،)اململكة) 7))سبتمبر) في)

زنقة) (69 فيال) الساكن  املوحدة،)

اإلمارات) دبي،) الك،) لي  (( هاتن) ((

بصفة رئيس مدير) العربية املتحدة،)

كمتصرف،) لكالته  ملدة  خالل  عام 

في) املزداد  خوام،) فا�ضي  لالسيد 

الساكن ب) بلبنان،) ((98( ماي) ((1

العودة،) عين  زنقة  الذهبي)) )املثلث 

الثالث،) ال2ابق  ليندصور،) إقامة 

الشقة رقم)7)بالدار البيضاء،)بصفة)

أاية) إلى  جديد  مفوض  عام  مدير 

التصديق على حسابات السنة املالية)

.(1(8

العام) او مع  قرارات  بموجب 

لالذي) ((1(8 ديسمبر) ((1 املؤرخ في)

بالدار) قانونا  محضره  تس يل  تم 

البيضاء)املركز في)3)يوليو)1)1)،)قام

السيد) استقالة  بإثبات  املساهمين  (

 Michaël( جنسن) شنيدلي  مكاييل 

لكالته) من  ((Schnedler Jensen

كمتصرف لرئيس مدير عام،)لبتعيين)

ستيفن) السيد  متصرف  بصفة 

.(Steven Barnett((بارنيت

تم إنجاز اإليداع القانوني لهذين)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  العقدين 

5))يوليو) في) التجارية بالدار البيضاء)

 (1 لفي) (739664 رقم) تحت  ((1(1

(،741(4( رقم) تحت  ((1(1 يوليو)

لتعديالت الس ل التجاري املنجزة في)

نفس اليوم.
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FORDINEDEV
شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد تم تأسيس) ((1(1 ماي) (7 بتاريخ)

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة 

باملميزات التالية):

.FORDINEDEV SARL(:(التسمية

اوخدمات) (: االجتماعي) الهدف 

املعلوماتية،)البرمجيات.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

1.111))درهم موزعة إلى)11))حصة)

قد تم) درهم،) ((11 اجتماعية بقيمة)

تحريرها بالكامل لاملخصصة للشركاء)

بما يتناسب مع مساهماتهم أي):

اوحامل) بوتارليت  بدر  السيد 

 51(:((4AZ46(17(و واز السفر رقم

حصة.

اوحامل) (Nenert Julien السيد)

 31(:((8DE17316(و واز السفر رقم

حصة.

السيد محمد عدنان لوتو اوحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لب2اقة 

AA7(9(8):)1))حصص.

اوحامل) بنماشا  شرف  السيد 

 (1(:(YC5(34719 و واز السفر رقم)

حصص.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

األللى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (3( إلى)

تبتدئ من تاريخ التس يل.

شارع) (،31 رقم) (: املقر االجتماعي)

النيل) إقامة  (،BIS  (( رقم) عقبة،)

أكدال،)الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بدر بوتارليت اوحامل و واز)

4AZ46(17))لحلك ملدة) السفر رقم)

أير محدلدة.

باملحكمة) التجاري  الس ل  رقم 

التجارية بالرباط):)44797).
مقت2ف من أجل االشهار

72 P

MMAR
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها 1.111) درهم

املقر االجتماعي : ))، شارع ابن سينا 

أكدال الرباط

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،(1(1 يوليو) ((3 بالرباط بتاريخ)

االستثنائية) او معية  محضر  تحرير 

شركة) (MMAR SARL AU لشركة)

تقرر) الذي  حات مسؤللية محدلدة 

فيه مايلي):

االعتراف باستقالة املسير لتعيين)

املسير او ديد.

علما) العامة  او معية  تحيط 

هشام) السيد  املسير،) باستقالة 

عبد) السيد  تعيين  لتقرر  العاني،)

مارس) (6 في) املولود  بنيس،) امل يد 

971))في الرباط،)املقيم في ق2اع)3) 

عمارة أ إقامة جاد) شارع الرلبينية،)

شقة)4،)حي الرياض الرباط لاوحامل)

 A3((833 رقم) الوطنية  للب2اقة 

كمسير للشركة لفترة أير محدلدة.

7)من النظام) ل) (6 تعديل املادتين)

األسا�ضي لل معية.

اعتماد كلي للنظام األسا�ضي بعد)

صياأته.

مسائل أخرى.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

.D(15691
للتلخيص لالنشر

املسير

73 P

WATCH LUXURY

شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها 91.111 درهم

املقر االجتماعي : الرباط، عمارة 

باليما ) رقم 6) زنقة 6) نونبر أكدال

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،(1(1 فبراير) ((( بالرباط بتاريخ)

االستثنائية) او معية  محضر  تحرير 

 WATCH LUXURY لالعادية لشركة)

SARL)شركة حات مسؤللية محدلدة)

الذي تقرر فيه مايلي):

اإلحاطة) (: االستثنائية) القرارات 

بوفاة الشريك املرحوم ناجي جندي.

اوخلف) الورثة  بهوية  اإلحاطة 

لالتي) جندي  ناجي  السيد  للراحل 

رجاء) السيدة  شخص  في  حددت 

جندي) كريم  السيد  الصفريوي،)

هدى) السيدة  جندي  أيثة  السيدة 

جندي.

املوافقة على مشرلع نقل األسهم)

جندي) أيثة  السيدة  طرف  من 

 78 لفصل) جندي  هدى  لالسيدة 

بعد) بحوزتهم  أصبحت  التي  حصة 

لفاة السيد ناجي جندي.

موافقة لرثة املرحوم السيد ناجي)

جندي على تحويل األسهم لصاوح):

أصبحت) التي  سهما  (39 تحويل)

في) جندي  هدى  السيدة  تملكها 

رجاء) السيدة  لصاوح  الشركة،)

الصفريوي.
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أصبحت) التي  سهما  ((7 تحويل)

في) جندي،) أيثة  السيدة  تملكها 

رجاء) السيدة  لصاوح  الشركة 

الصفريوي.

أصبحت)) التي  سهما  ((( تحويل)

في) جندي،) أيثة  السيدة  تملكها 

الشركة لصاوح السيدة كريم جندي.
تقرر) السابقة،) للقرارات  نتيجة 

املقابل) التعديل  العامة  او معية 

7)من النظام األسا�ضي) ل) (6 للمادتين)

للشركة على النحو التالي):

 361 (: الصفريوي) ل2في  السيد 

حصة.

 361 (: الصفريوي) كمال  السيد 

حصة.

السيد كريم جندي):)91)حصة.

 91 (: الصفريوي) رجاء) السيدة 

حصة.

7)من النظام) ل) (6 تعديل املادتين)

األسا�ضي لل معية.

اعتماد كلي للنظام األسا�ضي بعد)

صياأته.

القرارات العادية):)قررت او معية))

العامة تعيين مسير الشركة السيدة)
مغربية او نسية،) الصفريوي،) رجاء)

بفاس،) ((947 نوفمبر) (6 في) املولودة 
شارع) زنقة صنهاجة،) (،4 في) املقيمة 

السوي�ضي الرباط،) محمد السادس،)

رقم) الوطنية  الهوية  ب2اقة  حامل 

)A(1576،)من تاريخ هذا االجتماع،)

للقرار) لنتيجة  مسمى  أير  أجل  إلى 

السابق حددت او معية العامة أن)

الشركة تسير من قبل السيدة رجاء)

ملتزمة) تكون  لسوف  الصفريوي 

بها) بشكل صحيح باألفعال املتعلقة 

للسيدة) الوحيد  التوقيع  خالل  من 
رجاء)الصفريوي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

.D(15643
للتلخيص لالنشر

املسير

74 P

GYA ELITE
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد

رأسمالها 11.111) درهم

املقر االجتماعي : شارع األرز عمارة 

الرياض ) - أ 34 شقة رقم )3 حي 

الرياض الرباط

تأسيس
إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 GYA لشركة) األسا�ضي  القانون 

ELITE)شركة حات مسؤللية محدلدة)

بشريك لحيد لالتي تتصف كما يلي):

.GYA ELITE(:(اسمها

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

األرز) شارع  (: االجتماعي) مقرها 

 3( 34)شقة رقم) أ) (( عمارة الرياض)

حي الرياض الرباط.

هدفها):)الغرض من الشركة سواء)

لنفسها أل نيابة عن أطراف ثالثة في)

األنش2ة) هو  اوخارج،) في  أل  املغرب 

التالية):

الترليج العقاري.

العمليات) جميع  عام،) لبشكل 

أل) التجارية  ال  السياحية  ال  املالية 

العقارية،) أل  املنقولة  أل  الصناعية 

مرتب2ة) تكون  أن  املحتمل  من  التي 

كليا أل) بشكل مباشر أل أير مباشر،)

جزئيا بأي من األشياء)أل اوخصائص)

أل أي أشياء)مماثلة أل حات صلة.

يوم) من  تبتدأ  سنة  (99 (: أمدها)

تس يل الشركة في الس ل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

لل نسية) حامل  اليماني،) مبارك 

الوطنية) للب2اقة  لاوحامل  املغربية 

بتجزئة) الساكن  (،MC6(195 رقم)

(،7 18)3)شقة رقم) 3)عمارة) الوفاق)

تمارة.

كل) في  الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير) باإلمضاء) معامالتها  مايخص 

السيد مبارك اليماني.

رأسمالها):)11.111))درهم موزعة)

بقيمة) اجتماعية  حصة  ((.111 إلى)

11))درهم للواحدة،)كما يلي):)111) 

 .GYA CAPITAL((حصة للشركة

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط)3))يوليو)1)1))تحت س ل)

تجاري رقم)44739).
للتلخيص لالنشر

املسيرين
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 FLOW DIGITAL

TRANSFORMATION
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها 1.111) درهم

املقر االجتماعي : مكاتب مركز محج 

رياض، ال2ابق اوخامس، مبنى 7 ل 

8 مكتب رقم 515، حي الرياض، 

الرباط

تأسيس
إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 FLOW لشركة) األسا�ضي  القانون 

 DIGITAL TRANSFORMATION

شركة حات مسؤللية محدلدة لالتي)

تتصف كما يلي):

 FLOW DIGITAL (: اسمها)

.TRANSFORMATION

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة.

مركز) مكاتب  (: االجتماعي) مقرها 

مبنى) ال2ابق اوخامس،) محج رياض،)

7)ل)8)مكتب رقم)515،)حي الرياض،)

الرباط.

هدفها):)الغرض من الشركة هو في)

املغرب لفي اوخارج،)سواء)لنفسها أل)

نيابة عن أطراف ثالثة أل في املشاركة.

الويب) ت2بيقات  لتشغيل  ت2وير 

التعاقد) لكذلك  املحمولة  لاألجهزة 

من الباطن لت2وير ت2بيقات الويب)

املخصصة) املحمولة  لاألجهزة 

للشخص ال2بيعي أل االعتباري.

في جميع) الوسائل  بكل  املشاركة 

الشركات أل الشركات التي تم))إنشاؤها)

أل التي سيتم إنشاؤها،)لالتي قد تكون)

السيما) الشركة،) بغرض  مرتب2ة 

جديدة) شركات  إنشاء) طريق  عن 

أل االكتتاب) الرعاية  أل  أل املساهمة 

أل) اوحقوق  أل  األسهم  استبدال  أل 

في) جمعية  أل  تحالف  أل  االندماج 

املصاوح) من  التجمع  أل  املشاركة 

االقتصادية أل إدارة اإليجارات.

مواقع) من  أكثر  أل  لاحد  تشغيل 

لاو وال،) الويب  لت2بيقات  الويب،)

 لتقديم خدمات متنوعة مثل لاحد

عبر) )األسواق)) األسواق) من  أكثر  أل 

األفراد) لربط  املخصصة  اإلنترنت 

لاملهنيين من مختلف املهن.

متنوعة) إضافية  خدمات  تقديم 

لإصدار الفواتير) مثل أدلات الدفع،)

عنهم،) لنيابة  املحترفين  باسم 

باإلضافة إلى اوخدمات التي تهدف إلى)

دعم العمالء)في العثور على املحترفين)

لاختبارهم ألداء)اوخدمات املختلفة.

من) امل2لوبة  املستندات  جمع 

العناية) التزام  من  كجزء) املهنيين 

السليم) األداء) أجل  لمن  الواجبة 

للبعثات.

العمليات) جميع  عام،) لبشكل 

لاملالية) لالتجارية  الصناعية 

تكون) قد  التي  لالعقارية  لاملنقولة 

مرتب2ة بشكل مباشر أل أير مباشر)

األشياء) لجميع  باملؤس�ضي  بالغرض 

املماثلة أل حات الصلة التي قد تعزز)

ت2ويرها.

سنة تبتدئ من يوم) (99 (: أمدها)

تس يل الشركة في الس ل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

ارلان ديد يي اندري جوزيف بلموان،)

لب2اقة) الفرنسية  لل نسية  حامل 

التس يل رقم)A17(33(K،)الساكن)

 7 شقة) األندلس  رياض  ((17 ب)

قاديس)))حي الرياض الرباط.
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كل) في  الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)
املسير) بإمضاء) معامالتها  يخص  ما 
السيد ارلان ديديي اندري جوزيف)

بلموان.
درهم موزعة) ((1.111 (: رأسمالها)
إلى)11))حصة اجتماعية بقيمة)11) 

درهم للواحدة كما يلي):
حصص للسيد ارلان ديد يي) ((

اندري جوزيف بلموان.
 ERYA SARL للشركة) حصة  (98

.AU
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 
بالرباط بتاريخ)3))يوليو)1)1))تحت)

س ل تجاري رقم)44737).
للتلخيص لالنشر

املسيرين

76 P

طرون1 طور ملري ة
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي منجز في سال)
بتاريخ)4)مارس)1)1))تم إنجاز قوانين)
محدلدة) مسؤللية  حات  شركة 

بمساهم لاحد مميزاتها كالتالي):
التسمية):)طرلنس طور ملريسة.

الهدف):)النقل السياحي.
(،31 شقة) (: االجتماعي) املقر 
إقامة دار البحر املحيط) (6 عمارة س)

العيايدة سال.
املدة):)99)سنة.

11.111))درهم مقسم) (: رأسمال)
111))حصة قيمة كل لاحد منها) إلى)

11))درهم.
السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

أنضوك يونس ملدة أير محدلدة.
إلنشاء) (5% األرباح) من  يقت2ع 

االحتياط القانوني.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
 (1(1 )))يوليو) االبتدائية بسال يوم)

الس ل التجاري رقم)513)3.
عن املسير

ائتمانية أريس

77 P

STE  SALIMA SERVICES
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يوليو) ((1 لمس ل بتاريخ)

املسؤللية) محدلدة  شركة  إنشاء)

تحمل) لالتي  الوحيد  الشريك  حات 

اوخصائص التالية):

 STE  SALIMA (: التسمية)

.SERVICES SARL AU

البستنة) (: االجتماعي) الهدف 

لاوحراسة متعددة اوخدمات.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

شارع) (،(5 (: االجتماعي) املقر 

(- أكدال) (4 الشقة) رقم  األب2ال 

الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

بووحرلف سليمة مسيرة للشركة.
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

بالرباط)44789).
مقت2ف لبيان

78 P

ائتمانية أسفار كونساي

شقة رقم)4)جنان النهضة)))الرباط

الهاتف):)97.61.)15.37.7

الهاتف النقال):)74.43.37.)166

STE AFOURAS
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

من شريك لاحد

تأسيس
تأسيس) تم  بمقت�ضى عقد عرفي 

من) محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

شريك لاحد.

 STE (: االجتماعي) اللقب 

.AFOURAS SARL AU

الشريك الواحد):

 L(السيد محمد الوعماري ب.ل.ط

(:(3(189(

511)سهم.

املسير):)السيد محمد الوعماري.

رأس املال):)51.111)درهم.

النشاط):

أشغال البناء.

أشغال اوحفر لمعاو ة املياه.

او بص،) (: متنوعة) أشغال 

الكهرباء،)السباكة،)تبليط....)اوخ.

املدة):)99)سنة.

الشقة) (،31 عمارة رقم) (: العنوان)

(- ( 8،)زنقة موالي أحمد الوكيلي) رقم)

حسان)-)الرباط.

باملحكمة) القانوني  الإيداع  تم 

التجارية بالرباط يوم))))يوليو)1)1) 

الس ل) رقم  ((15679 رقم) تحت 

التجاري))4469).
للبيان

79 P

STE TE IMMO
SARL AU

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرباط) ((1(1 يوليو) ((3 بتاريخ)

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة بشريك لاحد.

.STE TE IMMO(:(التسمية

الهدف):)األشغال املختلفة لالبناء.

موالي) شارع  (: التجاري) العنوان 

اوحسن األلل إقامة عيبودي طابق)4 

الشقة)6))تمارة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111))درهم مقسمة إلى)111) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

التسيير):)تم تعيين السيدة سعاد)

الزعرالي كمسيرة للشركة ملدة أير)

محدلدة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

التجاري) الس ل  في  التقييد  تم 

 (7 بتاريخ) ((31(79 تمارة تحت رقم)

يوليو)1)1).

80 P

 STE JA-ATR

CONSTRUCTION
SARL AU

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرباط) ((1(1 يوليو) ((6 بتاريخ)

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة بشريك لاحد.

 STE JA-ATR (: التسمية)

. CONSTRUCTION

الهدف):)األشغال املختلفة لالبناء.

شارع) (،(3 (: التجاري) العنوان 
(- 1))املعاريف) 5)رقم) القصر ال2ابق)

الدار البيضاء.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111))درهم مقسمة إلى)111) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

تم تعيين السيدة نورا) (: التسيير)

أير) ملدة  للشركة  كمسيرة  مل ادلي 

محدلدة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.
التجاري) الس ل  في  التقييد  تم 

 (( بتاريخ) (466677 تمارة تحت رقم)

يوليو)1)1).

81 P

STE BELAMEL
ش.م.م.

ال2ريق الرئيسية رقم 39 سلوان - 
الناظور

ليوم) التأسي�ضي  العقد  بمقت�ضى 

1)1))تحرير قوانين شركة) 4))يونيو)

ش.م.م.) املحدلدة  املسؤللية  حات 

لاملتميزة بما يلي):

STE BELAMEL (: االسم التجاري)

ش.م.م.

ال2ريق) (: التجاري) العنوان 

الرئيسية رقم)39)سلوان)-)الناظور.

النشاط التجاري):)استيراد تصدير)

مواد) مواد لمستحضرات التجميل،)

النظافة،)الب2انيات لاملواد الغذائية.

املدة):)99)سنة.
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درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

بقيمة) حصة  ((111 على) لموزعة 

11))درهم للحصة لصاوح):

السيد يحيالي عبد الرحيم):)511 

حصة.

السيد يحيالي عبد الواحد):)511 

حصة.
يحيالي) السيد  عين  (: التسيير)

عبد الرحيم مسيرا للشركة ملدة أير)

محدلدة.

الربح) من  (%5 تخصم) (: األرباح)

الصافي من أجل االحتياط القانوني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) ((1 يوم) بالناظور  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)8))).

82 P

STE ASAAD CARS
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL ; 15 CENTRE

 COMMERCIAL ZAOUIA

HASSAN - RABAT

IF : 45884747

 TP : 25104920

RC(RABAT : 144755

ICE : 002719299000085

شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،(1( مارس) ((4 في) بالرباط 

حات) لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 

مسؤللية محدلدة تحمل اوخصائص)

التالية):

.STE ISAAD CARS(:(التسمية

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

حات مسؤللية محدلدة.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 (111 إلى) مقسمة  درهم  ((11.111

للحصة) درهم  ((11 بمبلغ) حصة 

حسب) الشركة  شركاء) بين  موزعة 

التوزيع التالي):

حديوي عمر):)951)حصة.

حديوي يوسف):)31)حصة.

حديوي مريم):)1))حصة.

املركز) ((5 (: االجتماعي) املقر 

التجاري الزالية)-)حسان)-)الرباط.

الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات)

بدلن سائق.

(: للشركة) القانونية  املسيرة 

حيديوي مريم ملدة أير محددة.

لقد تم تس يل الشركة بالس ل)

التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)44755).

83 P

STE FRAUENBLUME
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL ; N°577 1ER

ETAGE OULAD MTAA TEMARA

IF : 45679411

 TP : 28204359

RC(TEMARA : 130183

ICE : 002451272000017

شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم لضع) (،(1( مارس) (6 في) بالرباط 

حات) لشركة  األسا�ضي  النظام 

لحيدة) بشريكة  محدلدة  مسؤللية 

تحمل اوخصائص التالية):

.STE FRAUENBLUME(:(التسمية

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

بشريكة) محدلدة  مسؤللية  حات 

لاحدة.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 (111 إلى) مقسمة  درهم  ((11.111

11))درهم للحصة كلها) حصة بمبلغ)

في ملكية الشريكة الوحيدة السيدة)

حاصيني فدلى.

(،577 رقم) (: االجتماعي) املقر 

ال2ابق األلل ألالد م2اع)-)تمارة.

الهدف االجتماعي):)معهد التجميل)

لإزالة الوشم.

(: للشركة) القانونية  املسيرة 

السيدة حاصيني فدلى.

لقد تم تس يل الشركة بالس ل)

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

تحت رقم)83)31).

84 P

STE HOLDER CAR
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (: ألال)

تم) ((1(1 فبراير) (6 بتاريخ) بالرباط 

حات) لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 

املميزات) حات  املحدلدة  املسؤللية 

املبينة فيما يلي):

 STE HOLDER CAR (: التسمية)

.SARL

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

ميكانيك) (: الغاية من الشركة هي)

لصيانة السيارات.

املقر):)الحي الصناعي كلم)5)طريق)

الدار البيضاء)الرباط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 (11.111 (: او ماعي) املال  رأس 

من) حصة  ((111 ل) مقسمة  درهم 

الواحدة) للحصة  درهم  ((11 فئة)

لاملوزعة كما يلي):

:(DERHEM HOLDING(شركة

51.111)درهم)-)511)حصة.

(:(ATLIV INVEST(شركة

51.111)درهم)-)511)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السادة رشيد امغار لدحمان الدرهم)

بصفتهما) ال2هرة  حمو  لشفيق 

مسيرين للشركة ملدة أير محددة.

فاتح) بين  ما  (: او ماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

15514))بتاريخ)5))يوليو)1)1).

85 P

STE ROOT - LINE

SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لاحد

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 يوليو) (9

لحيد) بشريك  املسؤللية  محدلدة 

باملواصفات التالية):

 STE ROOT - LINE (: التسمية)

.SARL AU

ال2ابق) (461 رقم) (: املقر التجاري)

األر�ضي حي الرياض بوزنيقة.

الهدف التجاري):

أعمال تركيب االتصاالت.

لشبكات) اإلعالميات  خدمات 

لأعمال) مختلفة  أعمال  االتصاالت.)

البناء.

التصدير لاالستيراد.

التجارة.

 (11.111 في) محدد  (: الرأسمال)

حصة كما) ((111 درهم مقسمة إلى)

يلي):

السيد حاتم اعبو):)111)حصة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير):)السيد حاتم اعبو.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

تجاري) س ل  بنسليمان،) االبتدائية 

رقم))4)6.

86 P
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STE BLR SERVICE

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

شركة بي إبل إر سيغفيس ش.م.م 

حات ش.ل

شركة حات مسؤللية محدلدة

حات الشريك الوحيد

تأسيس
طرف) من  محرر  عقد  بمقت�ضى 

موثقة) العوفي،) صونية  األستاحة 

تم) ((1(1 يوليو) ((6 بتاريخ) بالرباط 

تأسيس شركة حات الس ل التجاري)

رقم)67)31))-)تمارة.

 STE BLR SERVICE (: التسمية)

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE)بي)

إبل سيغفيس ش.م.م حات ش.ل.

شارع محمد) (،(38 تمارة) (: املوقع)

متجر) (،( مسرلر) حي  اوخامس،)

بال2ابق األر�ضي.

الغرض من الشركة هو) (: الهدف)

بشكل مباشر أل أير مباشر في املغرب)

كما هو اوحال في جميع البلدان):

استغالل مقهى.

العمليات) جميع  عام،) لبشكل 

أل) الصناعية  أل  املالية  أل  التجارية 

بشكل) مرتب2ة  العقارية  أل  املنقولة 

مباشر أل أير مباشر بالنشاط املذكور)

ت2وير) تعزز  أن  املحتمل  من  أل 

الشركة.

املدة):)99)سنة.

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

إلى) مقسمة  درهم  ((11.111 في)

 (11 بقيمة) اجتماعية  111)حصة 

درهم للواحدة كالتالي):

للسيد) اجتماعية  حصة  ((111

أنس تويمي بنجلون.

التسيير):)عين كمسير للشركة):

بنجلون) تويمي  أنس  السيد 

األندلس) رياض  بالرباط  الساكن 

حي) (،(4 شقة) (،44 عمارة) (،( زيريس)

التعريف) لب2اقة  لاوحامل  الرياض 

.A339633(الوطنية رقم

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديسمبر.

87 P

STE AITELKABIR PLATRE
شركة محدلدة املسؤللية

حات الشريك الوحيد

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ) ( (- ((

تم) قد  ((1(1 مارس) (3 يوم) بسال 

املسؤللية) محدلدة  شركة  تأسيس 

تحمل) لالتي  الوحيد  الشريك  حات 

اوخصائص التالية):

 STE AITELKABIR (: التسمية)

الشريك) حات  ش.م.م.) (PLATRE

الوحيد.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

 (11 111))حصة بثمن) مقسم على)

كلها) تكتتب  الواحدة  للحصة  درهم 

لتحرر كليا عند االكتتاب من طرف)

الشريك الوحيد.

:)مجموعة سعيد) املقر االجتماعي)

حجي رقم)797)متجر ال2ابق السفلي)

طريق القني2رة)-)سال.

جص أعمال) (: الهدف االجتماعي)

لديكور.

بيع مواد او ص لمواد البناء.

تش2يب لديكور او ص باملغرب)

أل باوخارج.

الدراسات) جميع  أعم،) لبشكل 

أل) العقارية  أل  الفنية  لاإلنجازات 

املالية) أل  التجارية  أل  الصناعية 

املباشرة) أير  أل  املباشرة  املتعلقة 

بالهدف الرئي�ضي لالتي قد تساهم في)

تحقيقها لتمديدها لت2ويرها.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الشريك) الشركة  يسير  (: التسيير)
الوحيد السيد آيت الكبير مص2فى)

ملدة أير محدلدة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
 (5 يوم) بسال  االبتدائية  باملحكمة 

يوليو)1)1))تحت رقم)34.694.
(: التجاري) الس ل  في  االندراج 
التجاري) بالس ل  الشركة  س لت 

بسال تحت رقم)465.)3.
لإلشارة لالنشر

املسير):)السيد أيت الكبير مص2فى

88 P

STE YARDA TRAVAUX
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : COMMUNE
 ZAOUIAT SIDI ABDELKADER
BNI(HADIFA(AL - HOCEIMA

فوق) املنعقد  العام  او مع  قرر 
العادة بتاريخ)1))يوليو)1)1))لشركة)

YABDA TRAVAUX SARLما يلي):
الزيادة في رأس املال.

طريق) عن  املال  رأس  من  اوحد 
تعويض اوخسائر.

من) ل7) (6 للمادة) املوازي  تعديل 
النظام األسا�ضي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باوحسيمة بتاريخ)7))يوليو)

1)1))تحت رقم)55).
89 P

 STE ANAS IKHWAN
LAGHRISSI

SARL AU
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لشريك لاحد
إنشاء شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) لضع  تم  ((1(1 يوليو) ((3
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 
املحدلدة لشريك لاحد تتلخص فيما)

يلي):

 STE ANAS IKHWAN(:(التسمية

.LAGHRISSI SARL AU

مستثمر) (: االجتماعي) الهدف 

فالحي.

تنغراس) قصر  (: االجتماعي) املقر 

السفالت الريصاني.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

:)السيد لغري�ضي العايش) التسيير)

.U(1(3(5(رقم الب2اقة الوطنية

 (3935 رقم) التجاري  س ل 

بالرشيدية) االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ)7))يوليو)1)1).

90 P

STE LOVIPALM

SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لشريك لاحد

إنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) لضع  تم  ((1(1 يوليو) ((5

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة لشريك لاحد تتلخص فيما)

يلي):

 STE LOVIPALM (: التسمية)

.SARL AU

مستثمر) (: االجتماعي) الهدف 

فالحي.

تنغراس) قصر  (: االجتماعي) املقر 

السفالت الريصاني.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

التسيير):)السيد بنرحو حسن رقم)

.Y((6387(الب2اقة الوطنية

 (3937 رقم) التجاري  س ل 

بالرشيدية) االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ)7))يوليو)1)1).

91 P
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STE MALWISS
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لشريك لاحد

إنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) لضع  تم  ((1(1 يوليو) (8

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة لشريك لاحد تتلخص فيما)

يلي):

 STE MALWISS SARL(:(التسمية

.AU

األشغال) (: االجتماعي) الهدف 

املختلفة لالنقل العمومي لألشخاص.

أزرلا) قصر  (: االجتماعي) املقر 

اوخنك الرشيدية.
 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

التسيير):)السيد بيخ بيخ علي رقم)

.U6977((الب2اقة الوطنية

 (394( رقم) التجاري  س ل 

بالرشيدية) االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ)4))يوليو)1)1).

92 P

STE SODATIER
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لشريك لاحد

إنشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) لضع  تم  ((1(1 يوليو) ((3

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة لشريك لاحد تتلخص فيما)

يلي):

 STE SODATIER (: التسمية)

.SARL AU

مستثمر) (: االجتماعي) الهدف 

فالحي.

تنغراس) قصر  (: االجتماعي) املقر 

السفالت الريصاني.
 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

:)السيدة))كسكاس حياة) التسيير)

.U7(614(رقم الب2اقة الوطنية

 (3939 رقم) التجاري  س ل 

بالرشيدية) االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ)7))يوليو)1)1).

93 P

STE BC INOX TRAV

ش.م.م.

تأسيس
 7 بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في)

يوليو) ((4 في) لاملس ل  ((1(1 يوليو)

 BC بانزكان تم تاسيس شركة) ((1(1

INOX TRAV)ش.م.م.

اينوكس) أعمال  (: الهدف)

الصناعية.

العنوان التجاري):)ال2ابق األر�ضي)

رقم)7)8)الحي الصناعي آيت ملول.

رأسمالها):)11.111))درهم موزعة)

إلى)111))حصة قيمة كل حصة)11) 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):

 811 (: اوحسن) بوأرلم  السيد 

حصة.

 (11 (: مص2فى) رمضان  السيد 

حصة.

السيد أبو عامر عزيز):)11))حصة.

تم تعيين السيد بوأرلم اوحسن)

كمسيري) مص2فى  رمضان  لالسيد 

الشركة ملدة أير محدلدة.

تم اعتماد توقيع السيد بوأرلم)

لالوثائق) العقود  جميع  في  اوحسن 

اإلدارية لالبنكية.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإليضاحي  التجاري  الس ل 

.(1759

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) ((4 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)147).

94 P

STE STAR BIK TRANS

SARL

شركة ستار بيك تغونس ش.م.م.

شركة حات املسؤللية املحدلدة

او مع) في  الشركاء) مداللة  بعد 

ستار) لشركة  االستثنائي  العام 

حات) شركة  ش.م.م.) تغونس  بيك 

 STE STAR BIK املسؤللية املحدلدة)

 (1(1 مارس) (( يوم) (TRANS SARL

بأكادير تقرر ما يلي):

عين السيد الرصا�ضي) (: التسيير)

أير) ملدة  للشركة  كمسير  يوسف 

محدلدة.

التوقيع االجتماعي):)اعتماد توقيع)

الرصا�ضي) أل  يوسف  الرصا�ضي 

لالوثائق) العقود  جميع  في  حسن 

اإلدارية لالبنكية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((4 بتاريخ)

.9(534
للخالصة لالبيان

95 P

 STE PRIME IMPORT

EXPORT

SARL

املقر االجتماعي : دلار درياد جماعة 

سيدي بيبي اشتوكة آيت باها

يوليو) (6 على إثر مدالالتها بتاريخ)

قرر او مع العام أير العادي) ((1(1

 PRIME IMPORT EXPORT(للشركة

التجاري) بالس ل  املس لة  (SARL

تحت) بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)969)))ما يلي):

بعد) املصفي  تقرير  اعتماد 

الفحص.

الودية) التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.

إبراء)حمة املصفي.

الصالحيات) املصفي  تخويل 

األخيرة) اإلجراءات  إلنجاز  الضرلرية 

الناتجة عن إقفال التصفية الودية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (4 بتاريخ) ((148 بانزكان تحت رقم)

يوليو)1)1).

على) التش2يب  طلب  إيداع  تم 

969)))بكتابة) الس ل التجاري رقم)

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)

مع إوحاق الوثائق املتعلقة بالتصفية.

96 P

STE DENTI -PASS
SARL

رقم 83-)8 شارع 8 عبد الرحمان 

ابن زيدان حي طارق ) - فاس

محضر او مع العام االستثنائي 
بتاريخ 7 يوليو 1)1)

)تبعا لل مع العام االستثنائي) (- ((

ش.ح.م.م.) (DENTI - PASS لشركة)

أفرزت) ((1(1 يوليو) (7 بفاس بتاريخ)

القرارات التالية):

الفسخ املسبق للشركة.

كمقر) االجتماعي  املقر  تحديد 

التصفية,

اوحلو) آسية  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  ( (- ((

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ) ((794/1(1 بفاس تحت رقم)

4))يوليو)1)1).
مديرة الشركة

السيدة آسية اوحلو

97 P

 STE BLAL IMILOU
SARL

بمقت�ضى محضر اجتماع املنعقد)

 BLAL لشركة) ((1(1 يوليو) (( بتاريخ)
درهم) (511.111 رأسمالها) (IMILOU

الكائن مقرها بشارع املقالمة عمارة)

إفران ال2ابق الثاني رقم)45))أكادير)

تقرر ما يلي):
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اوحصص) تفويت  على  املصادقة 

املبرمة بين السيد بالل اميلو من جهة)

لفائدة السيد بنفرياض مسعود من)

جهة أخرى.

بالل) للسيد  النهائي  االنسحاب 

اميلو من الشركة مع إبراء)حمته.

مسيرا) بنفرياض  السيد  تعيين 

ثالث) ملدة  لحلك  للشركة  لموقعا 

سنوات قابلة للتجديد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((7 بتاريخ)

.9(5(8

98 P

 STE PRO 7 ARTS
ش.م.م.

بمقت�ضى محضر اجتماع املنعقد)

لشركة) ((1(6 ديسمبر) ((8 بتاريخ)

PRO 7 ARTS)ش.م.م الكائن مقرها)

دلار أسكا لجان تزنيت تقرر ما يلي):

إبراء)حمة املصفي من مهامه.

االعتراف اوختامي للتصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) (6 بتاريخ)

.(61/(1(1

99 P

 STE CREATIVITY HOUSE &

SOLUTIONS

C.H.S
SARL AU

في) س ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) ((1(1 مارس) ((7 بتاريخ) الرباط،)

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة بشريك لحيد.

 STE CREATIVITY (: التسمية)

.HOUSE(&(SOLUTIONS

(: االجتماعي) الهدف 

 EVENEMENTIEL - TRAITEUR

.NEGOCIANT

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

 (11 من) حصة  ((111 إلى) مقسمة 

درهما للحصة الواحدة.

(: مجاهد) اوحق  عبد  السيد 

111)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

(،M(44(رقم(،GH57(املقر):)عمارة

دلار الكورة،)ح ي م الرباط.

املسير):)السيد عبد اوحق مجاهد.

(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.(446((

100 P

STE  EDE CONSULTING
SARL AU

رأسمال الشركة : 11.111) درهم

املقر االجتماعي : إقامة اوخير عمارة 

)4 رقم 9 سال او ديدة

 ( في) بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ 

مارس)1)1))بالرباط،)قد تم تأسيس)

املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 

تحمل) لالتي  الوحيد  الشريك  حات 

اوخصائص التالية):

 STE  EDE (: التسمية)

.CONSULTING

حات) شركة  ( (: القانونية) الصفة 

املسؤللية املحدلدة بشريك لاحد.

الدراسة) (: االجتماعي) الهدف 

عالقة مع ال2اقة)-)النفيات لاملحيط)

الدراسة) (- الدراسة تدبير النفايات) (-

لالثقيلة) السائلة  التصريفات  ت2هير 

الصناعية لالغير الصناعية.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

)4)رقم) :)إقامة اوخير عمارة) املقر)

9)سال او ديدة.

التسيير):)السيد عمر اشري مسير)

للشركة ملدة أير محدلدة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1(1 يوليو) ((5 في) بسال  التجارية 

تحت رقم)34695.

101 P

 STE VINEMAR

COOPERATION

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

تأسيس شركة
 (6 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)

شركة) تأسيس  تقرر  ((1(1 يوليو)

 VINEMAR COOPERATION

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة 

تحمل) لالتي  كالتالي  خصائصها 

اوخصائص التألية):

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

كتل) الرخام ق2ع  لتسويق  لتصدير 

الرخام.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

على) الواحدة  للحصة  درهم  ((11

الشكل التالي):

 611 (: أحمد) العمرالي  السيد 

حصة.

السيدة الناجي نزهة):)411)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

سينا) ابن  حي  (: االجتماعي) املقر 

العمارة)4))الشقة)4)أكدال الرباط.

املسير):)العمرالي أحمد.

التجاري) الس ل  التقييد  رقم 

.(448(9
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STE MHSN AGRICO

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU

تأسيس شركة

 (( بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)

شركة) تأسيس  تقرر  ((1(1 يوليو)

حات) شركة  (MHSN AGRICO

لحيد) لشريك  ( محدلدة) مسؤللية 

تحمل) لالتي  كالتالي  خصائصها 

اوخصائص التألية):

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

لتصدير.

بيع لشراء)األرا�ضي الزراعية.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

على) الواحدة  للحصة  درهم  ((11

الشكل التالي):

 (111 (: أحمد) العمرالي  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

سينا) ابن  حي  (: االجتماعي) املقر 

العمارة)4))الشقة)4)أكدال الرباط.

املسير):)العمرالي أحمد.

التجاري) الس ل  التقييد  رقم 

.(448((

103 P
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STE LIFE ON LINE
SARL AU

في) مس ل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد) ((1(1 يناير) ((5 ( بتاريخ) الرباط 
املسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة))بشريك لحيد):
.STE LIFE ON LINE(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)مركز االتصال.
درهم) (31.111 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)311)حصة من فئة)11) 

درهم للحصة الواحد.
(: السيد جمال الدين بن العربي)

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

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

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر االجتماعي):)8)،)زنقة تونكين)

شقة)3))ديور جامع)-)الرباط.
الدين بن) السيد جمال  (: املسير)

العربي.
التجاري) الس ل  التقييد  رقم 

.(44469
104 P

STE GA MEDICAL SERVICE
G.M.S
SARL

شركة محدلدة املسؤللية
تأسيس شركة

))-)بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
)))يوليو)1)1))تمت صياأةالقانون)
التأسي�ضي لشركة محدلدة املسؤللية)

لها)))اوخصائص التألية):
 STE GA MEDICAL (: التسمية)

.SERVICE G.M.S
لصيانة) لتوزيع  بيع  (: الهدف)
األجهزة ال2بية اوحيوية لاإللكترلنية)
املعلومات) لتكنولوجيا  لالنظافة 

لاملعدات املكتبية.
تأجير املعدات.

تقديم اوخدمات.

األشعري) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

العمارة)4))الشقة)4)أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.

اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

عبد هللا كابون.

من فاتح يناير إلى)) (: السنة املالية)

أاية))3)ديسمبر.

لتس يل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالس ل التجاري للمحكمة)

يوليو) ((7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)158).

105 P

 STE BENHAMOU

BROTHERS

SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

EN LIQUIDATION

لالشركاء) املسير  قرار  إثر 

شركة) (BENHAMOU BROTHERS

رأسمالها) املحدلدة  املسؤللية  حات 

1.111))درهم مقرها االجتماعي رقم)

(- ب2انة) (19 إقامة) زنقة قربال أ،) (،1(

سال.

تمت) املصفي  قراءة  لبعد 

التصفية) حسابات  على  املصادقة 

حمة املصفي لالن2ق بإقفال) لإخالء)

عمليات التصفية.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوليو) ((3 بتاريخ) (34368 تحت رقم)

.(1(1

106 P

 STE AFRICAINE DES

DELICES ET VERDURES

SADEV

SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة

بشريك لاحد

تأسيس شركة

بسال) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- ((

لضع) تم  ((1(1 يناير) ((8 بتاريخ)

حات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

لاحد) بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

حات)))اوخصائص التألية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

 AFRICAINE DES DELICES ET

.VERDURES SADEV

الهدف االجتماعي):

الشقق) لأجزاء) الشقق  مشغل 

لاملباني املختلفة أل البناء)أل جزء)من)

البناء)حسب اإليجار الفرعي.

تأجير لإدارة الشقق املفرلشة.

صيانة اوحدائق.

مكرر) ((3 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الرشاد) حي  محمد  سيدي  شارع 

القرية)-)سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) ( الرأسمال)

 (11.111 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

درهم موزع على)111))حصة من فئة)

11))درهم للحصة لزعت كما يلي):

السيد القرني عبد الغفور):)111) 

حصة.

عبد) القرني  تعيين  تم  (: التسيير)

أير) ملدة  للشركة  كمسير  الغفور،)

محدلدة.

تم التس يل في الس ل التجاري)

باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم)533)3.

107 P

STE  SAFI PROFIL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حات الشريك الوحيد

تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم لضع القانون) ((1(1 فاتح يونيو)

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

حات) الوحيد  لالشريك  املحدلدة 

اوخصائص التالية):

 STE SAFI (: التسمية االجتماعية)

.PROFIL

 MENUISERIE(:(الهدف االجتماعي

 ALUMINIUM,(METALLIQUE(OU

.EN PVC ENTREPRENEUR DE

موالي) شارع  (: االجتماعي) املقر 

البركة) حي  مكرر  (9( رقم) إسماعيل 

القرية سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 (11.111 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

حصة من) ((111 درهم موزعة على)

درهم للحصة لزعت كما) ((11 فئة)

يلي):

 (111 (: السيد املص2فى الصافي)

حصة.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

يناير إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة) كمسير  الصافي  املص2فى 

ملدة أير محدلدة.

(: التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

.3(51(

اإليداع) (،347(( رقم) العدد 

القانوني باملحكمة االبتدائية بسال.

108 P
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 STE ECOLE DE

FORMATION CHAFI PRIVE
SARL

 حي التقدم رقم 7) ال2ابق ) سوق 

األربعاء

TEL : 06.61.15.31.77

تأسيس شركة
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 (1(1 يوليو) ((7 يوم) بسوق األربعاء)

لشركة) األسا�ضي  القانون  لضع  تم 

حات مسؤللية محدلدة باوخصائص)

التالية):

 STE ECOLE DE (: التسمية)

 FORMATION CHAFI PRIVE

.SARL

حي التقدم رقم) (: املقر االجتماعي)

7))ال2ابق)))سوق األربعاء.

املدة):)99)سنة.

مؤسسة) (: الشركة) موضوع 

امليدان) في  اوخاص  املنهي  للتكوين 

الصحي لالشبه ال2بي.

رأس مال الشركة):)11.111)درهم.

مراد) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

الشافي.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

األربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

1)1))س ل تجاري) 7))يوليو) بتاريخ)

رقم)6619).
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 STE QT WATER

TECHNOLOGIES
SARL

رفع رأس مال الشركة
تعديالت بالشركة

 STE QT WATER (: اسم الشركة)

TECHNOLOGIES SARL

عبد) شارع  (: االجتماعي) املقر 

رياض) مدينة  بوعبيد  الرحيم 

 ( 49)شقة) ))عمارة) األندلس ألكزار)

حي الرياض الرباط.

من) الشركة  مال  رأس  رفع 
 3.111.111 إلى) درهم  ((11.111
بوشيبة) ناصر  السيد  ليصبح  درهم 

يمتلك)9111)حصة من الشركة.
 QT شركة) لتصبح 
تمتلك) (DESALINATION LTD

111)))حصة من الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) (7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
(: رقم) القانوني  اإليداع  ((1(1

.(15317
110 P

 STE REVONEEDS
 INVESTMENTS

SARL
تعديالت بالشركة

 STE REVONEEDS(:(اسم الشركة
.INVESTMENTS  SARL

 711 الشركة) حصص  تفويت 
إلى) بنعماري  بدر  السيد  من  حصة 

السيد ناصر بوشيبة لتصبح اآلن):
بنعماري بدر):)311)حصة.
ناصر بوشيبة):)711)حصة.

تعيين السيد ناصر بوشيبة مسير)
جديد للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدلدة) مسؤللية  حات  شركة  من 
حات) شركة  إلى  لاحد  بشريك 

مسؤللية محدلدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط رقم):))1577).
111 P

STE CAFE 3 W
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
البيضاء)في)6)مارس)1)1))تم تأسيس)
شركة حات مسؤللية محدلدة لالتي)

تحمل اوخصائص التالية):
.STE CAFE 3 W(:(التسمية

الصفة القانونية):)ش.ح.م.م.
الصنف االجتماعي):)قاعة للشاي)

لاستغالل م2عم.

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

للصرف) قابلة  درهم  ((11.111 في)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

للحصة) للصرف  قابلة  درهم  ((11

كلها محررة لأسندت لكليهما كما يلي):

الشريك األلل):)هناء)املنظري)11) 

سهم.

جمال) عزلزي  (: الثاني) الشريك 

911)سهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

)1)،)شارع ابن) (: املقر االجتماعي)

سينا حي السالم الدار البيضاء.

:)تسيير الشركة ملدة أير) التسيير)

محدلدة من طرف):

مسير) جمال  عزلزي  السيد 

للشركة محدلدة املسؤللية له جميع)

للعمل) لالتصرف  اإلدارة  صالحيات 

باسم وحساب اتجاه الغير لفي جميع)

األعمال.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

 (1(1 يوليو) ((1 بتاريخ) البيضاء)

4))741)لالشركة مرقمة) تحت رقم)

رقم) تحت  التجاري  التس يل  في 

.466369
بمثابة مقت2ف لبيان
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STE AZDEC CAFE
SARL AU

الس ل التجاري رقم 8189)

بمقت�ضى املحضر الرسمي املؤرخ 

في يومه )) يونيو 1)1) بمدينة سال 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر  لقد 

AZDEC CAFE SARL AU التالي :

اوحصاني  السيد  حصص  بيع 
رشيد 511 حصة للسيد املنفلوطي 

سيدي محمد بتاريخ )) يونيو ))1).

رشيد  اوحصاني  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير.

تعيين السيد املنفلوطي عبد الحي 

بمهام تسيير الشركة.

األسا�ضي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحاكم  القانوني  اإليداع  تم 

 (1(1 يوليو   (5 في  بسال  التجارية 

تحت رقم 1)347.
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 STE COMPANY OF

 AGRICULTURAL

DEVELOPMENT

CAD
الس ل التجاري : 467335

شركة محدلدة املسؤللية

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليو) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):

 STE COMPANY (: التسمية)

 OF AGRICULTURAL

.DEVELOPMENT

.CAD(:(باختصار

النوع):)شركة محدلدة املسؤللية.

الهدف):)يتمثل هدف الشركة في):

في) لالتجارة  لالتصدير  االستيراد 

لاملنتجات) األللية  لاملواد  املعدات 

الزراعية.

األرا�ضي) لاستخدام  إدارة 

الزراعية.

املقر االجتماعي):)عمارة)5))مكتب)

املاس) تجزئة  إشراق  مركز  7/ب 

األخضر ليساسفة الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

في الس ل التجاري.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

 (111 درهم مقسم إلى) ((11.111 في)

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

على) بالتسالي  موزعة  الواحدة 

الشريكين):
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املغربي) يوسف  قالل  السيد 

او نسية لاوحامل للب2اقة الوطنية)

)3)شارع) لالقاطن ب) (V55(9( رقم)

حي) املنصور  إقامة  (( رقم) أاندي 

السالم الدار البيضاء)املغرب.

املغربي) اوحسن  توفيق  السيد 

او نسية لاوحامل للب2اقة الوطنية)

بتجزئة) لالقاطن  (JB 78459 رقم)

اوحاج فاتح عمارة)643)طابق)))شقة)

5)األلفة)-))الدار البيضاء)املغرب.

بصفة) الشركة  تسير  (: التسيير)

توفيق) السيدين  طرف  من  ثنائية 

اوحسن لقالل يوسف لحلك ملدة أير)

محدلدة.

القانوني) اإليداع  تم  (: التس يل)

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 (1(1 يوليو) ((7 يوم) بالدار البيضاء)

لتم تس يلها بالس ل التجاري تحت)

رقم)467335.
لإليداع لالنشر
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STE OB TRUST
الس ل التجاري : 456185

شركة محدلدة املسؤللية

من مشترك لاحد

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

1)1))بالدار البيضاء)تم لضع) يوليو)

القوانين األساسية لشركة محدلدة)

حات) لاحد  مشترك  من  املسؤللية 

املميزات التالية):

.STE OB TRUST(:(التسمية

النوع):)شركة محدلدة املسؤللية)

من مشترك لاحد.

الهدف):)يتمثل هدف الشركة في):

أنظمة) في  االستشارة 

لاستراتيجيات لإدارة املقالالت.

مواكبة املقالالت.

العامة) العالقات  في  االستشارة 

لاالتصاالت.

لإعادة) التمويل  في  االستشارة 

التمويل.

محج مرس) ((6 (: املقر االجتماعي)

((،3 الشقة) ال2ابق األلل،) السل2ان،)

الدار البيضاء)-)أنقا.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

في الس ل التجاري.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

 (111 درهم مقسم إلى) ((11.111 في)

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

الوحيد) للشريك  موزعة  الواحدة 

السيد عثمان براكا اوحامل لب2اقة)

 BH(57913 التعريف الوطنية رقم)
رقم) (7( زنقة) بمبرلكة  لالقاطن 

الدار) العلوي  العربي  حي موالي  ((3

البيضاء.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عثمان براكا اوحامل لب2اقة)

 BH(57913 التعريف الوطنية رقم)
رقم) (7( زنقة) بمبرلكة  لالقاطن 

الدار) العلوي  العربي  حي موالي  ((3

البيضاء)لحلك ملدة أير محدلدة.

القانوني) اإليداع  تم  (: التس يل)

بالدار) لالستثمارات  او هوي  باملركز 

لتم) ((1(1 يوليو) (9 يوم) البيضاء)

تس يلها بالس ل التجاري تحت رقم)

.456185
لإليداع لالنشر
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STE SONATRAG
شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 5) مكتب 

7/ب  مركز إشراق تجزئة املاس 

األخضر  ليساسفة الدار البيضاء

الس ل التجاري : 83)315

املوافقة على تفويت اوحصص
العام)) او مع  مدالالت  بمقت�ضى 

 (1(1 يونيو) ((8 بتاريخ) املنعقد 

لشركة)SONATRAG)شركة))محدلدة)

درهم) ((11.111 املسؤللية رأسمالها)

مكتب) ((5 عمارة) (: مقرهااالجتماعي)

املاس) تجزئة  إشراق  مركز  ( 7/ب)

البيضاء) الدار  ليساسفة  ( األخضر)

قرر ما يلي):

حصة) ((61 املوافقة على تفويت)
كان) لالتي  الشركة  حصص  من 
يكتسبها السيد قالل يوسف لفائدة)

السيد لاحي عبد الرزاق.
حصة) ((71 املوافقة على تفويت)
كان) لالتي  الشركة  حصص  من 
يكتسبها السيد توفيق اوحسن لفائدة)

السيد لاحي عبد الرزاق.
اوحسن) توفيق  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحامل 
مشارك) كمسير  (JB 78459 رقم)

للشركة لحلك ملدة أير محدلدة.
بشكل) ملزمة  الشركة  تصبح 
للمسيرين) بالتوقيع املشترك  صحيح 
اوحسن) توفيق  السيدين  املشاركين 

لقالل يوسف.
محين) أسا�ضي  نظام  اعتماد 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ))))يوليو)1)1))تحت)

رقم)3)7415.
لإليداع لالنشر
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STE SONATRAG
شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : 7، إقامة رامي، 
زنقة سبتة، ال2ابق الثاني، املكتب 

رقم 8 -  الدار البيضاء
الس ل التجاري : 83)315

تحويل املقر االجتماعي
العام)) او مع  مدالالت  بمقت�ضى 
لشركة) ((1(1 ماي) (4 املنعقد بتاريخ)
محدلدة) ( شركة) (SONATRAG
درهم) ((11.111 املسؤللية رأسمالها)
رامي،) إقامة  (،7 ( (: مقرهااالجتماعي)
املكتب) الثاني،) ال2ابق  سبتة،) زنقة 

رقم)8)-))الدار البيضاء)قرر ما يلي):
تحويل املقر االجتماعي إلى العنوان)

التالي):
مركز) ( 7/ب) مكتب) ((5 عمارة)
األخضر)) املاس  تجزئة  إشراق 

ليساسفة

الدار البيضاء.

حصة) (511 املوافقة على تفويت)

كان) لالتي  الشركة  حصص  من 

يكتسبها السيد قالل يوسف لفائدة)

السيد توفيق اوحسن.

تعديل النشاط التجاري للشركة.

جديد) أسا�ضي  نظام  اعتماد 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ))))يوليو)1)1))تحت)

رقم)))7415.
لإليداع لالنشر
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YOFAM

شركة محدلدة املسؤللية

من مشترك لاحد

رأسمالها 511.111 درهم 

مقرها االجتماعي : 6) محج مرس 

 السل2ان، ال2ابق األلل الشقة 3،

الدار البيضاء

الس ل التجاري : 7767)4

افتتاح فرع للشركة
او مع) مدالالت  بمقت�ضى  (- (I

العام املنعقد بتاريخ)3))يونيو)1)1) 

محدلدة) شركة  (،YOFAM لشركة)

املسؤللية من مشترك لاحد رأسمالها)

االجتماعي،) مقرها  درهم  (511.111

ال2ابق) السل2ان،) مرس  محج  ((6

األلل،)الشقة)3،)الدار البيضاء،)قرر)

ما يلي):

العنوان) في  للشركة  فرع  افتتاح 

التالي):)ديار السعادة عمارة)1)7)رقم)

4))سيدي مومن الدار البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ))))يوليو)1)1))تحت)

رقم)741471.
لإليداع لالنشر
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YOFAM
شركة محدلدة املسؤللية

من مشترك لاحد

رأسمالها 511.111 درهم 

مقرها االجتماعي : 6) محج مرس 

 السل2ان، ال2ابق األلل الشقة 3،

الدار البيضاء

الس ل التجاري : 7767)4

تغيير في النشاط التجاري  للشركة
I)-)بمقت�ضى مدالالت او مع العام)

املنعقد بتاريخ)))يوليو)1)1))لشركة)

YOFAM،)شركة محدلدة املسؤللية)

من مشترك لاحد رأسمالها)511.111 

محج) ((6 االجتماعي،) مقرها  درهم 

األلل،) ال2ابق  السل2ان،) مرس 

الشقة)3،)الدار البيضاء،)قرر ما يلي):

تحديد النشاط التجاري للشركة)

في األنش2ة التالية):

أل) مادة  أي  لتدالل  لبيع  شراء)

منتج أل بضاعة بشكل عام.

استيراد لتصدير أي مادة أل منتج)

أل بضاعة.

نقل البضائع لتحميلها أل تفريغها.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ))))يوليو)1)1))تحت)

رقم))74147.
لإليداع لالنشر
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AUTO 3S
SARL

س.ت. تمارة : 9775))

تغيير تسمية الشركة
توسيع نشاط الشركة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- ((

بتمارة في))))يوليو)1)1))قرر او مع)

 »AUTO 3S«(العام االستثنائي لشركة

درهم) ((11.111 رأسمالها) ش.ح.م.م،)

بتمارة حي املغرب العربي شارع طارق)

بن زياد عمارة)))شقة)4،)ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي):
االستثنائي) العام  او مع  قرر 
تحويل مقر الشركة إلى شارع اوحسن)
 (45 رقم) بريكة  العبادي  حي  األلل 

تمارة.
قرر) (: الشركة) نشاط  توسيع 
إضافة) االستثنائي  العام  او مع 
إلى أنش2ة) نشاط صيانة السيارات 

الشركة لنشاط بيع السيارات.
تغيير تسمية الشركة):)قرر او مع)
العام االستثنائي تغيير))إسم الشركة)
شركة) اسم  إلى  (»ALUBFACTRAV«

.»AUTO 3S«
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
باملحكمة) التجاري  الس ل  مصلحة 
يوليو) ((5 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)9775)).
من أجل االستخالص لالبيان
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MINAEL
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لاحد
برأسمال قدره 1.111) درهم

املقر االجتماعي : )35 سهل لهران 
حي الوداية تمارة صندلق البريد 

((141
تفويت اوحصص

تبعا ملا جاء)في محضر او مع العام)
يوليو) ((7 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

1)1))تقرر ما يلي):
 (11 بقيمة) حصة  (5( تفويت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد) لصاوح  عبدلن  هبة  السيدة 

املص2فى البس2الي.
 (11 بقيمة) حصة  (49 تفويت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد) لصاوح  عبدلن  هبة  السيدة 

عبد الكريم اكرلديد.
من) عبدلن  هبة  السيدة  عزل 

منصبها كمسيرة.
تعيين السيد سيرل محمد كمسير)

للشركة.
سيرل) للسيد  الفردي  اإلمضاء)

محمد.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة  من 

حات) شركة  إلى  لاحد  بشريك 

مسؤللية محدلدة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)7))يوليو)1)1))تحت)
رقم)15841).

لهذا بمثابة مقت2ف لبيان
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BROKLIN
شركة حات مسؤللية محدلدة 

برأسمال قدره 11.111) درهم

املقر االجتماعي : تجزئة عراق

 رقم 34) املتجر رقم ) ل 3

الصخيرات

تفويت اوحصص
تبعا ملا جاء)في محضر او مع العام)

يوليو) ((4 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

1)1))تقرر ما يلي):

 (11 بقيمة) حصة  (751 تفويت)

طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 

السيد إلياس رائد لصاوح السيد عبد)

الرزاق الريصافي.

 (11 بقيمة) حصة  ((51 تفويت)

طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 

لصاوح) رائد  الهادي  عبد  السيد 

السيد عبد الرزاق الريصافي.

من) رائد  الياس  السيد  عزل 

منصبه كمسير.

الرزاق) عبد  السيد  تعيين 

الريصافي كمسير للشركة.

للسيد) الفردي  اإلمضاء)

عبد الرزاق الريصافي.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة  من 

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة  إلى 

بشريك لاحد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ))))يوليو)1)1))تحت)
رقم)15664).

لهذا بمثابة مقت2ف لبيان
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COBRASA

شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها يبلغ 1.111) درهم

املقر االجتماعي : حي أبي رقراق زنقة 

)) رقم )) الرباط

رفع الرأسمال االجتماعي
 (5 بتاريخ) مدالالت  بمقت�ضى 

يونيو)8)1))إن او معية العامة أير)

العادية قد قررت):

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

 (1.111 91.111))درهم للزيادة من)

درهم من خالل) ((91.111 درهم إلى)

بقيمة) سهم جديد  ((9.111 إصدار)

بالديون) الواحد،) للسهم  دراهم  ((1

باوحساب) ممثلة  لالدائنة  السائلة 

او اري للشركاء.

جديد) أسا�ضي  نظام  لضع  تم 

مرفق بالتعديل أعاله.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

7))يوليو)1)1))تحت رقم)15841).
لهذا بمثابة مقت2ف لبيان
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LIFE STYLE DESIGN

شركة حات مسؤللية محدلدة 

برأسمال قدره 11.111) درهم

املقر االجتماعي : 44 زنقة أكلمان 

سيدي علي عمارة رقم 7 أكدال 

السفلى الرباط

تفويت اوحصص
تبعا ملا جاء)في محضر او مع العام)

يوليو) ((3 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

1)1))تقرر ما يلي):

 (11 بقيمة) حصة  (411 تفويت)

طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 

السيد عبد هللا اوخاتر لصاوح السيد)

يوسف ل2يف.
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 (11 بقيمة) حصة  ((11 تفويت)

طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 

السيد أيوب الققواقي لصاوح السيد)

يوسف ل2يف.

من) اوخاتر  عبد هللا  السيد  عزل 

منصبه كمسير.

يوسف) للسيد  الفردي  اإلمضاء)

ل2يف.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة  من 

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة  إلى 

بشريك لاحد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ)7))يوليو)1)1))تحت)

رقم))1584).
لهذا بمثابة مقت2ف لبيان
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 SOCIETE MAROCAINE DES

TRAVAUX D’ORIENT
»SMTO«

SARL AU

رأسمالها : 11.111) درهم

شارع الدرفوفي رقم 87) ال2ابق 

األلل شقة رقم ) لجدة

IF : 26170829 - RC : 32829

لجدة

تعديل
إلغاء التوطين لإبرام عقد الكراء

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

 SOCIETE MAROCAINE لشركة)

 DES TRAVAUX D’ORIENT

يوم) املنعقد  (»SMTO«( SARL( AU

الشركة) بمقر  ((1(1 يونيو) فاتح 

بوجدة،)قرر ما يلي):

التوطين لإبرام عقد الكراء) إلغاء)

بنفس العنوان):87)))شارع الدرفوفي)

ال2ابق األلل شقة رقم)))لجدة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بوجدة  التجارية  باملحكمة 

)))يوليو)1)1))تحت رقم)))5).
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 SOCIETE TAFOUKT

NEGOCE
شركة حات مسؤللية محدلدة

الرأسمال : 11.111).) درهم

املقر االجتماعي : زنقة ابن ياسين 
رقم 814 الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم فاس
رقم الس ل التجاري : 3583) فاس

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

 (3 بتاريخ) أير العادي املوقع بفاس 

 (5 بتاريخ) لاملس ل  ((1(1 يوليو)

 RE (3147 تحت رقم) ((1(1 يوليو)

شركة) شركاء) قرر  (،OR ((964

ش.ح.م.م) (»TAFOUKT NEGOCE«

ما يلي):

محمد) السيد  تبرع  على  املوافقة 

جبار)3996)حصة اجتماعية لالسيد)

3996)حصة اجتماعية) سعيد جبار)

لفائدة السيد حسن جبار بمقت�ضى)

يوليو) ((3 بتاريخ) املوقع  هبة  عقد 

يوليو) ((4 بتاريخ) لاملس ل  ((1(1

.RE(3(45(1)1))تحت رقم

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة  من 

محدلدة) مسؤللية  حات  شركة  إلى 

بشريك لحيد.

األسا�ضي) القانون  صياأة  إعادة 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

 (7 بتاريخ) بفاس  التجارية  املحكمة 

يوليو)1)1))تحت رقم)1)1)/734).
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STE M.S TRAVAUX
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة

الرأسمال : 1.111) درهم

املقر االجتماعي : 5 زنقة وخضر 

أيالن، ال2ابق األلل، الشقة رقم ) 

لجدة

العام) او مع  محضر  بموجب 

يوليو) (7 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

1)1))قرر ما يلي):

حصة) ((11 بيع) مشرلع  (- ((

أسامة) محمد  (: ملك) في  اجتماعية 

سيساني ر.ب.ل):)ف)3)4459.

لفائدة):)املامون مص2دي ر.ب.ل):)

ف ب)7174).

))-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة حات املسؤللية املحدلدة)

إلى شركة حات املسؤللية املحدلدة)

بالشريك الوحيد.

3)-)تعيين السيد املامون مص2دي)

الشريك الوحيد كمسير للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) ((4 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)578).
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السفار خالد

خبير محاسب

الهاتف):)559)153768

MAYSAN JOAILLERIE
SARL

 شارع التين،)محج الرياض،)عمارة)8،

شقة)5،)حي الرياض،)الرباط

 تأسيس شركة حات مسؤللية
محدلدة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- ((

(،(1(1 يونيو) فاتح  بتاريخ  بالرباط 

مسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

محدلدة حات الصفات اآلتية):

 MAYSAN« (: اإلسم)

.»JOAILLERIE

الهدف):)تصميم لتصنيع لتسويق)

سلع امل وهرات،)لصناعة الساعات)

لاوحرف اليدلية لالديكور،)التحليل،)

االستشارة،)اوخبرة لالتدريب في مجال)

األح ار الكريمة لامل وهرات.

العمليات) كل  عامة  لبصفة 

املالية،) التجارية،) الصناعية،)

لها) لالتي  عقارية  لالغير  العقارية 

عالقة بهدف الشركة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

إنشائها النهائي ما عدا فسخ مسبق)

أل تمديد.

بعد خصم االحتياطات) (: األرباح)
تحويل) يمكن  لالنظامية  القانونية 
الربح الصافي بواس2ة قرار من او مع)
أير) احتياطات  إلى  العادي  العام 

عادية.
بعد خصم االحتياطات) (: األرباح)
تحويل) يمكن  لالنظامية  القانونية 
الربح الصافي بواس2ة قرار من او مع)
أير) احتياطات  إلى  العادي  العام 

العادية.
))-)تم تعيين كمسير للشركة ملدة)

أير محدلدة):
السيد النصيري مرلان لويك.

3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
يوليو) ((8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))إيصال رقم)9)448).
للخالصة لاإلشهار
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SHAZAM
شركة حات مسؤللية محدلدة

الرأسمال : 1.111) درهم
املقر االجتماعي : زنقة البيرلني رقم 4 

شقة 3) أكدال الرباط
الس ل التجاري : 93937 الرباط

االستثنائي) العام  او مع  لفق 
 (1(9 ديسمبر) ((( بتاريخ) املنعقد 
حات) للشركة  االجتماعي  باملقر 
بزنقة) الكائنة  املحدلدة  املسؤللية 
أكدال) ((3 شقة) (4 رقم) البيرلني 

الرباط ما يلي):
بعد املوافقة على تقرير املصفي،)
تم تصفية الشركة)SHAZAM)نهائيا.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (498 رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ)4)مارس)1)1).
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HIMAG PRO
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤللية محدلدة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في سال)
تأسيس) تم  ((1(1 مارس) (4 بتاريخ)
لها) شركة حات املسؤللية املحدلدة 

اوخاصيات التالية):
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 HIMAG PRO SARL (: التسمية)

.AU

لاستيراد) بيع  شراء) (: املوضوع)

او ليد) لقهوة  املعدات  جميع 

الت2وير) أعمال  التموين  لمعدات 

لالتخ2يط لالتركيب و ميع املعدات)

لاملقاهي لالفنادق لامل2اعم.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تس يلها بالس ل التجاري.

 (5 إقامة أم كلثوم عمارة) (: املقر)
95)حي رحمة) زنقة موالي رشيد رقم)

سال.

اوحقني) عزيز  السيد  (: الشركاء)

111))حصة.
 (11.111 محدلد في) (: رأس املال)

درهم.

السيير):)السيد عزيز اوحقني.

بالس ل) القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

.3(493
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FADLANCO
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (،(1(1 مارس) (3 بتاريخ) الرباط 

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة حات الشريك الوحيد):

 FADLANCO SARL (: التسمية)

.AU

الهدف االجتماعي):)

لألأراض) البضائع  نقل  (- ((

األخرى بواس2ة املركبات حات الوزن)

اإلجمالي املسموح به،)أقل من)3.511 

كيلوأرام.

))-)توفير األفراد نيابة عن العمالء.

العقارية) اإلنشاءات  أعمال  (- (3

العامة.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

مقسم إلى)111.))حصة من فئة)11) 

درهم للحصة الواحدة.

علي) السيد  (: الوحيد) الشريك 

فضالن):)111))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

إقامة سميراميس عمارة) (: ( ( املقر)

1))شقة)1))سعيد حجي سال.

املسير):)السيد علي فضالن.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

.3(493
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SALVUS GUARDS MAROC
شركة حات مسؤللية محدلدة

الرأسمال : 1.111) درهم

املقر : عمارة جيت بزنس كالص 

تجزئة التوفيق 6)-8) سيدي 

معرلف الدار البيضاء

 تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

1)1)،)تم إنشاء) 9)يناير) البيضاء)في)

قانون تأسي�ضي لشركة حات مسؤللية)

محدلدة لها املميزات التالية):

 SALVUS GUARDS (: التسمية)

.MAROC

املوضوع):)جميع عمليات اوحراسة)

لاملراقبة لاألمن اوخاص.

عمارة جيت بزنس كالص) (: املقر)

سيدي) ((8  -  (6 التوفيق) تجزئة 

معرلف الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد في الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

مقسم) درهم  ((1.111 (: رأسمال)

إلى)11))حصة بـ)11))درهم للواحدة)

طرف) من  كليا  لمدفوعة  مكتتبة 

شركة)»افنيس«.

يوسف) قدلر  (: الشركة) مسير 

CIN(:(BE(702593(شكري

تم اإليداع القانوني لالتقييد) (- ((

في الس ل التجاري بمركز االستثمار)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  او هوي 

3)مارس)1)1).
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MAMBAH CAPITAL
شركة حات مسؤللية محدلدة

الرأسمال : 1.111) درهم

املقر : عمارة جيت بزنس كالص 

تجزئة التوفيق 6)-8) سيدي 

معرلف الدار البيضاء

 تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (،(1(1 مارس) ((1 في) البيضاء)

حات) لشركة  تأسي�ضي  قانون  إنشاء)

املميزات) لها  محدلدة  مسؤللية 

التالية):

.MAMBAH CAPITAL(:(التسمية

عقارية) مشاريع  إنجاز  (: املوضوع)

لسياحية.

العمليات) جميع  عامة  لبصفة 

حات عالقة.

عمارة جيت بزنس كالص) (: املقر)

سيدي) ((8  -  (6 التوفيق) تجزئة 

معرلف الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد في الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

مقسم) درهم  ((1.111 (: رأسمال)

إلى)11))حصة بـ)11))درهم للواحدة)

طرف) من  كليا  لمدفوعة  مكتتبة 

السيد ياسين عمور.

 CIN(مسير الشركة):)ياسين عمور

:(BE(887509

تم اإليداع القانوني لالتقييد) (- ((

في الس ل التجاري بمركز االستثمار)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  او هوي 

31)يونيو)1)1).
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SPOTNET
شركة حات مسؤللية محدلدة

الرأسمال : 1.111) درهم

املقر : عمارة جيت بزنس كالص 

تجزئة التوفيق 6)-8) سيدي 

معرلف الدار البيضاء

 تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

1)1)،)تم إنشاء) 9)يناير) البيضاء)في)

قانون تأسي�ضي لشركة حات مسؤللية)

محدلدة لها املميزات التالية):

.SPOTNET(:(التسمية

عمليات) جميع  (: املوضوع)

التنظيف لالبستنة.

عمارة جيت بزنس كالص) (: املقر)

سيدي) ((8  -  (6 التوفيق) تجزئة 

معرلف الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد في الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

مقسم) درهم  ((1.111 (: رأسمال)

إلى)11))حصة بـ)11))درهم للواحدة)

طرف) من  كليا  لمدفوعة  مكتتبة 

شركة)»افنيس«.

يوسف) قدلر  (: الشركة) مسير 

CIN(:(BE(702593(شكري

تم اإليداع القانوني لالتقييد) (- ((

في الس ل التجاري بمركز االستثمار)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  او هوي 

3))فبراير)1)1).
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SOCIETE BERKA TRAITEUR
SARL AU 

بالرباط) حرر  عرفي  عقد  حسب 

بتاريخ)4)مارس)1)1))تمت املصادقة)

على القانون األسا�ضي للشركة حات)

اوخصائص التالية):

بركة) (: االجتماعية) التسمية 

طري2ور.
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حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

ممون) (: االجتماعي) الهدف 

اوحفالت.

 46 رقم) إقامة  (: االجتماعي) املقر 

من2قة)4))هكتار،)تمارة.

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

اجتماعية) حصة  ((111 إلى) موزعة 

11))درهم محررة نقدا لهي) من فئة)

موزعة كاآلتي):

السيد بركة سعيد):)111))حصة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

سعيد) بركة  السيد  (: التسيير)

أير) ملدة  للشركة  لحيد  كمسير 

محدلدة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

.RC ((986((االبتدائية بتمارة رقم
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MEDICAL SYSTEMS

هبة امللكية العارية للحصص من 
الوالدين إلى بناتهم

على إثر مدالالت او معية العامة)

 MEDICAL SYSTEMS لشركة)

فإن) ((1(1 يوليو) (9 املنعقدة بتاريخ)

الشركاء)قررلا ما يلي):

املصادقة على هبة امللكية العارية)

حصة من األب الدالدي) (((111 ل)

ه ار لسهام) بناته ملياء،) إلى  حسان 

لاحدة) لكل  حصة  (4111 حدلد) في 

من))األم ثريا السبعة إلى بناتها هاجر)

لكل) حصة  (667 حدلد) في  ( لسهام)

لاحدة لفي)666)حصة للمياء.

ه ار) الدالدي  السيدة  تعيين 

لالسيدة الدالدي سهام كمتصرفتين.

بمكتب) القانوني  اإليداع  لتم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((3 بتاريخ)

.(15755
من أجل االستخالص لالبيان
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 Immeuble(162,(appartement(n°(10,

avenue Mohamed Diouri kénitra

Tél((:(05.37.36.21.76

GSM(:(06.66.06.29.53

 SOCIETE HANNESS
PROTECT

SARL AU
رأس املال : 11.111) درهم

املقر االجتماعي : دلار ألالد العربي 
ملناصرة القني2رة

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
(،(1(1 بالقني2رة بتاريخ فاتح يوليو)
تم لضع القانون األسا�ضي لتأسيس)
بشريك) املسؤللية  محدلدة  شركة 

لحيد حات اوخصائص التالية):
التسمية):)حانيس برلتيك.

الشكل القانوني):)شركة))محدلدة)
املسؤللية بشريك لحيد.

املقر االجتماعي):)دلار ألالد العربي)
ملناصرة القني2رة.

القيام) الشركة  تهدف  (: الهدف)
املغرب) داخل  التالية  باألعمال 

لخارجه):
))-)بائع مواد الصحة النباتية.

أل) املختلفة  مقالل األشغال  (- ((
البناء.

3)-)املناقصة.
العمليات) جميع  عامة  لبصفة 
لاملالية) لالصناعية  التجارية 
لها) التي  العقارية  لأير  لالعقارية 
التي) مباشرة  أير  أل  مباشرة  عالقة 
من شأنها أن تؤدي إلى تنمية أفضل)

لغرض لشركة.
تسيير الشركة):)أسند إلى السيدة)

حنان الصالحي ملدة أير محدلدة.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تأسيسها.
رأس املال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة) ((.111 إلى) مقسمة  درهم 
الواحدة) للحصة  درهم  ((11 بقيمة)

لقد تم اكتتابها لتوزيعها كالتالي):
 (.111 (: السيدة حنان الصالحي)

حصة.

اإليداع القانوني):)بكتابة الضبط)

بالقني2رة) االبتدائية  باملحكمة 

لقيدت بالس ل التجاري تحت رقم)

55373)بتاريخ)7))يوليو)1)1).
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SOCIETE EVOLVES TRANS

SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

شريك لاحد

يونيو) ((( في) مؤرخ  عقد  تحت 

حررت القوانين لشركة حات) ((1(1

اوخصائص التالية):

 SOCIETE EVOLVES (: التسمية)

.TRANS

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

شريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

لاحد.

نقل البضائع) (: الهدف االجتماعي)

وحساب الغير.

النجارة) بدلار  (: االجتماعي) املقر 

النويرات بلقصيري.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

كلها على الشكل التالي):

الشهب عبد القادر):)111))حصة)

من فئة)11))درهم لكل حصة.

الشهب) للسيد  (: التسيير)

عبد القادر.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

تم التقييد بالس ل التجاري لدى)

املحكمة االبتدائية ببلقصيري تحت)

رقم)57).
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BEN LHCIEN MARBRE

SARL

الس ل التجاري رقم 467519

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس شركة) تم  ((1(1 يوليو) ((3

باوخصائص) املسؤللية  محدلدة 

التالية):

اسم الشركة):)بن وحسيان لرخام.

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

أحمد) زنقة  (7 (: االجتماعي) املقر 

التوكي ال2ابق الثاني الدار البيضاء.

الرخام،) تاجر  (: التجاري) الغرض 

استيراد لتصدير.

من تاريخ)) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التس يل بالس ل التجاري.

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

مقسمة على)111))حصة بقيمة)11) 

الشكل) على  موزعة  للحصة  درهم 

التالي):

السيد ايوب اخراز):)334)حصة.

السيد يونس اخراز):)333)حصة.

 333 (: اخراز) اوحسنين  السيد 

حصة.

املسير):)السيد ايوب اخراز.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.

 467519 رقم) التجاري  الس ل 

بتاريخ)7))يوليو)1)1).
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مكتب األستاح زين العابدين طال�ضي

موثق

34 - 8))شارع اوحسن الثاني إقامة موالي)

ادريس

))،)القني2رة

PENOPLE 02 IMMOBILIERE
بينوبل )1 ايموبلييغ

شركة محدلدة املسؤللية

الرأسمال : 11.111) درهم

املقر االجتماعي : القني2رة، 6)، 

ملتقى زنقة موالي عبد الرحمان 

لشارع محمد الديوري ال2ابق 

السادس مكتب 3)

تفويت حصص
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى  أ))

األستاح زين العابدين طال�ضي موثق)

 (1(1 يوليو) ((3 بتاريخ) بالقني2رة 

جميع) حميد  تشاتي  السيد  فوت 

اوحصص االجتماعية التي يمتلكونها)

لحلك) أعاله  املذكورة  الشركة  في 

للسيد ايديشو عمر.

عن) حميد  تشاتي  السيد  تنحى 

منصبه كمسير للشركة.

عمر) ايديشو  السيد  تنصيب  تم 

كمسير للشركة ملدة أير محدلدة.
الفصول) تعديل  تم  لذلك  لتبعا 

من القوانين األساسية) ((5 ل) (7 ل) (6

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ب))

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (1(1 يوليو) ((7 بتاريخ) بالقني2رة 

تحت رقم)77137.
ملخص من أجل النشر

140 P

إك. دي تربي يو
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لاحد

بمقت�ضى عقد عرفي قرر الشركاء)

ما يلي):

او مع العام))))فبراير)1)1)):

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

العنوان):)الدار اوحمراء)زنقة الوالدية)

رقم)38))سال.

االبتدائية) املحكمة  عن  الصادر 
بالس ل) التقييد  رقم  تحت  سال 
امللف) لضع  رقم  ((931( التجاري)

.344(1
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SOCIETE YAS AGRI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

بتاريخ) عرفي  لعقد  تبعا  (: ألال)
القانون) لضع  تم  ((1(1 يونيو) ((5
املسؤللية) حات  للشركة  األسا�ضي 

املحدلدة حات املواصفات التالية):
.SOCIETE YAS AGRI(:(اإلسم

الزيتون) أش ار  أرس  (: الهدف)
الفالحي) االستغالل  عامة  لبصفة 

بجميع أنواعه.
املقر االجتماعي):)))،)زنقة العربي)
الدأمي،)حي بدر،)طريق عين السمن،)

فاس.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
كل) قيمة  حصة  ((111 بواس2ة)
لاحدة)11))درهم مكتتبة من طرف):

سعد عميمي):)511)حصة.
ياسين عميمي):)511)حصة.

املدة):)99)سنة.
سعد) السيد  تعيين  تقرر  (: ثانيا)
عميمي) ياسين  لالسيد  عميمي 

مسيرين للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة) (: ثالثا)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((1(1 يوليو) ((( بفاس بتاريخ)

رقم)763).
املسير
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GEOXAL
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة
حات الشريك الوحيد

رأسمالها 11.111) درهم 
تأسيس 

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (،(1(1 يوليو) (3 بتاريخ) بالرباط 
لضع القانون األسا�ضي لشركة حات)
الشريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد باملميزات التالية):

.GEOXAL SARL AU(:(التسمية

موالي) شارع  (31 (: الرئي�ضي) املقر 

احمد لوكيلي رقم)8)حسان الرباط.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 (111 إلى) مقسم  درهم  ((11.111

للحصة) درهم  ((11 بقيمة) حصة 

الواحدة.)

الهدف االجتماعي):)خدمة تحديد)

املوقع او غرافي.

أخنيش) أشرف  عين  (: التسيير)

مسيرا للشركة ملدة أير محدلدة.

تكوين) أجل  من  (% (5 (: األرباح)

رصده) يتم  الباقي  قانوني  احتياطي 

تبعا لقرار او مع العام.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (3( في) لتنتهي  يناير 

سنة ما عدا السنة األللى تبتدئ من)

تاريخ تس يلها بالس ل التجاري.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تس يلها بالس ل التجاري.

بالس ل) الشركة  تس يل  تم 

رقم) تحت  الرباط  ملدينة  التجاري 

.(44835

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.
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JAYARI PROMO

SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها التجاري 11.111) درهم 

العنوان : تجزئة النصر ب )، عمارة 

رقم )4)، متجر رقم )، ال2ابق 

السفلي - تمارة

تأسيس 
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

قانون) لضع  تم  (،(1(1 يوليو) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  أسا�ضي 

املحدلدة كالتالي):

.JAYARI PROMO SARL(:(اإلسم

الهدف):)الشركة من أهدافها):

منعش عقاري.

تاجر عقارات.

أل) املختلفة  األشغال  في  مقالل 

البناء.

: تجزئة النصر ب )، عمارة  املقر)

ال2ابق   ،( رقم  متجر   ،(4( رقم 

السفلي - تمارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التس يل بالس ل التجاري.

 (11.111 (: التجاري) املال  رأس 

111))حصة قدر) درهم مقسمة إلى)

كل لاحدة منها)11))درهم.)

الشركة) إدارة  يتولى  (: اإلدارة)

السيد سيدي سميح ملغاري ملدة أير)

محدلدة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) ((7 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم))8)31).
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BIBOBAT
بيبوبات

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حات شريك لحيد

لعنوان مقرها االجتماعي : )1) زنقة 

مص2فى املعاني ال2ابق الثاني شقة 

)) الدار البيضاء

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46564(

تأسيس شركة حات  املسؤللية 
املحدلدة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

)القانون) 1)1)،)تم إعداد) 3))يونيو)

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

شريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

لحيد متبوعة عند االقتضاء..

بمختصر) (: الشركة) تسمية 

.BIBOBAT(تسميتها يبوبات
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أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البناء)لاالنعاش العقاري.

 (1( (: االجتماعي) ( املقر) عنوان 
زنقة مص2فى املعاني ال2ابق الثاني)

شقة))))الدار البيضاء.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
كلها) مملوكة  حصة  أللف  مقسم 

للسيدة مونة بناني.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)
ملسيري الشركة):)السيدة مونة بناني،)
 A68((84 الوطنية) الب2اقة  رقم 
الصديق) بكر  ابو  زنقة  (3 (: عنوان)

أكدال الرباط)؛
رقم) خاني،) بو�ضي  هشام  السيد 
 AD(11919 الوطنية) الب2اقة 
شارع) (Y GR( عمارة) (NR( (: عنوانه)
 ( اوخيزلران) إقامة  زياد  ابن  طارق 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
املكتب) طريق  عن  ((1(1 يوليو) ((4
او هوي لالستثمار لس لت بالس ل)

التجاري تحت رقم))46564.
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FERA SOLUTION
SARL AU

تأسيس  شركة
 (4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الشركة) تأسيس  تم  (،(1(1 فبراير)

على النحو التالي):
 FERA SOLUTION (: التسمية)

.SARL AU
نظام) (: االجتماعي) الهدف 

التنظيف)-)أشغال مختلفة لالبناء.
املقر االجتماعي):)5))زنقة األب2ال)

رقم)4،)أكدال)-)الرباط.
املدة):)99)سنة.

 (11.111 (: رأس املال االجتماعي)
حصة) ((111 على) مقسمة  درهم 
11))درهم مس لة) مقدار كل حصة)
الزهرة فاطمة  السيدة  طرف   من 

)ابرى):)111))حصة اجتماعية.)

فاطمة) السيدة  تعتبر  (: املسير)

الزهرة ابرى مسيرة للشركة ملدة أير)

محدلدة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير لتنتهي في))3)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

بالس ل) التقييد  رقم  تحت  ((1(1

التجاري هو)44637).
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RYJZ
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،(1(1 يوليو) (7 بتاريخ) بالرباط 

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

.RYJZ(:(التسمية

سبتة) زنقة  (،7 (: االجتماعي) املقر 

اقامة رامي ال2ابق الثاني مكتب رقم)

8)الدار البيضاء.

استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

لاملزارع) الزراعية  األرا�ضي  لإدارة 

املبنية أل أير املبنية.

لتشغيل لت2وير الوحدات) إنشاء)

الزراعية لالصناعية.

تنفيذ األعمال الهندسية لجميع)

املنشآت) ألنشاء) الالزمة  اوخدمات 

الزراعية لالصناعية.

تسويق جميع املنتجات الزراعية،)

لاملعدات) لاوخدمات  السلع  توفير 

الزراعية.

الزراعية) األراضية  تنمية 

لالصناعات) األأذية،) لمؤسسات 

الزراعية.

أعمال مختلفة.

تقديم اوخدمات.

تمثيل أي شركة أجنبية أل لطنية)

توفر أل تنتج معدات أل مكونات تعزز)

الغرض من الشركة.

الشركة) احتياجات  لتأجير  شراء)

من جميع العالمات التجارية لبراءات)

االختراع األجنبية.

ما) كل  تصميم  تحقيق،) دراسة،)

يهم أهداف الشركة املذكورة أعاله.

املعامالت) جميع  لعموما،)

التجارية،)الصناعية،)العقارية،)لأير)

العقارية،)املالية،)لالتي قد تكون حات)

صلة مباشرة أل أير مباشرة باألهداف)

املذكورة أعاله لتساهم في ت2ويرها أل)

تمديدها.

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة.

الرأسمال):)1.111))درهم.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديسمبر.

املدة):)99)سنة.

:)السيد يوسف الفقير) اوحصص)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (51 يمتلك)

اسمية تسالي)5111)درهم.

السيدة رشيدة شاهدي)6))حصة)

تسالي) اسمية  بقيمة  اجتماعية 

611))درهم.

 (( يمتلك) الفقير  جليل  السيد 

اسمية) بقيمة  اجتماعية  حصة 

تسالي)11)))درهم.

 (( يمتلك) الفقير  زياد  السيد 

اسمية) بقيمة  اجتماعية  حصة 

تسالي)11)))درهم.

التسيير):)السيدة رشيدة شاهدي)

رقم) الوطنية  للب2اقة  اوحاملة 

 (3 بق2اع) لالساكنة  (A481448

حي) ((3 إقامة البرج عمارة س شقة)

الرياض الرباط.

االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء)بتاريخ)3))يوليو)1)1))تحت)

رقم)466987.
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 HOTEL MANAGEMENT

SOLUTIONS

SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

شريك لحيد

رأسمالها 1.111) درهم

مقرها االجتماعي : رقم 8 زنقة محمد 

باهي بامليي الدار البيضاء

تغيير تسمية الشركة لتوسيع نشاط 
الشركة

بموجب قرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ)5))يوليو)1)1))تقرر ما يلي):

الشركة) تسمية  تغيير 

 HOTEL إلى) (MATROX من)

.MANAGEMENT SOLUTIONS

توسيع نشاط الشركة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

إع2اء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

3))يوليو)1)1))تحت رقم))74189.
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SOCIETE TECHNOPAP

SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 1.111) درهم

مقرها االجتماعي : إقامة اليرموك، 

زالية شارع محمد الديوري لاليرموك 

B (9، رقم 3، القني2رة

تحويل املقر االجتماعي
او مع) محضر  بمقت�ضى 

لشركة) العادي  أير  العام 

((،SOCIETE TECHNOPAP SARL 

تقرر باإلجماع ما يلي):

املقر) تحويل  على  املصادقة 

من) املذكورة  للشركة  االجتماعي 

اليرموك،) إقامة  (: القديم) العنوان 

زالية شارع محمد الديوري لاليرموك)

B (9،)رقم)3،)القني2رة
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فال) حي  (: او ديد) العنوان  إلى 

لزنقة) طنجة  زنقة  زالية  فلوري،)

 -  4 رقم) مكتب  ال2ابقين،) بين  (،Q

القني2رة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقني2رة  االبتدائية 

75573)بتاريخ)5))يوليو)1)1).
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SOCIETE HILINA TRAV

SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 611.111 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 59، شارع 

االستقالل ))B، ال2ابق األر�ضي، 

القني2رة

تفويت حصص اجتماعية لتعيين 
مسير جديد لتحويل املقر االجتماعي

او مع) محضر  بمقت�ضى 

لشركة) العادي  أير  العام 

((،SOCIETE HILINA TRAV SARL 

تقرر باإلجماع ما يلي):

 3111 تفويت) على  املصادقة 

درهم) ((11 بقيمة) اجتماعية  حصة 

 311.111 أي ما مجموعه) للحصة،)

العثماني) السيد  ملك  في  درهم 

اوحامل للب2اقة الوطنية رقم) فؤاد،)

حرش) السيد  لفائدة  (،G(((459

للب2اقة) اوحامل  هشام،) الراس 

الذي أصبح) (IB3(9(1 الوطنية رقم)

 6111 مجموعه) بما  لحيد  شريك 

درهم) ((11 بقيمة) اجتماعية  حصة 

 611.111 أي ما مجموعه) للحصة،)

 SOCIETE HILINA في شركة) درهم 

حات  شركة  لتصبح   TRAV SARL

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

الراس) حرش  السيد  تعيين 

الوطنية) للب2اقة  اوحامل  هشام،)

للشركة) مسير لحيد  (IB3(9(1 رقم)

لتخويله جميع الصالحيات.

املقر) تحويل  على  املصادقة 

من) املذكورة  للشركة  االجتماعي 

59، شارع  عمارة   : القديم) العنوان 

األر�ضي،  ال2ابق   ،B(( االستقالل 

القني2رة.

مكرر) ((7 (: او ديد) العنوان  إلى 
زنقة عالل الرحماني،)بين ال2ابقين،)

مكتب رقم)4))-)القني2رة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (7 االبتدائية بالقني2رة بتاريخ)

1)1))تحت رقم)3))75.
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SOCIETE LEQNAITI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 11.111) درهم

املقر االجتماعي : ))))، تجزئة 

اوحدادة، القني2رة

تأسيس
بالقني2رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

لضع) تم  ((1(1 يونيو) ((9 بتاريخ)

حات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤللية املحدلدة حات املواصفات)

التالية):

 SOCIETE LEQNAITI (: التسمية)

.SARL

املسؤللية) حات  شركة  (: الشكل)

املحدلدة.

تجزئة   ،(((( (: االجتماعي) املقر 

اوحدادة، القني2رة.

موضوع الشركة):)املقاللة في نقل)

البضائع أير املصحوبة لفائدة الغير.

أل) املختلفة  األشغال  في  املقاللة 

البناء.

تاجر مستورد بائع باو ملة.

عالقة) له  ما  كل  عامة  لبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ((.111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  ((11 بقيمة)

بكاملها مكتتبة لموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد لقنيتي محمد)811)حصة.

اآلنسة لقنيتي ه ر)11))حصة.

املدة):)99)سنة.

التسير)):)أسند إلى اآلنسة لقنيتي)

ه ر.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني2رة تحت)

رقم)5))55)بتاريخ)5))يوليو)1)1).
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FIKIHIBAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 11.111) درهم

املقر االجتماعي : زالية زنقة أاندي 

لزنقة شالة، إقامة بن عمر 7، 

الشقة رقم 3، ال2ابق األلل، 

القني2رة

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي بالقني2رة تم)

لضع القانون األسا�ضي لشركة حات)

لحيد) بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

حات املواصفات التالية):

.FIKIHIBAT SARL AU(:(التسمية

املسؤللية) حات  شركة  (: الشكل)

املحدلدة بشريك لحيد.

زنقة) زالية  (: االجتماعي) املقر 

إقامة بن عمر) أاندي لزنقة شالة،)

األلل،  ال2ابق  (،3 رقم) الشقة  (،7

القني2رة.

األشغال) (: الشركة) موضوع 

املختلفة أل البناء.

التجارة بصفة عامة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ((.111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  ((11 بقيمة)

بكاملها مكتتبة لموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 (111 سليمة) حمدلن  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.
التسير)):)أسند إلى السيدة حمدلن)

اوحاملة) مغربية،) او نسية  سليمة،)

.LA5187((للب2اقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني2رة تحت)

رقم)9))55)بتاريخ)9)يوليو)1)1).
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 TOUT EQUIPEMENT

 ET FOURNITURE

INDUSTRIELLE
»T.E.F.I«

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : بلوك K، رقم 

86) ال2ابق األلل، الالد الجيه، 

القني2رة

تفويت حصص اجتماعية لتعيين 
مسير جديد

بمقت�ضى محضر او مع العام أير)

العادي بالقني2رة تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)411)حصة)

اجتماعية بقيمة)11))درهم للحصة،)

في ملك السيد أيوب اوخيبر،)اوحامل)

(،HA7(786 رقم) الوطنية  للب2اقة 

لفائدة السيد أنس ابريك،)او نسية)

الوطنية) للب2اقة  اوحامل  مغربية،)

.G371391(رقم

ابريك،) أنس  السيد  تعيين 

رقم) الوطنية  للب2اقة  اوحامل 

 TOUT لشركة) مسير  (G371391

 EQUIPEMENT ET FOURNITURE

INDUSTRIELLE »T.E.F.I« لتخويله 

جميع الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقني2رة بتاريخ)1))يناير)

1)1))تحت رقم))4).
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 SOCIETE ADMA

PROMOTION

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 1.111) درهم

املقر االجتماعي : رقم 94)، تجزئة 

اوحوزية، بلوك ن، القني2رة

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بالقني2رة تم)

لضع القانون األسا�ضي لشركة حات)

املسؤللية املحدلدة حات املواصفات)

التالية):

 SOCIETE ADMA (: التسمية)

.PROMOTION SARL

املسؤللية) حات  شركة  (: الشكل)

املحدلدة.

املقر االجتماعي): رقم 94)، تجزئة 

اوحوزية، بلوك ن، القني2رة.

موضوع الشركة):)أشغال مختلفة.

تجارة.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في مبلغ)1.111))درهم مقسم)

إلى)11))حصة اجتماعية بقيمة)11) 

درهم للواحدة محررة بكاملها مكتتبة)

لموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد مخزني عادل)51)حصة.

السيد مخزني مدردر)51)حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد مخزني) ( التسير)

عادل لالسيد مخزني مدردر.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني2رة تحت)

رقم)6)445)بتاريخ)4)فبراير)6)1).
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 STE SCHEMA

 CONSTRUCTION

IMMOBILIERE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 11.111) درهم

املقر االجتماعي : رقم 3)، شارع 

أنوال، عمارة فلوري ))، املكتب 

رقم 4، ميموزا، القني2رة

تأسيس
بالقني2رة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مس ل بالقني2رة،)تم لضع القانون)

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة حات املواصفات التالية):

 STE SCHEMA (: التسمية)

 C O N S T R U C T I O N

.IMMOBILIERE SARL

املسؤللية) حات  شركة  (: الشكل)

املحدلدة.

: رقم 3)، شارع  املقر االجتماعي)

أنوال، عمارة فلوري ))، املكتب رقم 

4، ميموزا، القني2رة.

في) املقاللة  (: الشركة) موضوع 

األشغال املختلفة أل البناء.

منعش عقاري.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ((111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  ((11 بقيمة)

بكاملها مكتتبة لموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 411 صبري) اوحق  عبد  السيد 

حصة.

السيد زكرياء)الوراق)311)حصة.

 311 (: سيمومو) أيوب  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد أيوب) (: ( التسير)

سيمومو،)او نسية مغربية،)اوحامل)

.G91(439(للب2اقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني2رة تحت)
رقم)89)55)بتاريخ))))يوليو)1)1).
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SOCIETE ALIMAMARO BAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة 

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : إقامات الكولف 

GH 110، عمارة 491، الشقة 6)، 

القني2رة

تعيين مسير جديد
بمقت�ضى محضر او مع العام أير)

يوليو) ((( بتاريخ) بالقني2رة  العادي 

 SOCIETE«(1)1)،)قرر شركاء)شركة

ALINAMARO BAT«)ما يلي):

عصام) السيد  استقالة  قبول 

الوطنية) للب2اقة  اوحامل  بوليدام،)
السيد عبد) لتعيين  (G6(1355 رقم)

للب2اقة) اوحامل  املرلاني،) الرحيم 

G6(1159)مسير لحيد) الوطنية رقم)

 SOCIETE ALINAMARO« لشركة 

لتخويله  محدلدة  أير  ملدة   »BAT

جميع الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقني2رة بتاريخ)3))يوليو)

1)1))تحت رقم)57)76.
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GRAIN D’ORE
شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

املقر االجتماعي : الزنقة 1)، الحي 

او ديد رقم 34 سيدي قاسم

تأسيس
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) لضع  تم  قاسم،) بسيدي 

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

حات) لحيد  بشريك  املحدلدة 

املواصفات التالية):

 GRAIN D’ORE SARL(:(التسمية

.AU

املسؤللية) حات  شركة  (: الشكل)

املحدلدة بشريك لحيد.

املقر االجتماعي): الزنقة 1)، الحي 

او ديد رقم 34 سيدي قاسم.

لوازم) بيع  (: الشركة) موضوع 

املكتب.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ((111 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  ((11 بقيمة)

بكاملها مكتتبة لموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 (111 اللحياني) جمال  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد جمال) (: ( التسير)

اوحامل) او نسية مغربية،) اللحياني،)

.GK97783(للب2اقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

قاسم) بسيدي  االبتدائية  باملحكمة 

يونيو) ((4 بتاريخ) ((8487 تحت رقم)

.(1(1

157 P

STE LOUNJA

SARL AU

بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في)

القني2رة بتاريخ))))مارس)1)1)،)تم)

االتفاق على القانون األسا�ضي لشركة)

حات اوخصائص التالية):

 STE LOUNJA SARL (: التسمية)

.AU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

الغرض):)بيع مستلزمات املكتبة.

تجزئة   7( (: االجتماعي) املركز 

املهدية  طريق   3 رقم  كراج  اوحرية 

القني2رة.



9595 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

اجتماعية) حصة  ((111 إلى) مقسم 

بقيمة)11))درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

لالباقي بعد املداللة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: ( التسير)

السيد) محدلدة  أير  لملدة  الشركة 

بوراس ابراهيم.

املحكمة) في  الشركة  تس يل  تم 

فاتح) بتاريخ  بالقني2رة  االبتدائية 

يوليو)1)1))تحت رقم))5511.
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STE IKRAWNE
SARL AU

بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في)

،(1(1 يونيو) ((( بتاريخ)  القني2رة 

األسا�ضي) القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة حات اوخصائص التالية):

 STE IKRAWNE SARL(:(التسمية

.AU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

مقالل زراعة اوحدائق) (: الغرض)

لاملساحة اوخضراء.
573)رقم الدار) (: املركز االجتماعي)

3)تجزئة اوحدادة القني2رة.

درهم) ألف  ((11 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) ((111 مقسمة إلى)

بقيمة)11))درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

لالباقي بعد املداللة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

الشركة لملدة أير محدلدة السادة):

السيد ال2اهري توفيق.

املحكمة) في  الشركة  تس يل  تم 

يوليو) (7 بتاريخ) القني2رة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)55187.
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STE H.S COSTRUCTION
SARL AU

املحرر) العرفي  العقد  بمقت�ضى 

،(1(1 مارس) ((  في القني2رة بتاريخ)

األسا�ضي) القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة حات اوخصائص التالية):

 STE H.S (: التسمية)

.COSTRUCTION SARL AU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

املختلفة) األشغال  (: الغرض)

لالبناء.

 74( تجزئة) (: االجتماعي) املركز 

جنان)))بير الرامي القني2رة.

درهم) ألف  ((11 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) ((111 مقسمة إلى)

بقيمة)11))درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

لالباقي بعد املداللة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

الشركة لملدة أير محدلدة السادة):

السيد الهدان سعيد.

املحكمة) في  الشركة  تس يل  تم 

يوليو) (( بتاريخ) القني2رة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)55145.
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 INSTITUT SPECIALISE

D’OPTIQUE PRIVE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها):)11.111))درهم

املقر االجتماعي):)زالية زنقة معمورة)

لامللكة إليزابيث)II،)عمارة)A،)ال2ابق)

الثاني مكتب رقم)))القني2رة

تفويت حصص اجتماعية
لتعيين مسير جديد

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

 (4 بتاريخ) بالقني2رة  العادي  الغير 

يناير)1)1))تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)51))حصة)

اجتماعية بقيمة)11))درهم للحصة،)

لفائدة) عادل،) فقير  السيد  ملك  في 

السيدة الزاريفا إينا.

املصادقة على تفويت)51))حصة)

اجتماعية بقيمة)11))درهم للحصة،)

الكتاني موالي علي،) في ملك السيد 

العسري) الشريف  السيدة  لفائدة 

إشراق.

تعيين السيد الكتاني موالي علي،)

مسير ملدة سنة.

من) (4( ل) (7 (،6 الفصول) تغيير 

القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقني2رة،)  االبتدائية 

)))يوليو)1)1))تحت رقم)9)761.
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MESKI BETON

شركة حات املسؤللية املحدلدة

املقر اإلجتماعي):)88)مكرر،)شارع)

موالي عبد الرحمان مكتب رقم)8 

القني2رة

تغيير هدف الشركة

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

 (1(1 )))مارس) الغير العادي بتاريخ)

MESKI BETON)شركة حات) لشركة)

مسؤللية محدلدة تقرر مايلي):

املصادقة على تغيير هدف الشركة)

كالتالي):

صناعة لتسويق اوخرسانة)؛

بيع مواد البناء.

القانون) من  (3 الفصل) تغيير 

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  بالقني2رة،) االبتدائية 

61)76،)بتاريخ)3))يوليو)1)1).
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SOCIETE KAFCALL
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها):)11.111))درهم

املقر االجتماعي):)عمارة الب2حاء)

حمرية املنزه شارع ادريس الثاني)

مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 مارس) (7 بتاريخ) بمكناس 

لضع القانون األسا�ضي لشركة حات)

مسؤللية محدلدة،)حات اوخصائص)

التالية):

.KAFCALL SARL(:(التسمية

عمارة الب2حاء) (: املقر االجتماعي)

الثاني) ادريس  شارع  املنزه  حمرية 

مكناس.

املوضوع):)مركز النذاء)؛

االستيراد لالتصدير)؛

االتصال عبر تقنية)IP)؛

االستشارة)؛

خدمات اخرى في االتصال)؛

الرأس) دراسات السوق لاستفتاء)

العام)؛

املتاجرة)؛

لالعاملية) الوطنية  الدلر  تمثيل 

التي لها ارتباط باملوضوع االجتماعي)

خصوصا مراكز النداء)؛

لت2وير) لالبحث  التشغيل  مركز 

املنتوجات او ديدة لفائدة الغير)؛

جميع االنش2ة الفرعية)؛

مساهمة الشركة عبر كل الوسائل)

جميع) في  مباشرة  أير  أل  مباشرة 

باملوضوع) ارتباط  لها  التي  العمليات 

شركات) خلق  طريق  عن  االجتماعي 

أل شراء) لاملساهمة  تقدمة  جديدة،)

اندماج) اجتماعية،) لحقوق  أسهم 

لخلق لشراء،)كراء،)تسيير حر و ميع)

مؤسسات) أل  التجارية  األصول 

لاستغالل أل تفويت كل ما له عالقة))

بهذه االنش2ة)؛
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نوعها) كان  كيفما  العمليات  كل 

لمالية) اقتصادية  ال  قانونية  سواء)

مدنية ال تجارية لها ارتباط باملوضوع)

املذكور اعاله أل كل املواضيع املماثلة)

لها لاملرتب2ة ب2ريقة مباشرة أل أير)

مباشرة باملوضوع االجتماعي.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

111.))حصة من) درهم مقسمة على)

فئة)11))درهم للواحدة اكتتبت نقدا)

لمقسمة على الشكل التالي):

خديجة الشرقالي)511)حصة)؛

احمد ال2اهري)511)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)تم تعيين كل من السيدة)

احمد) لالسيد  الشرقالي  خديجة 

ال2اهري كمسيرين للشركة.

األرباح) من  (5% تخصم) (: األرباح)

أما) الشرعية  الذخيرة  تكوين  قصد 

الباقي فيقسم بمقت�ضى قرار الشركاء.

:)من فاتح يناير) السنة اوحسابية)

إلى متم ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليو) ((3 بتاريخ) التجارية بمكناس،)

1)1))الس ل التجاري رقم))7)51.
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 SOCIETE HR DIGIT
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد

رأسمالها):)11.111))درهم

املقر االجتماعي):)شارع اوحسن)

األلل عمارة العدل رقم)9))ال2ابق)

اوخامس))م.ج))مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يوليو) (9 بتاريخ) بمكناس 

لضع القانون األسا�ضي لشركة حات)

لحيد،) بشريك  محدلدة  مسؤللية 

حات اوخصائص التالية):

ش.م.م) (HR DIGIT (: التسمية)

بشريك لحيد.

اوحسن) شارع  (: االجتماعي) املقر 

ال2ابق) ((9 االلل عمارة العدل رقم)

اوخامس))م.ج))مكناس.

االستشارة في التسيير) (: املوضوع)

املوارد) تدبير  في  املقالالت  لمواكبة 

البشرية املتخصصة في):

االنظمة) في  لاملتاجرة  ت2وير 

الرقمية للتشغيل لالتكوين)؛

االنظمة) في  لاملتاجرة  ت2وير 

املعلوماتية لتسيير املوارد البشرية)؛

التكوين) التشغيل،) في  املهمات 

لالكوتشينغ)؛

الهندسة في التكوين لاملساعدة في)

العقود اوخاصة للتكوين)؛

التسيير) في  لاملواكبة  االستشارة 

اوخاص بالصحة لالسالمة في الشغل)؛

االستشارة لاملساعدة في الضريبة)

على االجور)؛

لالتصريحات) االداء) إدارة 

االجتماعية)؛

القانون) في  القانونية  املساعدة 

االجتماعي لقانون الشغل.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

111))حصة من) درهم كقسمة على)

فئة)11))درهم للواحدة اكتتبت كلها)

اوحضري) السيد  الوحيد  للشريك 

عبد العزيز.

املدة):)99)سنة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

اوحضري عبد العزيز.

األرباح) من  (5% تخصم) (: األرباح)

أما) الشرعية  الذخيرة  تكوين  قصد 

الباقي فيقسم بمقت�ضى قرار الشريك)

الوحيد.

:)من فاتح يناير) السنة اوحسابية)

إلى متم ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

الس ل) ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

التجاري رقم)7))51.
للخالصة لالنشر اإلدارة
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ESPACE SIGNATURE
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة)

بشريم لحيد

رأسمالها):)1.111))درهم

املقر االجتماعي):)رقم)))إقامة ربيع)

زنقة تونس))م.ج))مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بمكناس بتاريخ فاتح يوليو)1)1))تم)

لضع القانون األسا�ضي لشركة حات)

مسؤللية محدلدة بريك لحيد،)حات)

اوخصائص التالية):

ESPACE SIGNATURE(:(التسمية

ش.م.م بشريك لحيد.

املقر االجتماعي):)رقم)))إقامة ربيع)

زنقة تونس))م.ج))مكناس.

املوضوع):)التجميل)؛

اوحالقة)؛

شراء)لبيع أدلات التجميل)؛

الوطنية) الشركات  جميع  تمثيل 

بمستحضرات) عالقة  لها  لالدللية 

التجميل)؛

نصائح في التجميل)؛

العالمات)؛

خلق لاملساهمة في كل املؤسسات)

التي لها نفس الهدف)؛

التكوين في اوحالقة لالتجميل.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)1.111) 

من) حصة  ((11 على) مقسمة  درهم 

11))درهم للواحدة اكتتب كلها) فئة)

للشريك الوحيد السيدة نزيلي كوثر.

املدة):)99)سنة.

تم تعيين السيدة نزيلي) (: التسيير)

كوثر.

األرباح) من  (5% تخضم) (: األرباح)

أما) الشرعية  الذخيرة  تكوين  قصد 

الباقي فيقسم بمقت�ضى قرار الشريك)

الوحيد.

:)من فاتح يناير) السنة اوحسابية)

إلى متم ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

الس ل) ((1(1 يوليو) ((4 بتاريخ)

التجاري رقم)9))51.
للخالصة لالنشر اإلدارة
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BOUSFIHA CAR
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها)511.111)درهم

املقر االجتماعي):)7))زنقة انتيسيرابي)

عمارة رقم)9))م.ج))مكناس

فسخ مسبق للشركة
تعيين مصفي

تحديد مقر التصفية
العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

بتاريخ) بمكناس  للشركاء) االستثنائي 

املذكورة) للشركة  ((1(1 ماي) ((5

أعاله،)تقرر ما يلي):

الفسخ املسبق للشركة ابتداء)من)

5))ماي)1)1).

محمد) السرأيني  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  حدد 

زنقة انتيسير) ((7 االجتماعي للشركة)

ابي عمارة رقم)9))م.ج))مكناس.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

بتاريخ)3)يوليو)1)1))تحت رقم)469.
للخالصة لالنشر اإلدارة
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MBA GLASS MEKNES
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها):)11.111))درهم

املقر االجتماعي):)رقم)381)الحي)

الصناعي سيدي بوزكري مكناس

استقالة مسير
العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

االستثنائي للشركاء)املنعقد بمكناس،)

للشركة) ((1(1 يونيو) ((5 بتاريخ)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):
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ياسين) مصدق  السيد  استقالة 

عدد) الوطنية  للب2اقة  اوحاملة 

.D853975

الكواكبي) كريمة  السيدة  تعيين 

(: عدد) الوطنية  للب2اقة  اوحامل 

D5(8(43)كمسيرة للشركة.
القانون) من  ((6 الفصل) تغيير 

األسا�ضي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس،)

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) (9 بتاريخ)

.(9(4
للخالصة لالنشر اإلدارة
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AL OMARI LITAAMIR
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها)11.111))درهم

املقر االجتماعي):)رقم)3))إقامة)

االندلس الزهوة مكناس

رفع رأسمال الشركة توسيع النشاط)

االجتماعي

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

االستثنائي للشركاء)املنعقد بمكناس،)

للشركة) ((1(1 يوليو) ((5 بتاريخ)

املذكورة أعاله،)تقرر ما يلي):

الى) التجاري  النشاط  توسيع 

نشاط االشغال املختلفة.

الهندسة) نشاط  على  التش2يب 

املدنية.

رفع رأسمال الشركة من)11.111) 

لحلك) درهم  (5.111.111 إلى) درهم 

درهم عن طريق) (4.911.111 بزيادة)

من) جديدة  حصة  (49.111 إصدار)

فئة)11))درهم للواحدة اكتتبت نقدا)

لسددت بأكملها على الشكل التالي):

جارية) ديون  إدماج  طريق  عن 

بمقدار) لمستحقة في حوزة الشركاء)

4.311.111)درهم.

عن طريق إدماج األرباح بمقدار)

611.111)درهم.

من) (7 ل) (6 ل) (( الفصول) تغيير 

القانون األسا�ضي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس،)

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) (9 بتاريخ)

.(9(9
للخالص لالنشر

اإلدارة
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 SOCIETE SARO

IMMOBILIER

ش.م.م حات شريك لحيد

حات رأسمال يقدر ب)11.111) 

درهم

املقر االجتماعي):)محل تجاري بحي)

السالم)))رقم)7)عين تالج2ات

عين) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

(،(1(1 ( يوليو) ((4 تالج2ات بتاريخ)

تم لضع القوانين األساسية للشركة،)

لالتي تحمل اوخصائص التالية):

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

لحيد.

 SOCIETE SARO (: إسمها)

IMMOBILIER

هدفها):)اإلنعاش العقاري)؛

األشغال املختلفة)؛

القانونية) الوسائل  بجميع  شراء)

جميع األرا�ضي فارأة أل تحتوي على)

األرا�ضي) هذه  تجزئة  للهدم  بنايات 

لبناء)جميع البنايات املوجهة للسكن)

أل للتجارة أل للمهن أل لإلدارة.

جميع عمليات اإلنعاش العقاري)

البناء)لالهدم.

جميع) األرا�ضي  هذه  على  البناء)

التجزئة بهدف بيعها مجهزة)؛

تجزئتها) اجل  من  األرا�ضي  شراء)

للسكن) املستعملة  العمارات  لبناء)

كراء) أل  لبيع  الصناعة  أل  لالتجارة 

جميع البنايات أل العمارات)؛

أشغال البناء)؛

األشغال) و ميع  العامة  الشركة 

جميع) بناء) اوخاصة  أل  العمومية 

أخرى) أعمال  أل  املعامل  العمارات 

التهيئة) عمليات  جميع  لأيضا 

تهيئة) املياه  ربط  املدنية  الهندسة 

لتغ2ية السفلي)؛

العمليات) جميع  عامة  لبصفة 

الصناعية،) املالية،) التجارية،)

ترتبط) التي  العقارية  لأير  العقارية 

مباشرة) أير  أل  مباشرة  بصفة 

بكل) أل  أعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر مشابه أل مرتبط،)أل قابل)

للمساهمة في تنمية الشركة تحت أي)

شكل من األشكال.

مقرها):)محل تجاري بحي السالم)) 

رقم)7)عين تالج2ات.

يوم) من  تبتدأ  سنة  (99 (: أمدها)

التأسيس.

درهم) ((11.111 (: رأسمالها)

بقيمة) حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للواحدة،)منحت جميعها)

للسيد عبد الرحيم اماليش.

أير) لملدة  الشركة  يدير  (: إدارته)

محددة للسيد عبد الرحيم اماليش.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير لتنتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.

يقت2ع من األرباح) (: توزيع األرباح)

االحتياط) أجل  من  (5% الصافية)

الصافية) الباقي من األرباح  القانوني 

حسب) املشاركين  على  توزع 

اوحصص.

بها) املحتفظة  املبالغ  باستثناء)

املخصصة) أل  املتتالية  للسنوات 

لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

تحت) ((1(1 يوليو) ((( بمكناس يوم)

رقم))))).

 51(47 رقم) التجاري  الس ل 

بتاريخ))))يوليو)1)1).
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SOCIETE HAYDAR IMPORT
ش.م.م حات شريك لحيد)

حات رأسمالها):)يقدر ب)11.111) 

درهم

املقر االجتماعي):)محل تجاري بحي)

األندلس رقم)66)عين تالج2ات

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بعين)

1)1))تم) 1))يوليو) تالج2ات بتاريخ)

(، للشركة) األساسية  القوانين  لضع 

لالتي تحمل اوخصائص التالية):

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

لحيد.

 SOCIETE HAYDAR (: اسمها)

.IMPORT

هدفها):)االستيراد لالتصدير)؛

السيارات) أيار  ق2ع  استيراد 

املستعملة)؛

السيارات) أيار  ق2ع  استيراد 

املنفصلة)؛

بائع ق2ع أيار السيارات)؛

التجارة عامة)؛

العمليات) جميع  عامة  لبصفة 

الصناعية،) املالية،) التجارية،)

ترتبط) التي  العقارية  لأير  العقارية 

مباشرة) أير  أل  مباشرة  بصفة 

بكل) أل  أعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر مشابه أل مرتبط،)أل قابل)

للمساهمة في تنمية الشركة تحت أي)

شكل من األشكال.

مقرها):)محل تجاري بحي األندلس)
رقم)66)عين تالج2ات.

يوم) من  تبتدأ  سنة  (99 (: أمدها)

التأسيس.
درهم) ((11.111 (: رأسمالها)

بقيمة) حصة  ((111 إلى) مقسمة 

11))درهم للواحدة،)منحت جميعها)

للسيد حيدر عمر.

أير) لملدة  الشركة  يدير  (: إدارته)

محددة السيد حيدر عمر.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير لتنتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.
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يقت2ع من األرباح) (: توزيع األرباح)

االحتياط) أجل  من  (5% الصافية)

الصافية) الباقي من األرباح  القانوني 

حسب) املشاركين  على  توزع  توزع 

اوحصص.

بها) املحتفظة  املبالغ  باستثناء)

املخصصة) أل  املتتالية  للسنوات 

لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

تحت) ((1(1 يوليو) ((( بمكناس يوم)

رقم)19)).

 51(43 رقم) التجاري  الس ل 

بتاريخ))))يوليو)1)1).
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SOCIETE CAIRO TRAVAUX

ش.م.م

حات رأسمال يقدر ب)11.111) 

درهم

املقر االجتماعي):)حي القدس)))رقم)4 

عين تالج2ات

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بعين)

 (1(1 يوليو) فاتح  بتاريخ  تالج2ات 

للشركة) العامة  او معية  قررت 

 SOCIETE حات املسؤللية املحدلدة)

رأسمال) حات  (CAIRO TRAVAUX

يقدر ب)11.111))درهم لالذي يوجد)

رقم) (( مقرها االجتماعي حي القدس)

14)عين تالج2ات ما يلي):

اوحل املسبق للشركة تعيين السيد)

رضوان تاقي كمصفي للشركة)؛

تعيين مقر اوحل في العنوان التالي)

حي القدس)))رقم)4)عين تالج2ات.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

الس ل) ((1(1 يوليو) ((4 بتاريخ)

التجاري رقم)491.
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بي وايف

املقر االجتماعي):)زالية شارع موزارت)

لشارع أنفا،)اقامة بوتي بارادي،)

ال2ابق السابع في الدار البيضاء

الس ل التجاري):)5))))4

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

9)1))في الدار البيضاء،) 5)))نوفمبر)

تقرر ما يلي):

انيس) السيد  إستقالة  قبول 

البارلدي من منصب مسير الشركة،)

مع إبراء)حمته.

عفاف) شيماء) السيدة  تعيين 

أير) ملدة  للشركة  لحيد  كمسير 

محددة لتفويت له جميع الصالحيات)

للقوانين) لفقا  عليها  املنصوص 

القانون) لكدى  العمل  بها  او اري 

األسا�ضي للشركة.

تحيين النظام األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

يوليو) ((7 بتاريخ) بالدار البيضاء)

1)1))تحت رقم)5)))74.
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سيدروس لخدمات التأمين

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لاحد

املقر االجتماعي : 69) شارع اوحسن 

األلل الدار البيضاء

زيادة رأسمال الشركة
بمقت�ضى قرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ)6)مارس)1)1)،)تقرر ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

مبلغ ستة ماليين درهم))6.111.111) 

ماليين) عشر  ستة  مبلغ  إلى 

)6.111.111)))عن طريق إصدار مئة)

ألف))11.111)))حصة جديدة حات)

للحصة) درهم  (((11( إسمية) قيمو 

الواحدة.

تعديل النظام األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)4))يوليو)1)1))تحت)

رقم))73943.
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SOMAPIM ONE
شركة حات مسؤللية محدلدة

تأسيس شركة
الذي) العقد  ملقتضيات  طبقا 

دلليزال) كريم  محمد  األستاح  تلقاه 

موثق بالدارالبيضاء)بتاريخ)7))مارس)

األسا�ضي) القانون  لضع  تم  ((1(1

املحدلدة) املسؤللية  حات  لشركة 

بشريك لاحد مميزاتها كاآلتي):

 SOMAPIM ONE (: التسمية)

شركة حات مسؤللية محدلدة.

الدارالبيضاء،) (: اإلجتماعي) املقر 

1))زنقة اوحرية ال2ابق)3)شقة)5.

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى:

اإلنعاش العقاري.

تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

رأسمال الشركة في مبلغ)111.111.) 

حصة) ((1.111 إلى) مقسم  درهم 

إجتماعية قيمة كل حصة)11))درهم)

حررت لس لت على الشكل التالي):

وخديم) امل يد  عبد  السيد  (-

9.991)حصة.

-)السيد املهدي وخديم)1))حصة.

 (1.111 (: اوحصص) مجموع  (-

حصة.

يتم تسيير الشركة من) (: التسيير)

طرف السيد عبد امل يد وخديم ملدة)

أير محدلدة.

العقود) جميع  في  الشركة  تلتزم 

بالتوقيع الوحيد للسيد عبد امل يد)

وخديم.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

 8 بتاريخ) بالدارالبيضاء) او هوي 

رقم) التجاري  الس ل  ((1(1 يوليو)

.46486(
من أجل النسخة لاإلشارة
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 L’OMNIUM DES

 BATISSEURS MAROCAINS
ODBM

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

طبقا ملقتضيات العقد الذي تلقاه)

موثق) دلليزال  كريم  محمد  األستاح 

بالدارالبيضاء)بتاريخ))))يونيو)1)1) 

لشركة) األسا�ضي  القانون  لضع  تم 

بشريك) املحدلدة  املسؤللية  حات 

لاحد مميزاتها كاآلتي):

 L’OMNIUM DES (: التسمية)

  BATISSEURS MAROCAINS

مسؤللية  حات  شركة   ODBM

محدلدة.

الدارالبيضاء،) (: اإلجتماعي) املقر 

 ( إقامة رامي زنقة سبتة ال2ابق) (7

مكتب)8.

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):

-)بناء)أي عقار.

-)القيام بجميع األعمال من جميع)

اوحرف.

الت2وير) أعمال  بجميع  القيام  (-

لالتخ2يط.

اوحفر،) أعمال  جميع  تنفيذ  (-

الصرف،) التعبئة،) التسوية،)

اإلسمنت لالرصف.

(: (VRD أعمال) جميع  تنفيذ  (-

ال2رق لالشبكات املختلفة.

لالتجارة) لالتصدير  اإلستيراد  (-

العامة.

-اإلنعاش العقاري بكافة أشكاله)

لكافة األنش2ة املتعلقة به.

العقارات) جميع  تسويق 

لاملمتلكات.
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-)تحصيل العمولة حسب اوخدمة)

املقدمة.

)الشؤلن) -)تقديم املشورة لإدارة)

العقارية.

العمليات) جميع  عام،) لبشكل 

أل) املنقولة  أل  املالية  أل  الصناعية 

باألنش2ة) تتعلق  قد  التي  العقارية،)

في) تكون  قد  التي  أل  أعاله  املذكورة 

صاوح ت2وير الشركة.

تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

 (1.111 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

حصة) ((11 إلى) مقسم  درهم 

إجتماعية قيمة كل حصة)11))درهم)

حررت لس لت جميعها على الشكل)

التالي):

-)السيد ياسين الفضلي51)حصة.

السيد يوسف لكريني)51)حصة.

مجموع اوحصص)11))حصة.

يتم تسيير الشركة ملدة) (: التسيير)

أير محدلدة من طرف السيد ياسين)

الفضلي لالسيد يوسف لكريني.

العقود) جميع  في  الشركة  تلتزم 

بالتوقيع املشترك بين السيد ياسين)

الفضلي لالسيد يوسف لكريني.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) بالدارالبيضاء) او هوي 

رقم) التجاري  الس ل  ((1(1 يوليو)

.466(83
من أجل النسخة لاإلشارة
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STE. DAR NASOUK
SARL

 ( في) بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ 

شركة) تأسيس  تم  قد  ((1(1 يوليو)

حات املسؤللية املحدلدة لالتي تحمل)

اوخصائص التالية):

التسمية):)دار النسوك.

الصفة القانونية):)ش.م.م.

الهدف اإلجتماعي):)

بيع ق2ع أيار السيارات.

درهم) ((11.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ((11 إلى) مقسمة 

111))درهم.

الشركاء):)عبد هللا كرمة)61)حصة.

نعيمة الرلاس)41)حصة.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

اوحامة محارث) (: املقر اإلجتماعي)

قاع) جماعة  اوحامة  مدشر  لمزارع 

اسر اس شفشالن.

اوحامل) كرمة  عبد هللا  التسيير:)

رقم) الوطنية  التعريف  لب2اقة 

اوحسن) بشارع  لالساكن  د)8)8)4)

الثاني لادي لو ت2وان.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (9 اإلبتدائية بشفشالن بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1/54)1).

الس ل التجاري رقم)483))بتاريخ)

9)يوليو)1)1).
مقت2ف للنشر لاإلشهار
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 STE. GOLDEN BLEU AND

SPA
SARL

 (8 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)

شركة) تأسيس  تم  قد  ((1(1 يوليو)

حات املسؤللية املحدلدة لالتي تحمل)

اوخصائص التالية):

التسمية):)أولدن بلو صبا.

الصفة القانونية):)ش.م.م.

الهدف اإلجتماعي):

)فندق.

درهم) ((11.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ((111 إلى) مقسمة 

111))درهم.

الشركاء):

)الدلعا العيا�ضي)511)حصة.

الدلعا الرا�ضي)511)حصة.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

املقر اإلجتماعي):)قاع الدشر مزارع)

أرلزيم شفشالن.

الدلعا العيا�ضي اوحامل) التسيير:)

رقم) الوطنية  التعريف  لب2اقة 

فينكا) براد  ب  لالساكن  3)81لس 

كلين ال2ا رقم)6))بويرطاص سبتة.

لب2اقة) اوحامل  الرا�ضي  الدلعا 

55787لس) رقم) الوطنية  التعريف 

لالساكن بشارع املغرب العربي الحي)

اإلداري شفشالن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليو) (8 اإلبتدائية بشفشالن بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1/53)1).

الس ل التجاري رقم))48))بتاريخ)

8)يوليو)1)1).
مقت2ف للنشر لاإلشهار
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STE. FERTIFLAV
SARL

 LOTISSEMENT RHAMA N°41

SIDI SAID MEKNES

 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  بمكناس  ((1(1 يوليو)

شركة حت املسؤللية املحدلدة لالتي)

تتميز بما يلي):

FERTIFLAV(:(التسميةاإلجتماعية

.SARL

الشركاء):)

الفرخ محمد.

لالفرخ أيوب.

 LOTISSEMENT(:(املقر اإلجتماعي

 RAHMA( N°40 SIDI( SAID

.MEKNES

داخل  سواء   : الشركة  موضوع 

اوخاص  وحسابها  خارجه  أل  املغرب 

 NEGOCIANT, : أل وحساب الغير هو

 IMPORT(EXPORT, MARCHAND

.DE CAFE EN DETAIL

رأسمال الشركة : 11111) درهم 

مقسمة إلى 111) حصة بقيمة 11) 

درهم للحصة.

الفرخ محمد 81111 درهم 811 

حصة.

 (11 درهم   (1111 أيوب  الفرخ 

حصة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية بمكناس في 5) يوليو 1)1) 

الس ل التجاري رقم )4)51.
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STE. MAL 2 NIN
SARL

شركة مال ) نين

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 11.111.11) درهم

املقر اإلجتماعي : دلار اسالطنة الواد 
زيرارة سيدي قاسم

فاتح) بتاريخ  خاص  لعقد  طبقا 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 يوليو)

ش.م.م حات الصفات التالية):

إسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

 STE. MAL ( NIN ))نين) شركة مال)

.SARL

الشركة تهتم ب):

أشغال مختلفة.

مفالض.

اسالطنة) دلار  (: اإلجتماعي) املقر 

الواد زيرارة سيدي قاسم.

في) حدد  لقد  (: الرأسمال)

على) مقسم  درهم  ((11.111.11

كل) ثمن  إجتماعية  حصة  ((111

لاحدة)11.11))درهم.

للسيد) مخول  التسيير  (: التسيير)

وحنين كمال.

الربح):)من الربح الصافي تخصم)5 

%)لإلحتياطات القانونية.

تم) لقد  القانونية  اإليداع 

قاسم) بسيدي  اإلبتدائية  باملحكمة 

 3(( 1)1))تحت رقم) يوليو) ((3 يوم)
رقم الس ل التجاري)8515).

من أجل النسخ لالبيان

179 P
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 STE. LOUSSAL
SARL AU

شركة لوسال 

شركة حات مسؤللية محدلدة ش.ل

رأسمالها : 11.111.11) درهم

املقر اإلجتماعي : دلار ايت يو�ضى 

الواد زيرارة سيدي قاسم

 (1(1 6)مارس) طبقا لعقد بتاريخ)

تم تأسيس شركة ش.م.م.ش.ل حات)

الصفات التالية):

إسم) تحمل  الشركة  (: التسمية)

  STE. LOUSSAL لوسال  شركة 

.SARL AU

الشركة تهتم ب):

أشغال مختلفة.

: دلار ايت يو�ضى  املقر اإلجتماعي)

الواد زيرارة سيدي قاسم.

في) حدد  لقد  (: الرأسمال)

على) مقسم  درهم  ((11.111.11

كل) ثمن  إجتماعية  حصة  ((111

لاحدة)11.11))درهم.

للسيد) مخول  التسيير  (: التسيير)

املوسالي العربي.

الربح):)من الربح الصافي تخصم)5 

%)لإلحتياطات القانونية.

اإليداع القانونية لقد تم باملحكمة)

 (3 يوم) قاسم  بسيدي  اإلبتدائية 

1)/))3)رقم) 1)1))تحت رقم) يوليو)

الس ل التجاري)8513).
من أجل النسخ لالبيان
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صوفاديكوم

مكتب اوحسابات لاو بايات

)لاستشارة املقالالت

رشيد الرياحي

5))زنقة ابي شعيب الدكالي حي الليمون الرباط

الهاتف)73.79.76- 5.61).1537.71

شركة سبور اديكاسيون 
سولي يون

 SPORTS EDUCATION

SOLUTIONS

شركة حات مسؤللية محدلدة 

لشريك لحيد

تأسيس شركة
يقدر رأسمالها ب : 1.111) درهم

العنوان : رقم )) شارع كندافة 

اليوسفية الشرقية-الرباط

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ)3)يوليو)

1)1))بالرباط تم تأسس شركة حات)

لحيد) لشريك  محدلدة  مسؤللية 

درهم   (1.111  : ب  رأسمالها  يقدر 

بالعنوان  اإلجتماعي  مقرها  ليوجد 

كندافة  شارع   (( رقم   : التالي 

اليوسفية الشرقية-الرباط.

سبور) شركة   : التسمية 

 SPORTS سوليسيون) اديكاسيون 

.EDUCATION SOLUTIONS

الهدف : 

استشارة رياضية.

شارع   (( رقم   : اإلجتماعي  املقر 

كندافة اليوسفية الشرقية-الرباط.

املدة : مدةالشركة 99 سنة ابتداء 

من يوم التأسيس .

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

 (1.111.11 في  الرأسمال اإلجتماعي 

حصة   (11 إلى  مقسم  درهم 

لكل  درهم   (11 بمقدار  إجتماعية 

حصة.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

تسيير الشركة : تم تعيين السيد 

شكار يونس كمسير للشركة ملدة أير 

محددة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤخذ 5 % لتكوين اإلحتياط القانوني 

لالباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 7) يونيو 1)1) رقم 8)158).
لإلستشارة لالتنبيه 

صوفاديكوم

181 P

 ELAL INTERNATIONAL

ACADEMY PRIVEE
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي منعقد بالدار)

تم اإلعالن) ((1(1 يونيو) ((9 العقاري)

عن تأسيس شركة حات املواصفات)

التالية):

 ELAL INTERNATIONAL(:(شركة

حات) شركة  (ACADEMY PRIVEE

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

الهدف اإلجتماعي):)

التدريب لالتوجيه.

شارع) (55 (: اإلجتماعي) املقر 

الزرق2وني فضاء)الزرق2وني ال2ابق)

األلل الدارالبيضاء.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 

إسم) في  كلها  درهم  ((11.111 مبلغ)

الشريك الوحيد.

خالد) السيد  عين  (: التسيير)

العلو�ضي كمسير لحيد للشركة ملدة)

أير محدلدة.

السنة اإلجتماعية):)تفتح في يناير)

من كل سنة لتختم نهاية ديسمبر من)

كل سنة.

باملائة من األرباح) (5 يتم) (: األرباح)

لالباقي) القانوني  اإلحتياط  لتكوين 

لصاوح الشريك الوحيد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية)) املحكمة  لدى  الضبط 

 737659 رقم) تحت  بالدارالبيضاء)

بتاريخ)31)يوليو)1)1).
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 STE. HOPLAMOB
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي منعقد بالدار)

تم اإلعالن) ((1(1 يونيو) ((( العقاري)

عن تأسيس شركة حات املواصفات)

التالية):

شركة) (HOPLAMOB (: شركة)

حات مسؤللية محدلدة.

الهدف) (: اإلجتماعي) الهدف 
إلى) يرمي  ( للشركة) اإلجتماعي 
للمركبات) لاوخدمات  البيع  الشراء)

الكهربائية.
شارع) (55 (: اإلجتماعي) املقر 
الزرق2وني فضاء)الزرق2وني ال2ابق)

األلل الدارالبيضاء.
في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 
إسم) في  كلها  درهم  ((11.111 مبلغ)

الشريك الوحيد.
عزيز) السيد  عين  (: التسيير)
لحيد) كمسير  لقصابي  بنسليمان 

للشركة ملدة أير محدلدة.
السنة اإلجتماعية):)تفتح في يناير)
من كل سنة لتختم نهاية ديسمبر من)

كل سنة.
باملائة من األرباح) (5 يتم) (: األرباح)
لالباقي) القانوني  اإلحتياط  لتكوين 

لصاوح الشريك الوحيد.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية)) املحكمة  لدى  الضبط 
 736396 رقم) تحت  بالدارالبيضاء)

بتاريخ)9))يونيو)1)1).
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SCRIPTOMAK
شركة محدلدة املسؤللية بشريك 

لحيد
رأس املال : 1.111) درهم

املقر اإلجتماعي : ملتقى شارع فال 
للد عمير لزنقت بهت )3/ب ال2ابق 

الثاني لالثالث حي اكدال الرباط 
باسم القرار الغير العادي للشريك)
يونيو) ((5 بتاريخ) الصادر  الوحيد 

1)1)،)تم تقرير ما يلي):
إلى) ( اإلجتماعي) املقر  تحويل  (-
سابقا)) (7(  9 رقم) (: التالي) العنوان 
ال2ابق األر�ضي في جهة اليمين زنقة)

زاكورة صومعة حسان الرباط.
تحيين النظام األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
املحكمة التجارية))بالرباط بتاريخ)8) 

يوليو)1)1))تحت رقم)15868).
للخالصة لالبيان

184 P
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موريش سبيريت
ش.م.م

MOORISH SPIRIT

SARL

رأس املال : 11.111) درهم

املقر اإلجتماعي :  ال2ابق األلل 

العمارة رقم 94 الشقة رقم 5 زنقة 

نابولي املحيط الرباط

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)

تم لضع القانون األسا�ضي للشركة).

سبيريت) موريش  (: التسمية)

ش.م.م.

األلل) ال2ابق  (: اإلجتماعي) املقر 

زنقة) (5 الشقة رقم) (94 العمارة رقم)

نابولي املحيط الرباط.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 (111 من) مكون  درهم  ((11.111

لكل) درهم  ((11.11 فئة) من  حصة 

حصة لفائدة):

السيدة نوال الشبلي)511)حصة.

الل2يف معزلز511  السيد عبد 

حصة.

الغرض)

استيراد لتصدير.

املدة)99)سنة..

السيدة) الشركة  يسير  (: املسير)

نوال الشبلي ملدة أير محدلدة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

)بالرباط) القانوني باملحكمة التجارية)

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((9 بتاريخ)

الس ل التجاري))4487).
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شركة فالمون كاف
STE. FLAMENT(CAF

مكناس 69 تجزئة صحراء ) كراج 

رقم ) طريق أكوراي

بمقت�ضى عقد عرفي بمكناس) (((

تأسيس) تم  (،(1(1 يوليو) ((5 يوم)

املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 

بشريك لحيد،)مميزاتها كالتالي):

التسمية):)شركة فالمون كاف.

الهدف):

)تاجر القهوة بالتقسيط.

 69 مكناس) (: اإلجتماعي) املقر 

طريق) (( كراج رقم) (( تجزئة صحراء)

أكوراي.

حدد) ( (: اإلجتماعي) الرأسمال 

في) للشركة  اإلجتماعي  الرأسمال 

إلى) مقسمة  درهم  ((11.111.11

111))حصة من فئة)11))درهم.

 (111 ب) عليوي  رشيد  السيد 

حصة.

اإلدارة):)يدير الشركة السيد رشيد)

عليوي ملدة أير محدلدة.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم  (((

بتاريخ) بمكناس  لإلستثمار  او هوي 

(،(949 رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((3

لرقم الس ل التجاري)15)51.
للخالصة لالنشر
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PRONOLOND
تأسيس شركة

 9 I-)بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

تم تأسيس شركة حات) ((1(1 يوليو)

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد لها)

املواصفات التالية):

.PRONOLOND(:(التسمية(-

-)الهدف اإلجتماعي):

منعش عقاري.
حي) (734 رقم) (: املقر اإلجتماعي) (-

األندلس تيفلت.

-)الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111.11))درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير  (-

الزالي ي�ضي مسيرا للشركة مع جميع)

الصالحيات.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم  (-II

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت))

يوليو) ((( بتاريخ) ((13 عدد) تحت 

.(1(1
للنسخ لالبيان

الوكيل

187 P

ALAVERA BOULANGERIE
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب  (-I

1)1))تأسيس شركة حات) 5))يونيو)

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد لها)

املواصفت التالية):

 ALAVERA (: التسمية)

.BOULANGERIE

الهدف اإلجتماعي):

مخبزة.

:)حي القدس رقم) املقر اإلجتماعي)

13))تيفلت.

حدد) ( (: اإلجتماعي) الرأسمال 

 (11.111.11 في) الشركة  رأسمال 

درهم.

السيدة) عينت  (: الشركة) تسيير 

وحمر ي2و مسيرة للشركة مع جميع)

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (II

الضبط باملحكمة اإلبتدائية))بتيفلت)

يوليو) ((3 بتاريخ) ((15 عدد) تحت 

.(1(1
للنسخ لالبيان

الوكيل
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ASSAL MAZZ
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 

لشريك لاحد

رأس املال : 11.111.11) درهم

حي الياسمين بلوك س رقم 645 

سيدي قاسم

تصريح بالتأسيس
 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يوليو)1)1))لاملس ل بتاريخ)9)يوليو)

تحمل) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

اوخصائص التالية):

التسمية):)عسال ماز.

الهدف):)

استغالل األرا�ضي الفالحية.

لأشغال) لالتصدير  اإلستيراد 

مختلفة.

الياسمين) حي  اإلجتماعي:) املقر 

بلوك س رقم)645)سيدي قاسم.

رأسمال الشركة):)11.111)درهم.

مسير) حمزة  عسال  (: التسيير)

لشريك لاحد ب)111))حصة ب2اقة)

.GK(47138(الوطنية

مدة الشركة):)99)سنة.

الس ل التجاري):..........

لقد تم اإليداع القانوني بكتابة) (

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

يوليو) ((( بسيدي قاسم بتاريخ يوم)

1)1)تحت عدد))4))لاوحصول على)

الس ل التجاري رقم))851).
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AGRO SERVICE ZR
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة

رأس املال : 11.111.11) درهم

دلار ألالد عيش الرمل قيادة 

النويرات  مشرع بلقصيري

تصريح بالتأسيس
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 (1 بتاريخ) لاملس ل  ((1(1 يوليو)

يوليو)1)1))تم تأسيس شركة تحمل)

اوخصائص التالية):

 AGRO SERVICE ZR (: التسمية)

.SARL

الهدف):)

لاإلستيراد) الفالحية  اآلآلت  كراء)

لالتصدير.

ألالد  دلار   : اإلجتماعي) املقر 

عيش الرمل قيادة النويرات  مشرع 

بلقصيري.

رأسمال الشركة):)11.111)درهم.

زكرياء) الرداحي  السيد  (: التسيير)

ب2اقته) (REDDAHI ZAKARIAE

حصة.) (511  BE853669 الوطنية)

 KARBOU RIDA لالسيد كربو رضا)

 511  GN (81914 ب2اقته الوطنية)

حصة).

مدة الشركة):)99)سنة.
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الس ل التجاري):)لقد تم اإليداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  اإلبتدائية 

 (4( عدد) تحت  ((1(1 يوليو) ((3

التجاري الس ل  على   لاوحصول 

)رقم)73).
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 SOCIETE BUREAU

D’INFORMATION PREVEE
SARL AU

 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 يونيو)

ش.م.م حات شريك لحيد كما يلي):

 SOCIETE BUREAU (: التسمية) (

 D’INFORMATION PREVEE SARL

.AU

 (11.111.11 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

الهدف):)

مكتب تحصيل.

8)))ق2اع ب) :)رقم) مقر الشركة)

شارع السعديين البساتين مكناس.

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد الهيداني نبيل.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمكناس  لإلستثمار  او هوي 

الس ل) ( تحت رقم) ((1(1 يوليو) ((1

التجاري التجاري)89)51.

191 P

 SOCIETE LAHBABI

ELECTRO
SARL

 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 يوليو)

ش.م.م حات شريك لحيد كما يلي):

 SOCIETE LAHBABI (: التسمية) (

ELECTRO SARL .AU

 (11.111.11 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

الهدف):

)بيع األجهزة املنزلية.
 ((9 )رقم) (OLM 3 (: مقر الشركة)

البساتين مكناس).

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد وحبابي عثمان.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمكناس  لإلستثمار  او هوي 

الس ل) ( تحت رقم) ((1(1 يوليو) ((1

التجاري التجاري)39)51.

192 P

 SOCIETE SAGHO

CONSTRUCTION
SARL AU

 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 مارس)

ش.م.م حات شريك لحيد كما يلي):

 SOCIETE SAGHO (: التسمية) (

.CONSTRUCTION SARL .AU
 (11.111.11 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

الهدف):)

منشأة معدنية.

املنزه) ديار  إقامة  (: الشركة) مقر 

شقة رقم)E(7)شارع الفرابي مكناس).

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد ارجدال إبراهيم.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمكناس  لإلستثمار  او هوي 

الس ل) ( تحت رقم) ((1(1 يوليو) (((

التجاري التجاري))4)51.
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 SOCIETE IDRISSI

DEROUICHE ALUMINIUM
SARL AU

بيع حصص
تعيين مسير

 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

محمد) السيد  باع  ((1(1 مارس)

111))حصة للسيد) ادري�ضي بوطيبي)

محمد فتحي.)بمقت�ضى محضر او مع

يونيو) ((8 بتاريخ) اإلستثنائي  العام  (
1)1))شركاء)الشركة قد قررلا تعيين)

السيد محمد فتحي مسير للشركة.
املحكمة) لدى  الوثائق  لضع  تم 
يوليو) ((5 بتاريخ) بمكناس  التجارية 
بالس ل) ((11( رقم) تحت  ((1(1

التجاري))رقم)5)74).
194 P

SOCIETE ORBITE LEIBEN
SARL AU

 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) تأسيس  تم  ((1(1 فبراير)

ش.م.م حات شريك لحيد كما يلي):
 SOCIETE ORBITE (: التسمية) (

.LEIBEN SARL .AU
 (11.111.11 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
الهدف):)

مكتب الدراسات.
 ( ))شقة) عمارة د) (: مقر الشركة)
إقامة جوهرات البساتين املنزه شقة)

مكناس).
املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد مب2ول أدم.
باملركز) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بمكناس  لإلستثمار  او هوي 
الس ل) ( تحت رقم) ((1(1 فبراير) ((

التجاري))4957.
195 P

ائتمانية إني كالنساي
ش.ح.م.م

تمارة املركز شارع اوحسن الثاني انجل)6)عمارة)
))شقة رقم)3)ال2ابق األلل

 LE MONDE DE
 PREPARATION PEINTURE

AUTOMOBILES
SARL 

تحديد مهام املسير
توسيع الهدف اإلجتماعي

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 
اإلستثنائي املوقع في الرباط بتاريخ)4) 
لشركة حات مسؤللية) ((1(1 يونيو)
محدلدة ش.ح.م.م بشريك لحيد قرر)

الشريك الوحيد ما يلي):

السيد عبد) (: تحديد مهام املسير)

الوحيد) املسير  املوساتي  الصماد 

الصالحيات) جميع  لله  للشركة 

لتسيير الشركة.

التوقيع اإلجتماعي):)قبلت الشركة)

املوساتي) الصماد  توقيع املسير عبد 

و ميع العقود التي تتعلق بها لحلك)

ملدة أير محدلدة.

توسيع الهدف اإلجتماعي للشركة)

إضافة بيع العقاقير بالتقسيط.

تحبين أنظمة الشركة.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  (،(1(1 يوليو) ((( بتاريه)

.(15638
للنشر لالبيان

196 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

 STE. IZRI DISTRIBUTION
SARL A A.U

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لاحد

 ADRESSE : CITE(HIND(GROUPE

 OUAD(EDDAHAB(N°442 SOUK

EL ARBAA

RC : 26617

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بسوق) لاملس ل  ((1(1 يوليو) ((4

يوليو) ((5 بتاريخ) الغرب  األربعاء)

األسا�ضي) القانون  لضع  ((1(1

 IZRI(لشركة حات مسؤللية محدلدة

DISTRIBUTION)حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل اوخصائص)

التالية):

.IZRI DISTRIBUTION(:(التسمية

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة بشريك لاحد.
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رأس املال):)حدد في)11.111.11) 

قسمة) ((111 إلى) مقسمة  درهم 

إجتماعية من فئة)11))درهم لفائدة:)

 (111 السيد اوحسين السعيدي)

حصة.

الهدف):

)نقل البضائع.

املقر اإلجتماعي):حي هند مجموعة)

لاد الذهب رقم))44،)سوق األربعاء.

املدة):)99)سنة.

اوحسين) السيد  عين  (: التسيير)

السعيدي مسير للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسوق) اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 8))يوليو) أربعاء)الغرب بتاريخ)

الترتيبي) بالس ل  ((7( عدد) تحت 

ل7)66))بالس ل التحليلي.

198 P

STE CAFE ACHRAF YAHIA
SARL

 ADRESSE : LOTISSEMENT(EL

 BARNOUSSI(N°3 MECHRAA

BELKSIRI

RC : 26829

حصص) بيع  عقد  بمقت�ضى 

 (1(1 يوليو) ((4 بتاريخ) إجتماعية 

 (3 بتاريخ) قاسم  بسيدي  لاملس ل 

عام) جمع  لمحضر  ((1(1 يوليو)

 (1(1 يوليو) ((4 بتاريخ) استثنائي 

 (3 بتاريخ) قاسم  بسيدي  لاملس ل 

يوليو)1)1))قرر ما يلي):

بيع حصص إجتماعية):

 (51 حماد) بنعي�ضى  السيد  باع 

 CAFE ACHRAF شركة) في  حصة 

درهم) ((11 ش.ح.م.م بقيمة) (YAHIA

خديجة) السيدة  لفائدة  للحصة 

بوعسرية.

القانوني) الشكل  تغيير  تم  كما 

مسؤللية) حات  شركة  من  للشركة 

مسؤللية) حات  شركة  إلى  محدلدة 

محدلدة بشريك لاحد.

التالية) التغييرات  تمت  لعليه 

بالقانون األسا�ضي للشركة:

جدلل رقم)6)ل7)املوارد لرأسمال):

لقدره) مبلغ  للشركة  لرد 

إلى) مقسمة  درهم  (51.111.11

 (511( إجتماعية) قسمة  خمسمائة 

موزعة) للحصة  درهم  ((11 بقيمة)

كالتالي):

بوعسرية) خديجة  السيدة 

حصة) (511 درهم تمثل) (51.111.11

إجتماعية.

 511 درهم) (51.111.11 (: مجموع)

حصة إجتماعية.

كما تقرر تعيين لتسمية السيدة)

الوحيدة) املسيرة  بوعسرية  خديجة 

للشركة).

لاستقالة السيد بنعي�ضى هشام.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية لسيدي)

تحت) ((1(1 أبريل) ((8 قاسم بتاريخ)

عدد))5)/1)1).
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 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av,(Chahid(Mbarek(Ben(Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE BOUGUERN CAR
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة
العنوان : اللة ميمونة املركز، سوق 

األربعاء الغرب

RC : 26615

 (4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يوليو)1)1))لاملس ل بسوق األربعاء)

(،(1(1 يوليو) ((1 بتاريخ) الغرب 

يوليو) ((4 ( لمحضر جمع عام بتاريخ)

األربعاء) بسوق  لاملس ل  ((1(1

(،(1(1 يوليو) ((1 بتاريخ) الغرب 

لضع القانون األسا�ضي لشركة حات)

لاحد) بشريك  محدلدة  مسؤللية 

»BOUGURN CAR«)حيث تم ما يلي)

اوخصائص) تحمل  لشركة  تأسيس 

التالية):

.»BOUGUERN CAR«(:(التسمية

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة بشريك لاحد.

 (11.111 في) حدد  (: املال) رأس 

قسمة) ((.111 إلى) مقسمة  درهم 

اجتماعية من فئة)11))درهم لفائدة):

 (111 (: محسن) بوكرن  السيد 

حصة.

بدلن) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

ميمونة) اللة  (: االجتماعي) املقر 

املركز،)سوق األربعاء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

العربي) السيد  عين  (: التسيير)

بوكرن مسير للشركة لاعتماد إمضاء)

الوحيد للسيد محسن بوكرن.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 (1(1 8))يوليو) أربعاء)الغرب بتاريخ)

الترتيبي) بالس ل  ((66 رقم) تحت 

ل)5)66))بالس ل التحليلي.
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EXPERT MULTI TRAVAUX
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة بمساهم لاحد
 (( بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

يوليو)1)1))تم لضع قوانين الشركة)

حات املميزات التالية):

 EXPERT MULTI (: التسمية)

.TRAVAUX

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة بمساهم لاحد.

املتنوعة) األعمال  (: املوضوع)

لالبناء،)السباكة لالكهرباء.

الصحي،) لالصرف  اوحفر  أعمال 

عقاقير،)تجارة.

استيراد) لالديكور،) املفرلشات 

لتصدير.

تدريب لتوظيف لاختيار املوظفين)

املؤهلين في مجال العقارات لالهندسة)

املدنية.

مارس) ((5 تجزئة) (: املقر الرئي�ضي)
بلوك)Y،)رقم))14)،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((.111 درهم مقسمة إلى)

السيدة) بالكامل  لتملكها  ((11 فئة)

فاطمة امل2رق.

تسير من طرف السيدة) (: اإلدارة)

فاطمة امل2رق.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((7 بتاريخ)

بالس ل) تس يلها  لتم  ((1/(6((

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3(435

201 P

VELAR NORD
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
 (4 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

يوليو)1)1))تم لضع قوانين الشركة)

حات املميزات التالية):

.»VELAR NORD«(:(التسمية

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

العمليات) مختلف  (: املوضوع)

لاإلنعاش) بالتقسيم  املرتب2ة 

العقاري بجميع أشكاله.

من) لاملعدات  لخدمة  ت2وير 

التقسيمات الفرعية.

اوحضرية) األرا�ضي  كافة  حيازة 

لالقرلية لاستغاللها بجميع أشكالها.

أل) العارية  األرا�ضي  جميع  شراء)

مبنى) أي  لبناء) تجزئة  لأي  املبنية،)
يتعلق بالسكن،)االستخدام التجاري)

أل املنهي أل اإلداري.

عقار) أي  لتشغيل  لإدارة  شراء)

مبني.

كل بناء)لبيع أي عقار.

التكلفة) منخفضة  مساكن  بناء)

لأي مساكن للبيع.

النشاط) مناطق  لت2وير  إنشاء)

الصناعي لالتجاري في جميع الفئات)

اوخ)...
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مارس) ((5 تجزئة) (: املقر الرئي�ضي)

بلوك)Y،)رقم)78)،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((.111 درهم مقسمة إلى)

فئة)11))موزعة كالتالي):

يحضيه لدمك):)511)حصة.

سمير بهيدا):)511)حصة.

تسير من طرف يحضيه) (: اإلدارة)

لدمك لسمير بهيدا.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((8 بتاريخ)

بالس ل) تس يلها  لتم  ((1/(676

رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3(465
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شركة ب.ك.الب
ش.م.م

الزيادة في الرأسمال
العام) او مع  ملحضر  تبعا 

بأكادير) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ)7))يوليو)1)1))تقرر ما يلي):

 (.111.111 بزيادة) رأسمال  رفع 

من) رأسمالها  ليصبح  درهم 

 4.111.111 إلى) درهم  ((.111.111

1.111))حصة) درهم،)لمن تم زيادة)

درهم للحصة) ((11 جديدة من فئة)

مع) النسبة.) بنفس  مس لة  كلها 

في اوحساب او اري) تعديالت  إجراء)

للشركاء،)املدلن في س الت الشركة،)

الرأسمال) في  وحصته  بالنسبة 

االجتماعي.

 7 ل) (6 الفصلين) فإن  لمنه 

سيعدالن كما يلي):

السيد محمد بريكة):)4.111.111 

درهم أي)41.111)حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((1(1 يوليو) ((7 بأكادير بتاريخ)

رقم)831)9.
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 GIY ALIMENTATION

GENERALE
SARL

تأسيس 
يوم) في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

قوانين) لضع  تم  ((1(1 4))يوليو)

املسؤللية) حات  املساهمة  الشركة 

املحدلدة لحات املميزات التالية):

 GIY ALIMENTATION(:(التسمية

.GENERALE SARL

الصفة القانونية):)شركة مساهمة)

حات املسؤللية املحدلدة.

حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما يلي):

بيع املواد الغذائية.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

لالكتتاب) كلها  درهم  ((11.111

لالدفع.

املقر االجتماعي):)عمارة ازلكا بلوك)

ا)4)عمارة)4))حي تليال تكوين أكادير.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (3( في) لتنتهي  يناير 

سنة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

عثمان ابن ال2يب ملدة أير محدلدة.

اإليداع) تم  (: القانوتي) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

 (7 املحكمة التجارية ألكادير بتاريخ)

يوليو)1)1))تحت رقم)844)9.
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اإلفريقية للخبراء)في املحاسبة

تجزئة الكولين)II)-)رقم)1))-)طريق سيدي)

معرلف الدار البيضاء

GRAPHI CHIMIE
تمديد املوضوع االجتماعي

العامة) او معية  قررت  (- (I

يونيو) ((5 في) امل تمعة  االستثنائية 

من طرف مساهمي الشركة) (،(1(1

 GRAPHI« شيمي«) »كرافي  املسماة)

شركة مساهمة رأسمالها) (»CHIMIE

35.111.111)درهم،

بالدار) كائن  االجتماعي  مقرها  (

البيضاء)-)ص.ب)61)بوسكورة)-)الحي)

الصناعي للد صاوح،)لباوخصوص):

إلى) االجتماعي  املوضوع  تمديد 

العمليات التالية):

لصناعة) األللية  املواد  استيراد 

لالنظافة) التجميل  مستحضرات 

او سدية.

لالنظافة) التجميل  صناعة مواد 

او سدية.

تعديل بالتالي،)املادة)))من النظام)

األسا�ضي.

األسا�ضي) النظام  بإصالح  تقرير 

دلن خلق كائن حي جديد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

1)1))تحت رقم) 9)يوليو) البيضاء)في)

.738871
بمثابة مقت2ف لبيان

الهيئة املسيرة
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اإلفريقية للخبراء)في املحاسبة

تجزئة الكولين)II)-)رقم)1))-)طريق سيدي)

معرلف الدار البيضاء

وجبات شهية »لي تيروار 

جورماند«
تأسيس شركة محدلدة املسؤللية

I)-)بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)في)9))ديسمبر)9)1)،)أنجز)

محدلدة) لشركة  األسا�ضي  النظام 

األساسية) املميزات  حات  املسؤللية 

اآلتية):

التسمية):)لجبات شهية)»لي تيرلار)

جورماند«.

محدلدة) شركة  (: الشكل)

املسؤللية.

كل املقالالت) (: املوضوع األسا�ضي)

التصنيع،) بالتحويل،) املتعلقة 

االستيراد،) البيع،) الشراء،) التكييف،)

التصدير،)التوريد،)لكذلك توزيع كل)

املنتجات لاملواد الغذائية من أصل)

نباتي أل حيواني.

لالوساطة) الربط  عمليات  كل 

في) لالسمسرة  لالتمثيل  التجارية 

املواد) أل  السلع  أل  املنتجات  جميع 

الغذائية.

جميع) لاستئجار  لبيع  شراء)

لامللحقات) لاملواد  لالبرامج  املعدات 

الالزمة في استغالل املوضوع أعاله.

أجهزة) جميع  لتشغيل  إنشاء)

املكاتب لالوكاالت لالفرلع.

لالتملك بجميع أشكاله،) اإلنشاء)

اإليجار،) التبادل،) املساهمة،)

قيمة) لرفع  لالت2وير  التحويل،)

األصل التجاري.

املشاركة املباشرة أل أير املباشرة)

للشركة في جميع العمليات التجارية)

املتعلقة بأحد األشياء)املذكورة أعاله)

عن طريق انشاء)أي شركات أل مكاتب)

طريق) عن  أل  جديدة  مؤسسات  أل 

أل) املساهمة لاالكتتاب أل االندماج 

في) او معيات  ملساهمة  مشاركات 

املشاركة أل أير حلك.

لعموما جميع العمليات التجارية)

لالعقارية) لاملنقولة  لالصناعية 

أل) مباشر  بشكل  املرتب2ة  لاملالية،)

أير مباشر باملواضيع املذكورة أعاله)

التي من شأنها أن تعزز تحقيقها) أل 

لتنميتها باإلضافة إلى أي مشاركة أل)

في الشركات التي) سواء) أير مباشرة،)

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أل حات)

صلة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

 99 تأسست الشركة ملدة) (: الشركة)

من تقييدها في الس ل) سنة ابتداء)

التجاري.
)))زنقة صابري) (: املقر االجتماعي)

بوجمعة ال2ابق األلل،)الشقة رقم)6 

-))الدار البيضاء.

رأس) يبلغ  (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) ((11.111 في) االجتماعي  املال 

اجتماعية) حصة  ((111 إلى) مقسم 

درهم) ((11 من) اسمية  بقيمة 

لمحررة) بكاملها،) مكتتبة  للواحدة،)

يناسب) بما  للشركاء) لممنوحة 

مساهماتهم لهي موزعة كما يلي):
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لالتغليف) التشكيل  شركة 
لالتكييف):)1)5)حصة.

 (41 (: ميسونيال) جويل  السيد 
حصة.

 (51 (: السيد أنس جمال الدين)
حصة.

 (11 (: محال) نسيمة  السيدة 
حصة.

املوافقة على تفويت اوحصص):
تنقل اوحصص االجتماعية بحرية)
كما) لاألبناء،) لاألزلاج  الشركاء) بين 

أنها قابلة للتحول عن طريق امليراث.
للغير) اوحصص  تفويت  يمكن  ال 
الشركاء) أألبية  موافقة  بعد  إال 
الذين يمثلون على األقل ثالثة أرباع)

اوحصص االجتماعية.
جويل) السيد  عين  (: التسيير)
محال) نسيمة  لالسيدة  ميسونيال 

بصفتهما مسيرين لفترة أير محددة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى))3)ديسمبر.
االستق2اعات) يعد  (: األرباح)
تخصيص) يتم  لالنظامية  القانونية 
او معية) قبل  من  األرباح  رصيد 

العامة العادية السنوية.
أنجز اإليداع القانوني بكتابة) (- (II
بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت) ((1(1 مارس) ((6 في) البيضاء)

رقم)5)7344.
بالس ل) الشركة  قيدت  (- (III
باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجاري 
التجارية بالدار البيضاء)في)6))مارس)

1)1))تحت رقم)))4613.
بمثابة مقت2ف لبيان

الهيئة املسيرة
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CLEAN ZONE
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

ش.م.م. ش.ل
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مارس)1)1)،)حيث تم لضع القانون)
التأسي�ضي لشركة محدلدة املسؤللية)

ش.م.م ش.ل مميزاتها كالتالي):)

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد ش.م.م.)ش.ل.

 CLEAN« شركة) (: التسمية)

  .»ZONE

تنظيف) (: االجتماعي) الهدف 

املتاجر لاملحالت لالشقق.

شارع) (46 رقم) (: االجتماعي) املقر 

عقبة،)شقة رقم)))أكدال)-)الرباط.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((.111 درهم مقسمة إلى)

الواحدة) للحصة  درهم  ((11 فئة)

اكتتبت لحررت كلها من طرف):

 (111 (: حيب) بن  السيد سفيان 

حصة.

السيد سفيان بن حيب) (: التسيير)

يعتبر مسير الشركة ملدة أير محدلدة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

 ((57 رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ)6)يوليو)1)1).
عن النسخة لالنص)

207 P

AVIMAR - ASSURANCES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 INTERMEDIAIRE

 D’ASSURANCE REGI PAR LA

 LOI (7-99 PORTANT CODE

DES ASSURANCES

AU CAPITAL DE (11.111 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(59,(RUE(DE

PROVINS CASABLANCA

R.C. CASABLANCA 358(5

IF(:(1621085

بمقت�ضى محضر او مع العام أير)

تقرر) ((1(1 أبريل) ((1 العادي بتاريخ)

التخلي عن ترخيص لسيط التأمين

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)3))يونيو)1)1))تحت)

رقم)736891.
قصد النشر لاإلعالن

املصفي

208 P

NEOLUX

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE (11.111 DHS

SIEGE(SOCIAL(:(BD(BOUR-

 GOGNE,(RUE(JAAFAR(IBNOU

HABIB,(RESIDENCE(ALMA-

 CHHRIK(II,(1er(ETAGE,(N°3,

CASABLANCA

R.C. CASABLANCA 33(8(5

IF(:(15271929

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

العام) او مع  قرر  ((1(1 يونيو) (9

االستثنائي ما يلي):

الدار) من  االجتماعي  املقر  نقل 

زنقة جعفر) بوركون  شارع  البيضاء)

ال2ابق) (II إقامة املشرق) ابن حبيب 

37))شارع أاندي) إلى) (3 األلل الرقم)

الدار البيضاء.

القانون) من  (4 الفصل) تعديل 

باملقر) املتعلق  للشركة  األسا�ضي 

االجتماعي.

األسا�ضي) القانون  تحديث 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((1(1 يونيو) ((6 بتاريخ)

.737389
قصد النشر لاإلعالن

209 P

DAR INES

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE (1.111 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(COMMUNE

 DAR(BOUAZZA,(DOUAR

 OULED(MESSAOUD,(ROUTE

,MOULAY THAMI

CASABLANCA 

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

(،(1(1 مارس) ((5 بتاريخ) البيضاء)

مسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

محدلدة باوخصائص التالية):

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة.

 DAR (: االجتماعية) التسمية 

.INES

بشكل) ال2عام  تقديم  (: الهدف)

تقديم) اوخصوص  لجه  لعلى  عام 

معدة،) للجبات  سريعة  لجبات 

تحضير لجبات أل منتجات يتم تناللها)

على الفور أل أخذها لخدمة تقديم)

ال2عام.

من) املنتجات  لتوزيع  تحضير 

امل2ابخ املحلية لالعاملية.

الغذائية) املنتجات  لإنتاج  بحث 

لاملفاهيم املعدة للتوزيع.

على) االستحواح  ال  املشاركة 

املشاركة في جميع الشؤلن الصناعية)

لالتجارية ل املالية لالعقارية التي قد)

املعامالت) لجميع  نشاطها  تفضل 

املتعلقة بشكل مباشر أل أير مباشر)

أعاله) املذكورة  لاملنتجات  باألشياء)

املشابهة حات الصلة) لجيمع األشياء)

أل التي قد تش ع على إنشاء)أل تنمية.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

جماعة دار بوعزة دلار ألالد مسعود)

طريق موالي التهامي.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد بالس ل التجاري.
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 (1.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

كل) حصة  ((11 إلى) مقسمة  درهم 

11))درهم مرقمة من) حصة تسالي)

))إلى)11))لمخصصة و ميع الشركاء)

كاآلتي):

 99 (: السيد هشام برادة السوني)

حصة.

 ( (: السوني) برادة  رضا  السيد 

حصة.

التسيير):)تم تعيين املسير ملدة أير)

محدلدة):

من) السوني  برادة  هشام  السيد 

بالرباط،) ((979 يناير) فاتح  مواليد 

بالدار) القاطن  او نسية،) مغربي 

بولو) الناضور  شارع  (74 البيضاء)

رقم) الوطنية  للب2اقة  لاوحامل 

.A635(49

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجاري  بالس ل  القانوني 

البيضاء)بتاريخ))))يونيو)1)1))تحت)

رقم)736561.
قصد النشر لاإلعالن

املسير
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ESPACE SIJILMASSA

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

AU CAPITAL DE (1.111 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(COMMUNE

 DAR(BOUAZZA(,(DOUAR

OULED(MESSAOUD((,((ROUTE

MOULAY THAMI 

CASABLANCA

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

1)1)،)تم) 5))مارس) بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باوخصائص التالية):

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة.

 ESPACE (: االجتماعية) التسمية 

.SIJILMASSA

الهدف):

)تنظيم جميع املناسبات العامة أل)

اوخاصة.

تأجير قاعة اوحفالت ألي حدث أل)

اجتماع أل زفاف أل عيد ميالد،)اوخ.

االستحواح على على) أل  املشاركة 

املشاركة في جميع الشؤلن الصناعة)

التي) لالعقارية  لاملالية  التجارية  أل 

قد تفضل نشاطها لجميع املعامالت)

باألشياء) مباشر  بشكل  املتعلقة 

لجميع) أعاله  املذكورة  لاملنتجات 

قد) أل  الصلة  حات  املشابهة  األشياء)

تش ع على إنشاء)أل تنمية.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

جماعة دار بوعزة دلار ألالد مسعود)

طريق موالي التهامي.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد بالس ل التجاري.

 (1.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

كل) حصة  ((11 إلى) مقسمة  درهم 

11))درهم مرقمة من) حصة تسالي)

))إلى)11))لمخصصة و ميع الشركاء)

كاالتي):

 99 (: السوني) برادة  رضا  السيد 

حصة.

 ( (: السيد هشام برادة السوني) (.

حصة.

امل موع):)11))حصة.

التسيير):)تم تعيين املسير))ملدة أير)

محدلدة):

من) السوني  برادة  رضا  السيد 

الدار) في  ((988 ماي) ((9 مواليد)

القاطن) او نسية،) مغربي  البيضاء،)

الناظور) شارع  (74 البيضاء) بالدار 

بولو لاوحامل للب2اقة الوطنية رقم)

.A66(738

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجاري  بالس ل  القانوني 

البيضاء)بتاريخ))))يونيو)1)1))تحت)

رقم)))7366.
قصد لإلعالن لالنشر

)املسير
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OPTOMEDIC
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE (1.111 DHS

 SIEGE(SOCIAL(:(80,(ANGLE((BD
 MOULAY SLIMANE ET RUE

 EL(GARA,(BUREAU(N°3,(2éme
ETAGE,(AIN(SEBAA

CASABLANCA
ICE(N°(:(002448893000036

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (،(1(1 يونيو) ((7 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باوخصائص التالية):
حات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤللية محدلدة حات شريك لحيد.
(: االجتماعية) التسمية 

.OPTOMEDIC
الهدف):)للشركة أهداف باملغرب.

املنتجات) جميع  لتوزيع  استيراد 
الصيدالنية لاألجهزة ال2بية لجميع)

مستحضرات التجميل.
إنشاء)جميع الفرلع باملغرب.

في) للشركات  مساعدة لمصاحبة 
لضعية صعبة أل في ن2اق التصفية.

إنشاء)مشرلع في املغرب.
بشكل) الشركة  تتصرف  قد 
مباشر أل أير مباشر لتنفذ كل هذه)
نيابة) املغرب،) في  سواء) العمليات،)
إما) ثالثة  أطراف  عن  نيابة  أل  عنها 
االرتباط أل  باالشتراك  أل   بمفردها،)
)أل التجمع أل الشركة مع أي شخص)

أل شركة لتنفيذها))بأي شكل كان.
املعامالت) جميع  عام،) لبشكل 
أل) اإلعالنية  أل  التجارية  أل  املالية 
املنقولة أل العقارية املرتب2ة بشكل)
مباشر أل أير مباشر بأي من األشياء)
املذكورة أعاله،)بما في حلك املشاركة)
في جميع األعمال التي تم إنشاؤها أل)
التي سيتم إنشاؤها لالتي قد تتعلق)
بكائن) مباشر  أير  أل  مباشر  بشكل 
حات) أل  مماثلة  بكائنات  أل  الشركة 
صلة،)لال سيما بالشركات أل الشركات)
التي من املرجح أن يساهم هدفها في)
تمديدها) االجتماعي،) الكائن  تحقيق 
لجه) على  لسيلة،) بأي  ت2ويرها  أل 
شركة) إنشاء) خالل  من  اوخصوص 

عمليات) أل  مساهمات  أل  جديدة 

اندماج أل تحالف أل مشرلع مشترك.

البيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

سليمان) موالي  شارع  زالية  (،81

ال2ابق) (3 رقم) مكتب  الكارة  لزنقة 

الثاني عين السبع.

 (1.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

كل) حصة  ((11 إلى) مقسمة  درهم 

مرقمة) درهم  ((11 تسالي) حصة 

للشريك) لمخصصة  ((11 إلى) (( من)

الوحيد.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد بالس ل التجاري.

تم املوافقة على تسيير) (: التسيير)

الشركة ملدة أير محدلدة من طرف):

السيدة سعد الشرايبي من مواليد)

او نسية،) مغربي  (،(98( أبريل) (3

 38 رقم) فيال  ببوسكورة  القاطن 

كرين تالن املدينة اوخضراء)لاوحامل)

.BK((5156(للب2اقة الوطنية رقم

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجاري  بالس ل  القانوني 

تحت) ((1(1 يوليو) (6 بتاريخ) البيضاء)

رقم)69)738.
لإلعالن لالنشر

املسير

212 P

WIN PROJECTS
SARL AU

 3 في) مؤرخ  عقد  ملقررات  تبعا 

في) بالرباط  مس ل  (،(1(9 ديسمبر)

تم لضع القانون) ((1(9 ديسمبر) ((3

مسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

محدلدة باملميزات التالية):

 WIN PROJECTS (: التسمية)

.SARL AU

الرحمة) حي  (: االجتماعي) املقر 

سكتور دال رقم)9)سال.

املوضوع):)األشغال املختلفة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.
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:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

أير) ملدة  احرزي  عيصام  السيد 

محددة.

11.111))درهم سعر) (: الرأسمال)

11))درهم للحصة مقسمة كما يلي):

 (111 (: احرزي) عيصام  السيد 

حصة.

امل موع):)111))حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير لتنتهي في))3)ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

الس ل التجاري رقم)3)5)3.

213 P

ديوان األستاحة رتيبة السقاط

موثقة

)4،)زنقة أبو حر،)أكدال

الهاتف):)68/)3/)153767163

الفاكس):)9)))153767

ANNIC ROBIN CREATION
ش.م.م ش.ل

شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

شريك لحيد

هبة وحصص اجتماعية
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

موثقة) السقاط  رتيبة  األستاحة 

بالرباط بتاريخ)8))أبريل)1)1))لهب)

أمه) لفائدة  سليم  جسوس  السيد 

السيدة أنيك رلبين حصة اجتماعية)

اآلنسات) لالبنتيه  االنتفاع  حق  من 

جسوس ايناس لجسوس نيليا ألف)

حصة اجتماعية من حق الرقبة من)

الواحدة) للحصة  درهم  ((11 فئة)

التي يملكها الواهب في الشركة حات)

الشريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

 ANNIC ROBIN« املسماة) الوحيد 

CREATION«)ش.م.م ش.ل.

او مع) قرر  الهبة  هذه  إثر  لعلى 

العام للشركة ما يلي):
تغيير الفصلين)6)ل)7))من القانون)

األسا�ضي للشركة)؛

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

لتحيين قانونه األسا�ضي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

.(1565(
للبيان لالنشر

))األستاحة رتيبة السقاط

موثقة

214 P

ديوان األستاحة رتيبة السقاط

موثقة

)4،)زنقة أبو حر،)أكدال

الهاتف):)68/)3/)153767163

الفاكس):)9)))153767

 SALIM RESIDENCE DU

BEHT

ش.م.م

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

هبة وحصص اجتماعية
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

موثقة) السقاط  رتيبة  األستاحة 

 (1(1 أبريل) ((8 بتاريخ) بالرباط 

جميع) سليم  جسوس  السيد  لهب 

حصصه االجتماعية أي ألف حصة)

اجتماعية من حق رقبة من فئة)11) 

يمكلها) التي  الواحدة  للحصة  درهم 

في الشركة حات املسؤللية املحدلدة)

 SALIM RESIDENCE DU« املسماة)

اآلنسات) البنتيه  ش.م.م.) (»BEHT

جسوس ايناس لجسوس نيليا.

او مع) قرر  الهبة  هذه  إثر  لعلى 

العام للشركة ما يلي):

تغيير الفصلين)6)ل)7))من القانون)

األسا�ضي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

.(1565(
للبيان لالنشر

))األستاحة رتيبة السقاط

موثقة
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PALMAGRI

شركة مجهولة

رأسمالها 611.)4.67)) درهم

مقرها االجتماعي : 77)، 79) شارع 

الزرق2وني - الدار البيضاء

س ل تجاري الدار البيضاء )45)8)

IF 14434844

 (7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

العام) او مع  قرر  (،(1(1 يناير)

االستثنائي ما يلي):

االجتماعية) التسمية  تغيير  (- ((

 AFRIFRUIT - ليصبح اسم الشركة)

.SA

من القانون) (( تغيير الفصل) (- ((

بالتسمية) املتعلق  للشركة  األسا�ضي 

االجتماعية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

1)1))تحت) 4)مارس) البيضاء)بتاريخ)

رقم))4)733.
قصد اإلعالن لالنشر
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AFRIFRUIT

شركة مجهولة

رأسمالها 611.)4.67)) درهم

مقرها االجتماعي : 77)، 79) شارع 

الزرق2وني - الدار البيضاء

س ل تجاري الدار البيضاء )45)8)

IF 14434844

 (7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

العام) او مع  قرر  (،(1(1 يناير)

االستثنائي ما يلي):

))-)تغيير الفترة املالية للشركة إلى)

31)يونيو بدال من))3)ديسمبر.

31)من القانون) -)تغيير الفصل) ((

بالفترة) املتعلق  للشركة  األسا�ضي 

املالية.

اعتماد القانون األسا�ضي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

1)1))تحت) 4)مارس) البيضاء)بتاريخ)

رقم))4)733.
قصد اإلعالن لالنشر
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2NK INVEST

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها 11.111) درهم

 AL BARII مقرها االجتماعي : 3، زنقة

DEBAZ، الدار البيضاء

س ل تجاري الدار البيضاء 3)4435

ICE(N° 002319114000041

IF(N° 37676135

I)-)بمقت�ضى مدالالت او مع العام)

 (1(1 أبريل) ((6 بتاريخ) االستثنائي 

لافق الشركاء)على ما يلي):

تعديل الغرض االجتماعي للشركة)

بحيث يتم كتابته كما يلي):

تعليمية) مؤسسة  لإدارة  تسيير 

لاحدة أل أكثر.

أل) املؤسسة  داخل  التكوين 

االستشارة) بعد،) عن  أل  خارجها 

لالدراسة لالبحوث بمشاركة لتعالن)

املعلمين لاملستشارين لالشركاء.

خالل) من  الت2بيقية  البحوث 

مجال) في  لاالستشارات  الدراسات 

التدريب لاإلدارة.

منقولة) أير  ممتلكات  أي  شراء)

فضال عن أي) تستخدم في نشاطها،)

معدات مدرسية لتعليمية،)لإمكانية)

تأجيرها.

إنشاء)كافة الهياكل األخرى فضال)

عن املشاركة املباشرة أل أير املباشرة)

في أنش2ة مماثلة أخرى.

أل) اختراع،) براءة  أي  استخدام 

عالمة تجارية،)أل ترخيص،)أل عملية)

تدريس،)أل ما إلى حلك.
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بأي) الشركة  حصة  اكتساب 

لسيلة كانت في أي شركة أل شركة)

تنشأ الحقا.

لبشكل أكثر عموما،)أي معامالت)

تجارية أل منقولة أل عقارية أل مالية)

ترتبط بشكل مباشر أل أير مباشر بأي)

أل) املماثلة  أل  املحددة  »األشياء) من)

املرتب2ة بها.
القانون) من  (3 الفصل) تغيير 

األسا�ضي.

اعتماد القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني بالس ل) (- (II

يونيو) ((( بتاريخ) بالرباط  التجاري 

1)1))تحت الرقم)3)7357.
قصد اإلعالن لالنشر

مدير مكتب التسيير
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PALVERT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : 1)، زنقة 

السترالي، الرباط

س ل تجاري 46847

IF(N° 03302066

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

العام) او مع  قرر  ((1(9 يونيو) (3

االستثنائي ما يلي):
زنقة) ((1 نقل املقر االجتماعي من)

البيضاء) الدار  إلى  الرباط  السترالي 

شارع بوركون زنقة جعفر ابن حبيب)

ال2ابق األلل الرقم) (II إقامة املشرق)

.3
القانون) من  (4 الفصل) تعديل 

باملقر) املتعلق  للشركة  األسا�ضي 

االجتماعي.

األسا�ضي) القانون  تحديث 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

1)1))تحت) 9)مارس) البيضاء)بتاريخ)

الرقم)733569.
قصد اإلعالن لالنشر
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ISATO INVEST
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها 51.111 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء 

أاندي مال، عمارة رقم 9، شقة رقم 

))، ال2ابق الرابع، شارع أاندي

س ل تجاري الدار البيضاء 365719

IF(N° 20715391

بمقت�ضى محضر او مع العام) (- (I

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  املنعقد 

فبراير)1)1)،)قرر الشركاء)ما يلي):

بمبلغ) الشركة  رأسمال  زيادة 

 51.111 درهم لرفعه من) (951.111

درهم إلى)111.111.))درهم لحلك عن)

 9511 طريق تعويض املساهمين ب)

حصة مكتتبة لمدفوعة بالكامل عن)

او اري) اوحساب  مع  املوازنة  طريق 

للشركاء.

القانون) من  (6 الفصل) تغيير 

األسا�ضي للشركة املتعلق باوحصص))

بالرأسمال) املتعلق  السابع  لالفصل 

االجتماعي.

تحديث القانون األسا�ضي للشركة)

بعد مختلف التعديالت.

II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)6))مارس)1)1))تحت)

الرقم)734495.
قصد اإلعالن لالنشر
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TRANSPORT MAHER
SARL AU

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة بشريك لحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I

بالدار البيضاء)بتاريخ)5)مارس)))1) 

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس  تم 

مميزاتها) لحيد  بشريك  املحدلدة 

كالتالي):

 TRANSPORT (: التسمية)

.MAHER SARL AU

الهدف):)نقل البضائع لالسلع.

دلار) (5 الرقم) (: االجتماعي) املقر 
الدار) ((9 زنقة) (A بلوك) (( ملكانسة)

البيضاء.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

في) للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

1.111))درهم مقسم إلى)11))حصة)

اجتماعية من فئة)11))درهم للحصة)

االجتماعية موزعة كالتالي):

السيد ماهير البشير رقم الب2اقة)

:(W(887(((الوطنية رقم

11))حصة اجتماعية.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

ماهير البشير.

السنة اوحسابية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (3( في) لتنتهي  يناير 

سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

لوالية) لالستثمار  او هوي  املركز 
رقم الس ل التجاري) الدار البيضاء)

.(36453
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 STE BNA TRAV
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

(،(1(1 يناير) (7 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

املسؤللية) حات  شركة  تاسيس  تم 

مميزاتها) لحيد  بشريك  املحدلدة 

كالتالي):

 STE BNA TRAV SARL(:(التسمية

.AU

لبيع مواد) أشغال البناء) (: الهدف)

البناء.
شارع) (،46 رقم) (: املقر االجتماعي)

 6 شقة) (،( ال2ابق) الزرق2وني 

الدارالبيضاء.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التاسيس.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

في) للشركة  االجتماعي  الراسمال 

 (11 الى) مقسم  درهم  ((11.111

 (11 فئة) من  اجتماعية  حصة 

موزعة االجتماعية،) للحصة   درهم 

كالتالي):

السيد مهير البشير رقم الب2اقة) (

 W(887(( (111 رقم) الوطنية 

حصة اجتماعية.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

ماهير البشير.

من) تبتدئ  (: االحسابية) السنة 

ديسمبر من) (3( فاتح يناير لتنتهي في)

كل سنة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

 5 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
التجاري) الس ل  رقم  (.(1(1 مارس)

رقم)43)459.
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STE NEYOUB TRANS
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

(،(1(1 يناير) (8 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

املسؤللية) حات  شركة  تاسيس  تم 

مميزاتها) لحيد  بشريك  املحدلدة 

كالتالي):

 STE NEYOUB (: التسمية)

.TRANS SARL AU

لالسلع. البضائع  نقل  (: الهدف)
شارع) (،56 رقم) (: االجتماعي) املقر 

 (4 شقة) (،3 ال2ابق) موالي يوسف،)

الدارالبيضاء.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التاسيس.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

في) للشركة  االجتماعي  الراسمال 

 (11 الى) مقسم  درهم  ((11.111

 (11 فئة) من  اجتماعية  حصة 

موزعة االجتماعية،) للحصة   درهم 

)كالتالي):
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)السيد ماهير البشير رقم الب2اقة)

 (111  W(887(( رقم) الوطنية 

حصة اجتماعية.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

ماهير البشير.

السنة اوحسابية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (3( في) لتنتهي  يناير 

سنة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

 (( بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 
التجاري) الس ل  رقم  (.(1(1 مارس)

رقم)459915.
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STE COREDEV
SARL AU

الس ل التجاري رقم : 44875)

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) قد  بالرباط،) ((1(1 يونيو) ((5

املسؤللية) حات  شركة  تاسيس 

املحدلدة بشريك لحيد لالتي تحمل)

اوخصائص التالية):

.COREDEV SARL AU(:(التسمية

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

تكنولوجيا) خدمات  في  لتصدير 

املعلومات.

)مبرمج،) املعلومات) تكنولوجيا 

تكنولوجيا) تصميم  محلل،)

املعلومات).
مقسم) درهم  ((1.111 (: راسمال)

درهم) ((11 حصة من فئة) ((11 الى)

للحصة الواحدة كما يلي):

 (11 (... السيد لغرلش مص2فى)

حصة اجتماعية.

11))حصة) (.................... امل موع)

اجتماعية.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

زنقة لاد زيز) (4 (: املقر االجتماعي)

ال2ابق)3،)شقة رقم)7)أكدال الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

أير) ملدة  مص2فى  لغرلش  السيد 

محدلدة.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

 (9 بتاريخ) ((1591( رقم) تحت 

التجاري رقم) الس ل  (،(1(1 يوليو)

.(44875
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STE BON LOOK VISION
SARL AU

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

حات) شركة  ( تاسيس) تم  بالرباط،)

لحيد) بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

لالتي تحمل اوخصائص التالية):

 STE BON LOOK (: السمية)

.VISION

.SARL AU(:(الصفة القانونية

أخصائي) (: االجتماعي) الهدف 

)تاجر) االستيراد لالتصدير) نظارات،)

أل أداء)لسيط).
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 الى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) ((11

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 (111 بالفريج) أشرف  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

املقر االجتماعي):)العمارة رقم)6)حي)

النهضة)))تمارة.

الدين) عالء) السيد  املسير 

النصيري.
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

رقم):)63)31).
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STE SAFE TRANSFERT
SARL

مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

يوليو) (7 بتاريخ) قاسم،) بسيدي 

حات) شركة  ( تاسيس) تم  ( (،(1(1

تحمل) لالتي  املحدلدة  املسؤللية 

اوخصائص التالية):

 STE SAFE TRANSFERT(:(السمية

.SARL

. SARL(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):)تحويل األموال)

تحويل) مجال  في  الوساطة  نشاط 

االموال.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 الى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) ((11

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 711 ( الدين) نور  ألمعرير  السيد 

حصة.

 311 ( ( أسماء) التون�ضي  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ لضع)

الس ل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

املقر االجتماعي):)حي املحمدي رقم)

))دار كداري.

املسير االسيد ألمعرير نور الدين.
التجاري) بالس ل  التقييد  رقم 

رقم):)75).
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STE SORAYA LAND
SARL AU

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

ديسمبر) (3 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

9)1))قرر الشركاء)ما يلي):

اجتماعية) حصص  (511 تفويت)

للسيد) للحصة  درهم  ((11 فئة) من 

 BGI(عبد هللا ابراهيم املزيد الى شركة

.PATRIMOINE

االسا�ضي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

يوليو) ((3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1)،)تحت رقم))1574).
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شركة سود فضاء البيان
شركة حات املسؤللية محدلدة

راسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : رقم س 3) س 5) 

حي الهدى أكادير

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

صادق) (،(1(1 يونيو) ((1 في) املؤرخ 

مسير لشركة سود فضاء)البيان على)

ما يلي):

اوحصص) جميع  تفويت  قبول 

حصة)) ( (5311 )عددها) االجتماعية)

فاضمة،) تلحيق  للسيدة  اململوكة 

السيدة) فاطمة،) مرزلقي  السيدة 

السيدة إكوت إيمان،) إكوت كريمة،)

إكوت) السيد  سمير،) إكوت  السيد 

املص2فى) إكوت  السيد  جمال،)

لالسيد إكوت محمد لفائدة السيد)

فرياض سعيد.
من القانون) ل6) (7 تعديل البنود)

االسا�ضي.

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

1)1)،)صادقت) يونيو) ((( املؤرخ في)

شركة سود فضاء)البيان على ما يلي):

سعيد) فرياض  السيد  تعيين 

أير) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدلدة.

استقالة املسيرة السالفة.

سود امل) (: اضافة عالمة تجارية)

سكول بريفي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(1(1 يوليو) ((8 بتاريخ)

.93(17
بمثابة مقت2ف لبيان

املسير
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STE SOGEFCO

ETUDES FISCALITE ET COMPTABILITE

STE MODROMA

SARL

مقرها االجتماعي : حي او ديد رقم 

333 بنسودة فاس

 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

مس ل بنفس املدينة) (،(1(1 يوليو)

بتاريخ)1))أأس2س)1)1))تم تصفية)

املحدلدة،) املسؤللية  حات  شركة 

حات املميزات التالية):

 STE MODROMA (: التسمية)

شركة حات مسؤللية محدلدة.

لقد تم تصفية) (: تصفية الشركة)

الشركة بموافقة او مع العام.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(1(1 يوليو) ((4 بتاريخ)

رقم) التجاري  الس ل  (،(1/(8(1

.56(33
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STE BASSAT TEXTILE

SARL AU

راسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : حي الغربالي 

لزنقة الداخلة رقم 3) الفنيدق

تاسيس شركة
بتاريخ) مس ل  عقد  بمقت�ضى 

تاسست) بالفنيدق  ((1(1 يوليو) ((

شركة حات املسؤللية املحدلدة حات)

الشريك الوحيد لتتميز باوخصائص)

التالية):

 BASSAT TEXTILE(:(اسم الشركة

ش.ح.م.م.

الغربالي) حي  (: االجتماعي) املقر 

زنقة الداخلة رقم)3))الفنيدق.

لالأراض) تاسست  (: الشركة)

التالية):

االأ2ية) لالتصدير  االستيراد 

لاالفرشة.

العمليات) جميع  عام  لبشكل 
لاملالية) لالتجارية  الصناعية 
بشكل) املرتب2ة  لالغير  لالعقارية 
مباشر لأير مباشر باالأراض املشار)

اليها أل االأراض مشابهة أل مماثلة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التس يل بالس ل التجاري.
 (11.111 في) محدد  (: راسمال)
درهم ليمثل)111))حصة بقيمة)11) 

درهم للحصة مفوتة كما يلي):
 (111 (..... بساط) محمد  السيد 

حصة.
يسير الشركة ملدة أير) (: التسيير)

محددة السيد محمد بساط.
تبدأ االلل من) (: املحاسبي) العام 
شهر يناير لتنتهي في الواحد لالثالتين)

من شهر ديسمبر.
االحتياط) لتكوين  (% (5 (: االرباح)

القانوني لالباقي للشريك الوحيد.
بالس ل) الشركة  التقييد  تم 
بتاريخ) ((7(79 رقم) تحت  التجاري 
لدى كتابة الضبط) ((1(1 يوليو) ((3

باملحكمة االبتدائية بت2وان.
:)تم لضع امللف) االيداع القانوني)
او هوي) باملركز  الضبط  كتابة  لدى 
يوليو) ((3 بتاريخ) بت2وان  لالستثمار 

1)1)،)تحت رقم)3)1/3).
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STE LOS SANTOS CAR
SARL

راسمالها : 11.111) درهم
مقرها االجتماعي : شارع عبد الكريم 

اوخ2ابي، شقة رقم )، ال2ابق 
الثاني رقم )7 الفنيدق

تاسيس شركة
بتاريخ) مس ل  عقد  بمقت�ضى 
تاسست) بالفنيدق  ((1(1 يوليو) ((
املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 

لتتميز باوخصائص التالية):
 LOS SANTOS (: الشركة) اسم 

CAR)ش.ح.م.م.
املقر االجتماعي):)شارع عبد الكريم)
اوخ2ابي،)شقة رقم))،)ال2ابق الثاني)

رقم))7)الفنيدق.

لالأراض) تاسست  الشركة 
التالية):

كراء)السيارت.
العمليات) جميع  عام  لبشكل 
لاملالية) لالتجارية  الصناعية 
املرتب2ة) العقارية  لالغير  لالعقارية 
بشكل مباشر لأير مباشر باالأراض)
أل) مشابهة  اأراض  أل  اليها  املشار 

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

التس يل بالس ل التجاري.
 (11.111 في) محدد  (: راسمال)
درهم ليمثل)111))حصة بقيمة)11) 

درهم للحصة مفوتة كما يلي):
 511 (....... بنيوسف) بالل  السيد 

حصة.
 511 (..... بولعيش) ياسر  السيد 

حصة.
يسير الشركة ملدة أير) (: التسيير)

محددة السيدة شيماء)قرلق.
يبدأ االلل من) (: املحاسبي) العام 
شهر يناير لينتهي في الواحد لالثالتين)

من شهر ديسمبر.
االحتياط) لتكوين  (% (5 (: االرباح)

القانوني لالباقي موزع بين الشركاء.
بالس ل) الشركة  تقييد  تم 
بتاريخ) ((7(8( رقم) تحت  التجاري 
لدى كتابة الضبط) ((1(1 يوليو) ((3

باملحكمة االبتدائية بت2وان.
:)تم لضع امللف) االيداع القانوني)
او هوي) باملركز  الضبط  كتابة  لدى 
يوليو) ((3 بتاريخ) بت2وان  لالستثمار 

1)1)،)تحت رقم)1/331).
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CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES
 SIEGE(:(54(RUE(BENI(AMIR(RES(LES

 AMBASSADEURS ( APPT ( AVIATION
RABAT

 STE PHITECMA
.S.A

تاسيس شركة
 IMM A RDC : مقرها االجتماعي
 RESIDENCE ZAERINA LOT

JNANE SOUISSI RABAT
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)
6)أأس2س)1)1))تم تاسيس شركة)

مجهولة االسم حات املميزات التالية):

تأخذ) (: االجتماعية) التسمية 

الشركة التسمية االجتماعية التالية)

.PHITECMA

االستيراد) (: الشركة) هدف 

البيع،) الشراء،) التجارة،) التصدير،)

التصنيع،)التصميم،)التنفيذ،)تقديم)

املشورة،)اوخبرة،)الدراسة،)التدريب،)

االحداث،)النشر،)التحرير لالترليج.

الصيدالنية) املستحضرات  (: في)

املواد) ال2بية،) االجهزة  لال2بية،)

منتجات رعاية) االستهالكية ال2بية،)

الغذائية،) املضافات  االطفال،)

مستحضرات) اوحمية،) منتجات 

الشخصية،) النظافة  التجميل،)

لالرلائح،) النباتية  العالجات 

الكواشف) الصيدالنية،) العالجات 

لالكواشف) املختبر  في  التشخيصية 

لالستخدام) املخصصة  أير 

لاملعدات) املختبر  في  التشخي�ضي 

لالبرامج) لاالشعة  لاو راحة  ال2بية 

لالتركيبات) االنظمة  لجميع  ال2بية 

بق2اع) املتعلقة  االخرى  لاالنش2ة 

الصحة.
رأسمال الشركة):)311.111)درهم)

موزعة على)3111)سهم من فئة)11) 

درهم لسهم الواحد.

 IMM A RDC (: االجتماعي) املقر 

 RESIDENCE ZAERINA LOT

.JNANE SOUISSI RABAT

:99 سنة من يوم تشكيلها  املدة 

النهائي.

االدارة : يدير الشركة مجلس ادارة 

مكون من 3 أعضاء االتية اسمائهم 

ملدة 3 سنوات.

 : الصدراتي   الدين  عز  محمد 
رئيس مجلس االدارة.

ماها الصدراتي : متصرف.

شركة كيما القابضة : متصرف.

شركة عمار القابضة : متصرف.

االرباح  توزيع  يتم   : االرباح 

خصم  بعد  الشركاء  على  الصافية 

االحتياط القانوني بنسبة 5 %.
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السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى )3 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   (8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  الس ل  رقم  تحت   ،(1(1

رقم 15848).
من أجل االستخالص لالبيان
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مكتب املستشار

37)زنقة جبل تازكا رقم)))اكدال الرباط

الهاتف):))15.37.77.51.7

EMAIL(:(almoustachar1@gmail.com

STE DATAMEANZ
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد

نقل املقر االجتماعي
 7 تاريخ) استثنائي  قرار  بموجب 

يوليو)1)1)،)قام السيد حسني زنيبر،)

الشريك الوحيد لشركة)»داطامينز«،)

5.111))درهم،)لمقر) براسمال قدره)
 3( رقم) الرباط،) في  كائن  ( اجتماعي)

ب زالية شارع فال للد عمير لزنقة)

الثاني) ال2ابق  عبرلن،) عمارة  بهت،)

لالثالث،)اكدال قرر ما يلي):

محج) الى  االجتماعي  املقر  نقل 
رياض،)شارع التين،)الدلر اوخامس،)

 (1.(11 الرياض) حي  ل8) (7 العمارة)

الرباط.

اعتماد قانون أسا�ضي جديد.

لقد تم االيداع القانوني للمحكمة)

يوليو) ((9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1)،)تحت رقم)15915).

املسير
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 STE GLOBAL PROM
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

تاسيس شركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

بتاريخ)7))يوليو)1)1))لضع القوانين)

االساسية لشركة محدلدة املسؤللية)

حات املميزات التالية):

التنظيف) خدمة  (: الهدف)

لالتجهيزات التجارية.

املقر):)46)شارع عقبة الشقة رقم)

))اكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
:)حدد راسمال بما قدره) راسمال)

 (11 على) مقسم  درهم،) ((11.111

للواحدة،) درهم  ((11 بنسبة) حصة 

االجتماعي) الصندلق  في  لدفعت 

للشركة.

االرباح) من  (% (5 تؤخذ) (: االرباح)

الصافية للتاسيس االحتياطي.

من) الشركة  تدار  (: التسيير)

طرف السيد محمد ملرابط ملدة أير)

محدلدة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(1(1 يوليو) ((8 بتاريخ)

الس ل التجاري رقم))4486).
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 STE TULIPANO

 TRANSPORT
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

تاسيس شركة
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

لضع) تم  ((1(1 يوليو) ((8 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة محدلدة)

املسؤللية حات املميزات التالية):

الهدف):)نقل البضائع.

املقر):)46)شارع عقبة الشقة رقم)

))اكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
:)حدد راسمال بما قدره) راسمال)

 (11 على) مقسم  درهم،) ((11.111

للواحدة،) درهم  ((11 بنسبة) حصة 

االجتماعي) الصندلق  في  لدفعت 

للشركة.

االرباح) من  (% (5 تؤخذ) (: االرباح)

الصافية للتاسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

أير) ملدة  جويدة  املص2فى  السيد 

محدلدة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(1(1 يوليو) ((8 بتاريخ)

الس ل التجاري رقم)44863).
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 STE OLWAN AGRICULTURE

SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

تاسيس شركة

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

لضع) تم  ((1(1 يوليو) ((8 بتاريخ)

القوانين االساسية لشركة محدلدة)

املسؤللية حات املميزات التالية):

لاالشياء) املوا�ضي  تربية  (: الهدف)

املتعلقة بها.

املقر):)46)شارع عقبة الشقة رقم)

))اكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.

:)حدد راسمال بما قدره) راسمال)

 (11 على) مقسم  درهم،) ((11.111

للواحدة،) درهم  ((11 بنسبة) حصة 

االجتماعي) الصندلق  في  لدفعت 

للشركة.

االرباح) من  (% (5 تؤخذ) (: االرباح)

الصافية للتاسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد رامي علوان ملدة أير محدلدة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،(1(1 يوليو) ((8 بتاريخ)

الس ل التجاري رقم)44833).

236 P

 STE RHIMOU TRANSPORT
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد
راسمالها : 3.111.111 درهم

مقرها االجتماعي : 5)) ملتقى شارع 

عبد موالي عبد العزيز لموالي عبد 

اوحفيظ عمارة أسامة مكتب رقم 6 

القني2رة

الس ل التجاري رقم : )4366

القرار) محضر  االحكام  للفقا 

بتاريخ) الوحيد  للشريك  االستثنائي 

)))يوليو)1)1))تقرر ما يلي):
درهم) (591.111 رفع راسمال من)

عن) لحلك  درهم،) (3.111.111 الى)

طريق موازنة حساب او اري للشريك)

الوحيد دائن تجاه الشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(1(1 يوليو) ((7 بتاريخ) بالقني2رة 

تحت رقم)77119.

237 P

STE EMS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

بشريك لحيد
راسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : 31 شارع االمام 

علي، مكتب رقم ) القني2رة

تفويت حصص اجتماعية
تعيين مسير جديد لرفع رأسمال 

الشركة
العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

 EMS SARL AU(الغير العادي لشركة

تقرر باالجماع ما يلي):

املصادقة على تفويت)361)حصة)

اجتماعية بقيمة)11))درهم للحصة،)

اندل�ضي) الكغاط  السيد  ملك  في 

التعريف) للب2اقة  اوحامل  محمد،)

الوطنية رقم)G358(65،)كالتالي):

لفائدة) اجتماعية  حصة  (((1

اوحامل للب2اقة) السيد لزعر حمزة،)

.GN(88(99(الوطنية رقم
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لفائدة) اجتماعية  حصة  (((1

اوحامل) أحمد،) دحمان  السيد 

 .GN(38977 للب2اقة الوطنية رقم)

ليتحول شكل الشركة الى شركة حات)

مسؤللية محدلدة.

أندل�ضي) الكغاط  السيد  تعيين 

لالسيد) محمد لالسيد لزعر حمزة،)

زهالي نبيل مسيرين للشركة ملدة أير)

محدلدة.

راسمال) رفع  على  املصادقة 

الى) درهم  ((11.111 من) الشركة 

بزيادة) لحلك  درهم  (611.111

511.111)درهم.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالقني2رة بتاريخ))))يوليو)

1)1)،)تحت رقم)1)771.

238 P

STE ZARDAQ TRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد

راسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : 31 شارع االمام 

علي مكتب رقم ) القني2رة

تاسيس شركة
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقني2رة،)تم لضع القانون االسا�ضي)

املحدلدة) املسؤللية  حات  لشركة 

املواصفات) حات  لحيد  بشريك 

التالية):

 STE ZARDAQ (: التسمية)

.TRANS SARL AU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

31)شارع االمام) (: املقر االجتماعي)

علي مكتب رقم)))القني2رة.

في) املقاللة  (: الشركة) موضوع 

نقل) في  املقاللة  املستخدمين،) نقل 

البضائع.

عالقة) له  ما  كل  عامة  لبصفة 

بنشاط الشركة.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ((111 الى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ((11 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة لموزعة على الشركاء)

كالتالي):

(.... الصمد) عبد  قادري  السيد 

111))حصة.

املدة):)99)سنة.
:)أسند الى السيد قادري) التسيير)

مغربية،) او نسية  الصمد،) عبد 

رقم) الوطنية  للب2اقة  اوحامل 

.QA((18(

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني2رة تحت)
رقم)55397،)بتاريخ)8))يوليو)1)1).

239 P

STE BAMARO TRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة

تاسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقني2رة بتاريخ)5))يونيو)1)1))تم)

انشاء)شركة حات مسؤللية محدلدة)

حات اوخاصيات التالية):

.STE BAMARO TRANS(:(االسم

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة.

مقالل نقل) (: املوضوع االجتماعي)

البضائع.

مقالل أشغال مختلفة أل البناء.

املدة):)99)سنة.

رقم) االطلس  حي  اقامة  (: املقر)
376،)رقم))،)القني2رة.

درهم) ((11.111 (: الراسمال)

فئة) من  حصة  ((111 الى) مقسمة 

11))درهم للحصة الواحدة.
القداري) بدر  السيد  (: اوحصص)

حصة لالسيد مرلان العوباق) (511

511)حصة.

كمسير) القداري  بدر  (: التسيير)

للشركة ملدة أير محدلدة.

الس ل التجاري رقم):)55385.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني2رة بتاريخ)

7))يوليو)9)1))تحت رقم)55385.

240 P

STE MGH TRAVAUX
شركة حات مسؤللية محدلدة

تاسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقني2رة بتاريخ)5))يونيو)1)1))تم)

انشاء)شركة حات مسؤللية محدلدة)

حات اوخاصيات التالية):

.STE MGH TRAVAUX(:(االسم

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤللية محدلدة.

مستغل) (: االجتماعي) املوضوع 

أابوي.

الواجهات،) تنظيف  مقالل 

املحالت،)الشقق.

أشغال مختلفة أل البناء.

املدة):)99)سنة.
املقر):)59)زالية موالي عبد العزيز)

عبد) موالي  اقامة  الدين  لصالح 
العزيز عمارة)B)رقم)3)القني2رة.

درهم) ((11.111 (: الراسمال)

فئة) من  حصة  ((111 الى) مقسمة 

11))درهم للحصة الواحدة.

 511 عزالن) بلمعلم  (: اوحصص)

حصة.

امليلودي فريحات)511)حصة.

بلمعلم أزالن كمسيرة) (: التسيير)

للشركة ملدة أير محدلدة.

الس ل التجاري رقم):)75)55.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

 (3 بالقني2رة) االبتدائية  باملحكمة 

يوليو)1)1)،)تحت رقم)75)55.

241 P

STE BEST XCHANGE
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد
راسمالها : 11.111) درهم

الس ل التجاري رقم : 485)5

ملخص محضر او مع العام 
االستثنائي للشركة

االستثنائي) العام  او مع  اطار  في 

شركة) (BEST XCHANGE لشركة)

املنعقد) محدلدة  مسؤللية  حات 

رقم) متجر  (،(1(1 يونيو) (31 بتاريخ)

 59 رقم) العزيز  شارع موالي عبد  (6

مساهموا) تدالل  ((1(1 القني2رة)

الشركة باالجماع على ما يلي):

قراءة تقرير التسيير الذي قام به)

املسير)؛

سابقة) بصفة  الشركة  تصفية 

اللانها)؛

عزيز) موقيت  السيد  تعيين 

لتحديد) التصفية  عن  املسؤلل 

 7(4 مقرها اقامة الكولف فيال رقم)

طريق املهدية القني2رة.

تم االيداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

(،(1(1 يوليو) ((6 بتاريخ) بالقني2رة،)

تحت رقم)5)757.

242 P

STE LOCAT2A
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : 5) زنقة سبو، 

مركز املعامالت »الشوب« مكتب رقم 

) ال2ابق اوخامس القني2رة

تاسيس شركة
مس ل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) لضع  تم  بالقني2رة،)

املسؤللية) حات  لشركة  االسا�ضي 

املحدلدة حات املواصفات التالية):

 STE LOCAT(A SARL(:(التسمية

.AU

حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.
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زنقة سبو،) ((5 (: املقر االجتماعي)

مركز املعامالت)»الشوب«)مكتب رقم)

))ال2ابق اوخامس القني2رة.

نقل البضائع،) (: موضوع الشركة)

كراء)املعدات لاالالت.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ((111 الى) مقسم 

محررة) للواحدة،) درهم  ((11 بقيمة)

بكاملها،)مكتتبة،)موزعة على الشركاء)

السيد عبد هللا لعمش لالسيد عبد)

الرحمان العوني.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند الى السيد عبد هللا)

لعمش لالسيد عبد الرحمان العوني.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

التجاري) بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني2رة تحت)

رقم))5531)بتاريخ))))يوليو)1)1).

243 P

ادريس بازا

محاسب معتمد من طرف الدلاة

54)زنقة معمورة رقم)3)القني2رة

STE AMZAMA IMMO
شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد

مقرها االجتماعي : مكتب رقم ) 

اقامة التوفيق ب زالية زنقة محمد 

أربيط لزنقة ابن ب2وطة رقم )4 

القني2رة

تغيير املقر االجتماعي
تعيين مسيرة جديدة

املنعقد) االجتماع  ملحضر  تبعا 

بتاريخ)4))يوليو)1)1))تقرر باالجماع)

ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  ترحيل 

الى العنوان الكائن بالقني2رة،)مكتب)

اقامة التوفيق ب زالية زنقة) (( رقم)

ب2وطة ابن  لزنقة  أرنيط   محمد 

)رقم))4.

نسرين) التكموتي  السيدة  تعيين 

رقم) الوطنية  لب2اقة  اوحاملة 

خلفا) لحيدة  كمسيرة  (G3611(4

للسيد الغازي محمد اوحامل لب2اقة)

.WA61((4(التعريف الوطنية رقم

ل3)  (4 املادتين) تعديل  بالتبعية 

من القانون االسا�ضي للشركة.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني2رة بتاريخ))

)))يوليو)1)1)،)تحت رقم)76198.

244 P

STE PRIMASUD BTP
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE : LOT(N°C 36 RUE(DE

 FES CENTRE DE VIE Z.I TASSILA

 DCHEIRA INEZGANE WILAYA

D›AGADIR

تبعا ملدالالت او مع العام الغير)

العادي املنعقد يوم)3))يوليو)1)1)،)

 STE PRIMASUD SARL AU(لشركة

لحيد) بشريك  املسؤللية  محدلدة 

اتفاق) تم  درهم  ((1.111 برأسمال)

على ما يلي):

من محل رقم) تغيير مقر الشركة:)

 Z.Iاوحياة مركز  فاس  زنقة  (C  36

لالية اكادير) تاسيال الدشيرة انزكان،)

الى)8))اقامة فوزي محل مزدلج رقم)

8))شاطئ كازينو هرهورة تمارة.

تقليص من هدف الشركة.

أشغال البناء)لأشغال مختلفة.

توسيع من هدف الشركة.

تاجر مجوهرات لاملعادن النفيسة)

لاالح ار الكريمة.

تجارة حرة.

استيراد لتصدير.

القانوني) االيداع  لضع  تم  لقد 

بانزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم) تحت  (،(1(1 يوليو) ((7 بتاريخ)

.(178

245 P

 STE FERKLA GENIE CIVIL

 INGENIERE

F.G.C.I

شركة محدلدة املسؤللية

رأسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : مركز زيدة ميدلت

تحويل املقر االجتماعي للشركة
 (4 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)

يناير)1)1))لمن خالل محضر او مع)

العام االستثنائي قرر الشركاء)ما يلي):

لشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

الى) ميدلت  زيدة  مركز  من  (F.G.C.I

املكتب رقم)))ال2ابق االلل،)العمارة)

الصخيرات) (( عين اوحياة) (((6 رقم)

تمارة.

تحيين القانون االسا�ضي للشركة.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة)

يوليو) ((4 بتاريخ) االبتدائية بميدلت 

1)1)،)تحت رقم)6)).

246 P

STE CAFE SNACK OUDLAN

شركة محدلدة املسؤللية

راسمالها : 11.111) درهم

مقرها االجتماعي : متجر رقم ) 

تجزئة عين اوحياة ) رقم 393 

الصخيرات

حل مسبق
 (4 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)

محضر) خالل  لمن  ((1(9 ديسمبر)

او مع العام االستثنائي قرر الشركاء)

ما يلي):

 CAFE SNACK(حل مسبق لشركة

.OUDLAN

ال2الب) بن  احمد  السيد  تعيين 

كمسؤلل عن حل مسبق للشركة.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة)

يوليو) ((3 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1)،)تحت رقم)6)7.

247 P

AWAL BAYT
تغيير الهدف االجتماعي

نقل ملكية اوحصص

او مع) مداللة  محضر  بمقت�ضى 

يونيو) ((6 بتاريخ) العادي  أير  العام 

1)1))قرر شركاء)الشركة ما يلي):

تغيير الهدف االجتماعي

في) مقاللة  (: االجتماعي) الهدف 

البناء

نقل ملكية اوحصص 

تفويت)511)حصة اجتماعية من)

MAZAYA IMMOBILIER(طرف

لفائدة السيد ر�ضى مزيان بلفقيه.

الرأسمال):)11111))درهم موزعة)

إلى)111))حصة قيمة كل حصة)11) 

درهم لبالتالي أصبح التقسيم او ديد)

للرأسمال كما يلي):)

 511 بلفقيه) مزيان  ر�ضى  السيد 

درهم

السيد بوطالب مجيد)511)درهم

امل موع)111))درهم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) ((5 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)5)155).

248 P

F.S.P.K

SARL /AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

الرأسمال االجتماعي : 111 11) 

درهم

املقر االجتماعي :بحي العدير تجزئة 

الوحدة رقم 7 لزان
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
 (( مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو)1)1))بوزان،تم لضع القانون)

مسؤللية) حات  للشركة  األسا�ضي 

مواصفاتها) لحيد  بشريك  محدلدة 

اآلتية):

 F.S.P.K SARL /AU (: التسمية)

شركة حات مسؤللية محدلدة

الهدف االجتماعي):
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بيع اللوازم املدرسية

مكتبة

بيع املنتوجات بالستيكية
العدير) بحي  (: االجتماعي) املقر 

تجزئة الوحدة رقم 7 لزان.

تفويت)511)حصة اجتماعية من)

MAZAYA IMMOBILIER(طرف

لفائدة السيد ر�ضى مزيان بلفقيه.

محددة) (: االجتماعي) الرأسمال 

مقسم) ((11111 في مائة ألف درهم)

للحصة) ((11 111))حصة بمائة) إلى)

على) لموزعة  محررة  كلها  الواحدة 

لبشكل التالي):)

 (111 (: اخنزرل) محمد  السيد 

حصة).

امل موع)111))درهم)

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

املسيرة الوحيد السيد محمد اخنزرل)

الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحامل 

LB47854(:(رقم

لتكوين) (5 (% سيق2ع) (: االرباح)

االحتياطي القانوني.

بالس ل) التصريح  تم  لقد 

باملحكمة االبتدائية بوزان) ( التجاري)

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((4 ( بتاريخ)

589))من الس ل التحليلي لاإليداع)

القانوني بتاريخ)4)يوليو)1)1))تحت)

عدد)))).
للخالصة لالنشر

ائتمانية دار الضمانة

249 P

STE 3 BCH
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
الرأسمال االجتماعي : 111 81 

درهم
املقر االجتماعي : حي او نان علي 

درب كليدة رقم 7) لزان
تفويت اوحصص

العام) او مع  محضر  بمقت�ضى 

5)مارس) الغير العادي املنعقد بتاريخ)

1)1))بوزان،)قرر الشركاء)ما يلي):

اوحصص) تفويت  على  املصادقة 

الهوي) العربي  السيد  يملكها  الذي 

الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحامل 

رقم)GM (7845)في الشركة اي)11) 

لاحدة) كل  قيمة  اجتماعية،) حصة 

بوشتى) ( السيد) إلى  درهم  ((11 منها)

التعريف) لب2اقة  اوحامل  الهوي 

 GM94997(الوطنية رقم

إعادة تعيين بوشتى الهوي اوحامل))

رقم) الوطنية  التعريف  لب2اقة 

.GM94997

األسا�ضي)) القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.

بمكتب) القانوني  اإليداع  تم 

بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 يوليو) ((4 بتاريخ)

. (((/(1

للخالصة لالنشر

ائتمانية دار الضمانة

250 P

مونديال كونطا  ش.م.م.
SARL

8 زنقة ضاية إفراح شقة ) أكدال 
الرباط

الهاتف : 787/88)153768
الفاكس : 789)153768

بمقت�ضى مدالالت او مع العام) (

 (1(1 مارس) (9 بتاريخ) االستثنائي 

القلب) أمراض  مصحة  شركة 

لالشرايين

تم) املهنية،) املدنية  الشركة 

االيفاق على ما يلي):

لشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

مصحة أمراض القلب لالشريين من)

الشركة املدنية املهنيةالى شركة حات)

مسؤللية محدلدة
اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليوز) ((8 يوم) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم))1588) .

251 P

بيت الكرم

شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها 85.111).94)  درهم

9 زنقة العرائش - حسان - الرباط

تعديل النظام األسا�ضي

على إثر لفاة السيد بدر الدين بن)

عزلز بتاريخ فاتح يونيو)1)1)):

العادي) الغير  العام  او مع  قرر 

تقديم عقد) (،(1(1 يونيو) ((4 بتاريخ)

تعيين) جدد،) شركاء) قبول  ( اإلراثة،)

طولها) محددة  لفترة  جدد  مديرين 

ثالث سنوات):

السيد محمد فهد بن عزلز

السيد عادل بن عزلز

السيد كريم بن عزلز

السابع،) السادس،) البند  تغيير 

من) عشر  لالسادس  عشر  الثالث 

قانون الشركة.

على إثر هذه التغييرات قرر او مع)

العام))تحديث قانون الشركة م2ابقة)

للقوانين او اري بها العمل باملغرب.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليوز) ((7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)))158) .

للبيان لالنشر

252 P

BINAE OUKOUME

شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها 111 11) درهم

شارع عبد الكريم اوخ2ابي، متجر 

 (6(

حي املحيط - الرباط

تعديل النظام األسا�ضي

على إثر لفاة السيد بدر الدين بن)

عزلز بتاريخ فاتح يونيو)1)1)):

العادي) الغير  العام  او مع  قرر 

تقديم عقد) (،(1(1 يونيو) ((4 بتاريخ)

مؤسسين جدد ملدة) ( تعيين) اإلراثة،)

محددة طولها ثالث سنوات):

السيدة نزهة كلزيم)

السيد محمد فهد بن عزلز

السيد أيمن بن عزلز

السابع،) السادس،) البند  تغيير 

من) عشر  لالسادس  عشر  الثالث 

قانون الشركة.

على إثر هذه التغييرات قرر او مع)

العام))تحديث قانون الشركة م2ابقة)

للقوانين او اري بها العمل باملغرب.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يوليوز) ((7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)))158) .

للبيان لالنشر

253 P

  STE IGHAT

SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 99 املن2قة 

الصناعية املكتب رقم ) بني مالل

رقم الس ل التجاري : )1)1)

 (1 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة حات) تم إنشاء) (،(1(1 يونيو)

الشريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد تحمل اوخصائص التالية:

STE IGHAT  SARL AU(:التسمية

املن2قة) (99 رقم) (: عنوان)

الصناعية املكتب رقم)))بني مالل.)

الدراسات) مكتب  (: الغــرض)

لاألبحاث ل التحقيق.

رأس املــال:))11.111)درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  حصة  ((111 إلى)

11))درهم.)

السيد عبد الرحيم جبران القاطن)

بالعمارة)7))زنقة موالي رشيد الشقة)

7)حسان الرباط.

)يمتلك).....)111)حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:99)سنة.
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جبران) الرحيم  عبد  املسير:)

موالي) زنقة  ((7 بالعمارة) القاطن 

رشيد الشقة)7)حسان الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت رقم)))36،

تاريخ)4))يوليو)1)1).

1 C

 STE TERICHE ELEC

 SARL AU

مقرها : سبيك فم العنصر بني مالل 

كراج رقم ))) حي االمل بني مالل

رقم الس ل التجاري : 45)1)

 3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة حات) تم إنشاء) (،(1(1 يونيو)

الشريك) دات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد تحمل اوخصائص التالية:

 TERICHE ELEC SARL التسمية:)

AU

))))حي االمل) عنوان):)كراج رقم)

بني مالل.

للعقاقير) تاجر  (: الغــرض) (

/مقالل الشغال مختلفة) بالتقسيط)

ال البناء.)

رأس املــال:)11.111))درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  111)حصة  إلى)

11))درهم.)

تريش) اوحسين  السيد  (: السيد)

 53 رقم) (8 زنقة) (( القاطن بالعامرية)

بني مالل.))

يمتلك)111))حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:99)سنة.

تريش) اوحسين  السيد  املسير:)

 53 رقم) (8 زنقة) (( القاطن بالعامرية)

بني مالل.))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(،3(( االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)31)يونيو)1)1).  

2 C

 STE NAF NOR NEGOCE
S.A.R.L

مؤرخ في) ( عرفي) ( عقد) ( بمقت�ضى)
بتاريخ)9))فبراير)1)1)،))تم تأسيس)
شركة حات املسؤللية املحدلدة لالتي)

تحمل اوخصائص التالية):)
 SOCIETE NAF NOR (: التسمية)

.NEGOCE
 .SARL:(الصفة القانونية

الهدف))االجتماعي):)مقهى)–)قاعة)
لأللعاب)–)التجارة العامة.

رأس املال):11111))درهم مقسمة)
إلى)111)حصة من فئة)11).

لأنور) لكماني  الشركاء:نافع 
اوحباري.

املدة):).99)سنة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
)3)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)

األللى تبتدئ من تاريخ))التس يل.
شارع او والن،) (: املقر االجتماعي)

شارع)3،)رقم)8)،)ت2وان.
التسيير):)ادريس الرافعي.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)
لت2ــوان بتاريــخ4)مارس)1)1).           

تحــت رقــــم:)7)14)لتقييــد الشركـة)
رقــم:) تحــت  التجــاري  بالس ــل 

  .(6663
مقت2ف للنشر لاالشهار)

3 C

شركة بالفوند اوتيل
شركة حات املسؤللية املحدلدة 

الرأسمال : 11.111) درهم
مقرها : شارع االسماعيلية رقم 99) 

ت2وان.
ازيد جيستيون شركة حات مسؤللية 

محدلدة 
بشارع للد سيدي بابة إقامة امل د 

رقم )1 الوالية ت2وان
 رقم التقييد في الس ل التجاري : 

((743
بمقت�ضى عقد عرفي)/)عقد موثق)
تم إعداد) (،(1(1 يونيو) (5 مؤرخ في)
حات) للشركة  األسا�ضي  القانون 
املسؤللية املحدلدة باملميزات التالية:

حات) الشركة  (: الشركة) شكل 

شريك) حات  ( املحدلدة) املسؤللية 

لاحد.

التيل)) بالفوند  ( الشركة:) تسمية 

 PLAFOND(OUTILS«(»(SARL(AU«

«

استيراد) بإيجاز:) الشركة  أرض 

لالتصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االسماعيلية))رقم)99))ت2وان.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

مائة ألف درهم.

111))حصة) (: اوحصص النقدية)

درهم) (100,00 بقيمة) اجتماعية 

للحصة.

الشخصية) الشركاء) أسماء)

لالعائلية:)

السيد ياسين السو�ضي

الشركاء:) على  األنصبة  توزيع 

اجتماعية.:السيد) حصة  ( ((111

ياسين السو�ضي.

الشخ�ضي) الشركة  مسير  أسم 

لالعائلي لعنوانه.

الساكن) السو�ضي  ياسين  السيد 

بشارع الب2ولة رقم)34)ت2وان.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)

لت2ــوان بتاريــخ)7))يونيو)1)1).          

لتقييــد الشركـة) (73( تحــت رقــــم)

رقــم:) تحــت  التجــاري  بالس ــل 

.  (68(7

4 C

STE DAKHLA TOMATES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ)6))يونيو)

1)1)،)تم لضع قوانين الشركة حات)

املميزات التالية:

             DAKHLA TOMATES:(التسمية

حات) شركة  القانوني:) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

املوضوع:))))))يتعلق نشاط الشركة:

لاستغالل) الفالحي  اإلنتاج 

األرا�ضي الفالحية.

لبصفة عامة مختلف العمليات) (

املنقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

لأيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.

املقر الرئي�ضي)))):)حي موالي الرشيد)

رقم)))5))-))الداخلـة.)

الرأسمال):)حدد في مبلغ)51.111 

إلى خمسمائة حصة) مقسمة  درهم 

من فئة)11))درهم مقسمة كالتالي:)

 (71 ( ( ( السيد:)سرحان االحرش) (

حصة)

(: ( الدالدي) صاوح  محمد  السيد:)

65))حصة

السيدة:)سعاد فكو)65))حصة.

تسير من طرف السيد:) (: ( اإلدارة)

سرحان االحرش ملدة أير محددة.

بكتابة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بوادي الذهب،)بتاريخ)))يوليو)1)1)،))

ل املس ل في) (4(4-(1(1 تحت رقم)

الس ل التجاري تحت رقم.5735).

5 C

                                                                              STE COSMETICO ‘S
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة
 (4 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

تم لضع قوانين) ( (،(1(1 يونيو) ((4

الشركة حات املميزات التالية:

                COSMETICO’S:التسمية

حات) شركة  القانوني:) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

املوضوع:))))يتعلق نشاط الشركة:

مواد) جميع  توزيع  ل  شراء) بيع,)

التجميل.

العمليات) عامة مختلف  لبصفة 

املنقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

لأير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.
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زنقة) ((4 رقم) (: الرئي�ضي) املقر 

بوجدلر حي املسيرة))))-الداخلـة.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)

11.111.11))درهم مقسمة إلى ألف)

يملكها) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

بالكامل:

 EURO-ARAB-TRIS شركة:)

SARL):)511)حصة.

امل يدي)))))))))))))))))))))))))))))) فدلى  السيدة:)

511)حصة.

تسير من طرف السيدة:) (: اإلدارة)

فدلى مجيدي ملدة أير محددة.

))))اإليداع القانوني)))))):)تم بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو) ((5 بتاريخ) الذهب،) بوادي 

 (1(1-93( رقم) تحت  (،(1(1

تحت) التجاري  الس ل  في  لاملس ل 

رقم)585) .

6 C

STE RIO MARPECHEUR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

بمشارك لاحد

تأسيس شركة

))يوليو) تبعا للعقد العرفي بتاريخ)

1)1)،)تم لضع قوانين الشركة حات)

املميزات التالية:

               RIO MARPECHEUR:التسمية

حات) شركة  القانوني:) الشكل 

املسؤللية املحدلدة بمساهم لاحد.

املوضوع:))))))يتعلق نشاط الشركة:

استغالل لتسيير مقهى ل م2عم.)

العمليات) مختلف  عامة  لبصفة 

املنقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)

لأير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.))

املقر الرئي�ضي))))):)حي املسيرة)3)رقم)

9))زنقة طول عمرل)-)الداخلـة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)

السيد:) بالكامل  يملكها  درهم  ((11

دالد الهنيني.

السيد:) من طرف  تسير  (: اإلدارة)

دالد الهنيني ملدة أير محددة.

بكتابة) تم  (: ( ( القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو) ((7 بتاريخ) الذهب،) بوادي 

 (1(1-5(3 ( ( ( رقم) تحت  (،(1(1

تحت) التجاري  الس ل  في  لاملس ل 
رقم)5879).

7 C

 OD ALGOCULTURE
S.A.R.L  AU

CAPITAL  : 100.000.00 DHS

 SIEGE : HAY(RAHMA 03 RUE(AL

ADARISSA N°1(

DAKHLA-RC N°(((33-

تأسيس شركة
االستثنائي) العام  او مع  اثر  على 

املنعقد بمقر) (،(1(1 يوليو) (3 بتاريخ)

املحدلدة) املسؤللية  حات  الشركة 

 OD ( املسماة) لاحد  بمساهم 
ALGOCULTURE S.A.R.L AU))))قرر)

الشركاء))للافقوا على ما يلي):

يملكها) حصة  ((.111 تفويت)

لفائدة) العينين  ماء) الكبير  السيد 

السيد سداتي ماء)العينين.

استقالة السيد الكبير ماء)العينين)

من منصبه كمسير للشركة.)

تعيين السيد سيداتي ماء)العينين)

ل كمسير للشركة ملدة أير محددة.

تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

((،(1(1 يوليو) ((1 بتاريخ) بالداخلة،)

تحت رقم):)1-477)1).

8 C

STE PATON DE MER
 شركة حات املسؤللية املحدلدة

بمشارك لاحد

تأسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ))))مارس)

1)1)،)تم لضع قوانين الشركة حات)

املميزات التالية:

    PATON DE MER:(((((((((التسمية
حات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤللية املحدلدة بمشارك لاحد.
املوضوع)))))):)يتعلق نشاط الشركة:

تنظيم اوحفالت.
العمليات) عامة مختلف  لبصفة 
املنقولة) العقارية،) املالية،) التجارية،)
ل أير املنقولة التي من شانها توسيع)

نشاط الشركة.
)الرئي�ضي))))):)حي القسم))1)شارع)

ارجكمة رقم)-1))الداخلة.
الرأسمال)):)حدد في مبلغ)11.111) 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)
السيد:) بالكامل  يملكها  درهم  ((11

حسن حنيني).
اإلدارة)))))))):)تسير من طرف السيد:)

حسن حنيني ملدة أير محددة.
بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو) ((6 بتاريخ) الذهب،) بوادي 
  516-(1(1 رقم) تحت  (،(1(1
تحت) التجاري  الس ل  في  لاملس ل 

رقم)5865).
9 C

STE AQUASID
شركة حات املسؤللية املحدلدة

بمساهم لاحد
تأسيس شركة

8)يوليو) تبعا للعقد العرفي بتاريخ)
1)1)،)تم لضع قوانين الشركة حات)

املميزات التالية:
                  .EQUASID:التسمية

حات) شركة  القانوني:) الشكل 
املسؤللية املحدلدة بمساهم لاحد.

املوضوع:))))))يتعلق نشاط الشركة:
لأشغال) البناء) أشغال  جميع 

مختلفة.
العمليات) عامة مختلف  لبصفة 
املنقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)
لأير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.))
املقر الرئي�ضي):)فيال الغالني شارع)
 -   1( حي موالي الرشيد رقم) الوالء)

الداخلـة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة)

(: درهم يملكها بالكامل السيدة) ((11

فاطمة الشيعي.

تسير من طرف السيدة:) (: اإلدارة)

محددة.)))) أير  ملدة  الشيعي  فاطمة 

اإليداع القانوني))):)تم بكتابة الضبط)

بوادي) االبتدائية  املحكمة  لدى 

((،(1(1 يوليو) ((4 بتاريخ) الذهب،)

تحت رقم)))))49-1)1))ل املس ل في)

الس ل التجاري تحت رقم)5845).

10 C

  PORTE-CHARS TETOUAN

S.A.R.L AU

تأسيـــــــس شركـــــة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،(1(1 يونيو) (8 بتاريخ) بت2وان 

لضع القانون األسا�ضي لشركة حات)

املميزات) حات  محدلدة  مسؤللية 

التالية):

 PORTE-CHARS ( ( ( التسمية:)

TETOUAN

البضائع) نقل  الشركة:) أاية 

وحساب الغير.))

املدة:)99)سنة

الوقاية) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

شارع االزهر رقم))5)-)ت2وان.

 (11.111 الشركة:) رأسمال 

  (111 على) مقسمة  درهم،)

درهم) ((11.11 فئة) من  حصة 

السيد الوحيد  للشريك   للواحدة 

)عبد هللا افلين.)

تسيير الشركة:)عينا مديرا للشركة)

السيد عبد هللا افلين.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 %  5 األرباح) عن  يقت2ع  األرباح:)

لتكوين الذخيرة القانونية،)ل الفائض)

عدد) حسب  الشركاء) بين  يقسم 

اوحصص لكل لاحد منهم.



96(7 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

كتابة) لد  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية))بت2وان)

تحت) (.(1(1 يونيو) ((( (  بتاريخ)

6)8)ل تقيدت الشركة بالس ل) رقم)

التجاري تحت رقم))685).
مقت2ف من اجل النشر

11 C

.TBPS TETOUAN
.SIGLE : TBPST  

SARL AU

شركـــــة حات املسؤلليــــة املحــــدلدة 

بشريـــــك لاحـــــد

 رأسمالهـــــا:  11.111) درهـــــم

مقـرها االجتماعـي: شـــارع او يـــش 

امللكـــي عمـــارة هنيـــة ) ال2ابـــق الثانـــي 

شقـــة رقـــم -6 ت2ـــوان 

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 

املـــؤرخ في)1))يونيو)1)1)،)بت2ـــوان,)

األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدلدة) املسؤلليـــة  حات  لشركـــة 

بشريـــــك لاحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

 TBPS ( ( ( الشركــــــــة:) تسميــــة 

.Tetouan

.SIGLE(:(TBPST  

الشركـــة) الشركـــــة:) أأـــــراض 

تأسســـت لألأـــراض التاليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

أشغـــــال مختلفـــــة للبنـــــاء.

لبشكــل عــام العمليــات التجاريـة)

األأــراض) بأحــد  املرتب2ــة  املاليــة 

املذكــورة).

او يـــش) شـــارع  االجتماعي:) املقر 

امللكـــي عمـــارة هنيـــة)))ال2ابـــق الثانـــي)

شقـــة رقـــم)-6)ت2ـــوان)

تحـــدد) لقـــد  ( الرأسمــــــــــــال:)

(: قـــدره) مبلـــغ  فــــي  الشركـــة  رأسمـــال 

إلـــى) ( ( مقســـم) درهـــم  (100.000،00

درهـــم) ((11 فئـــة) مـــن  111)حصـــة 

لكـــل حصـــة مفوتـــة كمـــا يلـــي:))

يصـــل) دريـــــم  يوســـــف  (: السيــــد)

إلــــى) (( 111))حصـة مرقمــة مــــن) إلــى)

     . (111

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)

99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تاريــــخ التس يـل)

بالس ـل))التجـاري.)

لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيير)

تسييــــر الشركــــة إلـــى السيــــد يوســـــف)

أيـــــــر) ملــــدة  لاحـــد  كمسيـــــــر  دريـــــم 

محـــــــددة.))))))))

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)

االبتدائيـــة) باملحكمـــة  الضبـــط 

(،(1(1 يونيو) ((8 بتاريـــخ) بت2ـــوان 

الشركـــة) لتقييــــد  (756 رقـــــم) تحـــــت 

(: رقم) تحـــت  التجـــاري  بالس ـــل 

 .  (6833

 مقت2ـــف مـــن أجـــل البيـــان لالنشـــر

12 C

STE SAMO PECHE
 S.A.R.L 

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE : AV.MED(FADEL

 SEMLALI(EL(HEBA 1ERE(ETAGE

APPT N°16

DAKHLA-RC N°((877-

االستثنائي) العام  او مع  اثر  على 

بتاريخ)9))يونيو)1)1)،)املنعقد بمقر)

املحدلدة) املسؤللية  حات  الشركة 

   SAMO PECHE S.A.R.L ( ( املسماة)

قرر الشركاء))للافقوا على ما يلي):

511)حصة يملكها السيد) تفويت)

محمد العيدي لفائدة السيدة فاطمة)

اجكون.

العيدي) محمد  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة.
دلأري) سعيد  السيد  تعيين 

كمسيرين) اجكون  فاطمة  لالسيدة 

للشركة ملدة أير محددة.

تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 .(1(1 يوليو) ((4 بتاريخ) بالداخلة،)

تحت رقم):)1-493)1).

13 C

 SOTRICOS
S.A.R.L AU

Au(Capital : 100.000,00 DHS
R.C(N° 741

فاتح) بتاريخ  املسير  قرار  اثر  على 
الشركة) بمقر  املنعقد  ((1(1 يوليو)
املسماة)))))))))))))))))))) املحدلدة  املسؤللية  حات 

SOTRICOS s.a.r.l AU)قرر ما يلي):
ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 
جميع األنش2ة السياحية,)استغالل)

لتسيير فندق.
(( تعديالت قانونيـة.))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بوادي الذهب،)بتاريخ:))9)يوليو1)1) 

تحت رقم):)1-468)1).
14 C

 PULPEIROS DEL SUR
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
 6 بتاريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
يوليو1)1)))تم لضع قوانين الشركة)

حات املميزات التالية):
              PULPEIROS DEL SUR:التسمية
حات) شركة  القانوني:) الشكل 

املسؤللية املحدلدة.
املوضوع):))))))يتعلق نشاط الشركة:
لالشراء،) البيع  (، التصدير) (- ( ( (
األسماك)) أنواع  ملختلف  التسويق 
لاملنتوجات البحرية،)تجهيزات،)مواد)
عالقة) ماله  كل  عام  لبشكل  أللية 
النقل) البحرية،) لالتجارة  بالصناعة 

وحساب الغير.)
-))لبصفة عامة مختلف العمليات)
املنقولة) العقارية  املالية،) التجارية،)
لأير املنقولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.
حي امل2ار زنقة) (: ( ( ( املقر الرئي�ضي)

الرباط رقم)55))-الداخلـة.
مبلغ) في  حدد  الرأسمال:)
11.111.11))درهم مقسمة إلى ألف)
يملكها) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

بالكامل):

السيد محمد املختار511)حصة.

السيد محمد سعيد للد اسويلم)))))))))))))))

511)حصة.

السيد:)) طرف  من  تسير  اإلدارة:)

ايوب حنيني ملدة أير محددة.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يوليو1)1)  (9 بتاريخ) بوادي الذهب،)

في) لاملس ل  ((1(1-471 رقم) تحت 

الس ل التجاري تحت رقم.3)58).

15 C

 BOUJDOUR PORT

SERVICES
 S.A.R.L 

 AU(CAPITAL(DE : 500.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : HAY(MLY

RACHID RUE LAGOUIRA N°17

DAKHLA- RC 2073-

االستثنائي) العام  او مع  اثر  على 

املنعقد بمقر) يونيو1)1)) ((3 بتاريخ)

املحدلدة) املسؤللية  حات  الشركة 

 BOUJDOUR PORT املسماة)

الشركاء)) قرر  (SERVICES S.A.R.L

للافقوا على ما يلي):

يملكها) حصة  ((.511 -تفويت)

السيد) لفائدة  كفا  ابراهيم  السيد 

كمال كفا.

كفا) كمال  السيد  تعيين  -تأكيد 

كمسير للشركة ملدة أير محددة.

للشركة) القانوني  الشكل  -تغيير 

من شركة حات املسؤللية املحدلدة)

إلى شركة حات املسؤللية املحدلدة)

بمساهم لاحد.

-تعـديالت قانونيــة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

يونيو1)1)  ((9 بتاريخ) بالداخلة،)

تحت رقم:)416 - 1)1).

16 C



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   96(8

 STE TEQ SISTER
SARL 

شركة محدلدة املسؤللية
 برأس مال : 11111.11) درهم

مقرها االجتماعي : شارع جزر القمر 
تجزئة السواني قم 58)  ت2وان

تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 
 4 بتاريخ) عرفي  عقد  -)بمقت�ضى 
ألضع النظام األسا�ضي) ( مارس1)1))
لشركة محدلدة املسؤللية خاصيتها)

كالتالي):
)التسمية:)طيق سيستر ش م م.

في) املختلفة  األشغال  الغرض:)
البناء.))

تجزئة) القمر  جزر  شارع  املقر:)
السواني رقم)58)))ت2وان).

املدة:)99)عام.)
رأس املال:)محدد بمبلغ)11.111) 
من) 11)حصة  على) مقسم  درهم 

قيمة111))درهم موزعة بنسبة
51)حصة للسيدة طيق رجاء).
51)حصة للسيدة طيق هند).

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير لتنتهي في متم دجنبر.)

التسيير:)ستدير الشركة من طرف)
السيدة طيق رجاء)كمسيرة لسيكون)
له صالحيات للتعامل باسم الشركة.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)
لت2ــوان بتاريــخ)9)مارس1)1).            

تحــت رقــــم)1467)لتقييــد الشركـة)
رقــم:)) تحــت  التجــاري  بالس ــل 

                     .(67(3
للخالصة لاالستمارة

17 C

 STE. YASSIN
 CONSTRUCTION AZLA
                  S.A.R.L AU

 شركـة محـدلدة املسؤلليـة حات  
شريك الوحيد  

رأسمالــها : 10.000،00 درهــــــم
مقـــرها االجتماعـــي: مزارع املعاصم 
بالقبيلة اوحزمرية ظهر الصور أزال  

ت2وان

عقــــــد التأ سيـــــس
عرفـي) عقـد  ملقتضيـات  طبقـا 

املـؤرخ فـي))9)يونيو1)1)))بت2ـوان,)تـم)

املسؤللية) محدلدة  شركــة  تأسيـس 

باملواصفات) ( الوحيد) شريك  حات 

التالية:

 AU STE الشركـــــة:) تسميــة  (-

  YASSIN CONSTRUCTION AZLA

.S.A.R

-)اأــراض الشركــة:))))))))))))))))))))))))))))))

مختلف األشغال أل البناء.

التجارة.

على) باوحفاظ  املتعلق  العمل 

البيئة.

)-)املقر االجتماعي:):)مزارع املعاصم)

أزال)) الصور  ظهر  اوحزمرية  بالقبيلة 

ت2وان.

)-)الرأسمــــــــال:))لقد تحدد رأسمال)

  10.000،00 قـدره:) مبلغ  في  الشركة 

درهـم مقسـم))إلى)11))حصـة من فئة)

11))درهم لكل حصة مفوتة كما يلي):)))))

))السيــــد):)محمد اعراب.)

-املــــدة):)حــددت مــــدة الشركـة فــي)

99)سنــــة ابتــــداء)مـــــن تاريــــخ التس يـل)

بالس ـل التجـاري.

لقـد أسنـدت صالحية) (: -التسيير)

محمد) السيـد:) إلـى  الشركة  تسييـر 

اعراب كمسيـر ملدة أير محـــددة.))))

األلل) يبـــدأ  املحاسبي:) -العام 

الواحــد) فـــي  لينتهــي  ينايـــر  شهـــر  مـــن 

لالثالثيــن مــن شهــر ديسمبر.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية)

لت2ــوان بتاريــخ)6))مارس1)1).           

لتقييــد) (1533 رقــــم:) تحــت 

الشركـة بالس ــل التجــاري بتاريــخ)7) 

مارس1)1))تحــت رقــم:)6779).  
مقت2ف من أجل البيان)

لالنشر

18 C

))))األسـتـاح عبد العظيم لـبـدالي

مـوثـق

شارع اوحسن الثاني،)اقامة بوجعفر،)ال2ابق)

الثاني،)رقم)))بـنـي مـالل

الهاتف:))3-48-49-8)15

الفاكس:))3-48-49-8)15

 FONDATION  شركة

 MILFAT TADLA POUR LA

 COMMUNICATION ET LA

PUBLICITE

رأسمالها : 100.000,00 درهم

املقر االجتماعي : بني مالل، الزنقة ) 

حي االدارسة

        تفويـت حصـص عن طريق 
الصدقة

 لتعديل النظام األسا�ضي للشركة 
بمقت�ضى ثالث عقود رسمية) (–I

العظيم) عبد  األستاح  تلقاها 

 (5 لبدالي،)موثق ببني مالل،)بتاريخ)

قرر) يونيو1)1)،) ل6)) يونيو1)1))

شركاء)الشركة ما يلي):

لرثة) لحصص  نسب  -تحديد 

اوذ ام طبقا إلراثة) املرحوم محمد 

عدليةبتاريخ)))مارس1)1).

حصة اجتماعية،) (797 تفويت) (-

قيمة كل لاحدة منها)11))درهم،)عن)

طريق صدقة من طرف السيد أحمد)

اوذ ام،) رشيدة  السيدة  اوذ ام،)

لالسيد عبد امل يد اوذ ام،)السيدة)

نعيمة) السيدة  اوذ ام،) خديجة 

السيد املص2فى اوذ ام،))))))))))))))))))))) اوذ ام،)

لفائدة السيدة نعيمة خلفالي.)

خلفالي) نعيمة  السيدة  تعيين  (-

كمسيرة ملدة أير محدلدة.))

-تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

II)–تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 7 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

يوليو1)1))تحت عدد)346.
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)))))األسـتـاح عبد العظيم لـبـدالي
مـوثـق

شارع اوحسن الثاني،)اقامة بوجعفر،)ال2ابق)
الثاني،)رقم)8)بـنـي مـالل

الهاتف:))3-48-49-8)15

الفاكس:))3-48-49-8)15

 MILAFATTADLA 24 شركة
رأسمالها: 100.000,00 درهم

املقر االجتماعي : بني مالل، 5) 
الزنقة ) حي االدارسة

        تفويـت حصـص عن طريق 
الصدقة

 لتعديل النظام األسا�ضي للشركة 
بمقت�ضى ثالث عقود رسمية) (–I
العظيم) عبد  األستاح  تلقاها 
 (5 لبدالي،)موثق ببني مالل،)بتاريخ)
قرر) يونيو1)1)،) ل6)) يونيو1)1))

شركاء)الشركة ما يلي):
لرثة) لحصص  نسب  تحديد  (-
اوذ ام طبقا إلراثة) املرحوم محمد 

عدليةبتاريخ)))مارس1)1).
حصة اجتماعية،) (797 تفويت) (-
قيمة كل لاحدة منها)11))درهم،)عن)
طريق صدقة من طرف السيد أحمد)
اوذ ام،) رشيدة  السيدة  اوذ ام،)
لالسيد عبد امل يد اوذ ام،)السيدة)
نعيمة) السيدة  اوذ ام،) خديجة 
السيد املص2فى اوذ ام،))))))))))))))))))))) اوذ ام،)
خلفالي.) نعيمة  السيدة  لفائدة 
خلفالي) نعيمة  السيدة  -تعيين 

كمسيرة ملدة أير محدلدة.))
-تعديل القانون األسا�ضي للشركة.
II–)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 7 بتاريخ) مالل  ببني  االبتدائية 

يوليو1)1))تحت عدد)334.
20 C

 STE CAPTILURELIFE
  SARL

العنوان:حي االمل شارع الالد 
حمدان اقامة الفردلس ال2ابق 

اوخامس رقم 6) بني مالل
رقم الس ل التجاري: 89)1)

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة) إنشاء) تم  يوليو1)1)) فاتح 
تحمل) ( املحدلدة) ( املسؤللية) حات 

اوخصائص التالية:



96(9 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

 STE CAPTILURELIFE التسمية:)

 . SARL

الالد) شارع  االمل  حي  (: ( عنوان)

ال2ابق) الفردلس  اقامة  حمدان 

اوخامس رقم)6))بني مالل.

الغــرض):

)مستشهر.

)لكالة للتسيير)))التجاري أل التقني.

رأس املــال:)11111))درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  إلى111)حصة 

11))درهم).

-)السيد:)السيد زكرياء)ادكاحمان)

القاطن بحي االمل بلوك))))الرقم))1 

بني مالل يمتلك)611)حصة).

-)السيد:)ايوب ادكاحمان القاطن)

بحي االمل بلوك)))الرقم)))بني مالل)

يمتلك)411)حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:99)سنة.

ادكاحمان) زكرياء) السيد  املسير:)

القاطن بحي االمل بلوك))))الرقم))1 

بني مالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت رقم)357

بتاريخ)9)يوليو1)1) .
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Cabinet(Lagune(Expertise

 N°408,(Immeuble(Soumaya,(Avenue(Al

Walae,(Apart(n°2(Dakhla

www.lagunexpertise.com

Constitution d’une SARL AU

EFFET MER

SARL AU 

 (1 بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 

تم تشكيل شركة حات) ((1(1 يناير)

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد اوخصائص التالية:

 .EFFET MER SARL AU:((االسم

في) الشركة  لتهدف  الغرض:) (-

املغرب لاوخارج الى):

-)تسويق لاستيراد لتصدير جميع)

أنواع األسماك لاملنتوجات))البحرية،

جميع) لنقل  لتجميد  معاو ة  (-

البحرية) ( املنتوجات) أنواع األسماك 

امل مدة أل ال2رية،

تصدير لاستيراد بأي شكل من) (-

أشكال جميع املنتجات الغذائية لأير)

القابلة) املنتجات  لجميع  الغذائية 

للتسويق،

املتنوعة) لاوخدمات  -األعمال 

املرتب2ة بشكل مباشر أل أير مباشر)

بهدف الشركة،

املساهمة في رأس مال شركات) (-

تجارية أخرى،

أل) الشركة  وحساب  -النقل 

وحساب الغير،

التجارية،) العمليات  -جميع 

استيراد لتصدير) الوطنية لالدللية،)

لتوزيع جميع املنتجات ل السلع أير)

املمنوعة.

جميع العمليات) (، لبشكل عام) (-

أل) املالية  أل  التجارية  أل  الصناعية 

تتعلق) التي  العقارية،) أل  املنقولة 

بهدف) مباشر  أير  أل  مباشر  بشكل 

يسهل) أن  املحتمل  من  أل  الشركة 

توسيعها أل ت2ويرها.)

سوميا) إقامة  (418 رقم) املقر:)

شارع الوالء)رقم))1)،)الداخلة.

املدة:)99)سنة من تاريخ التس يل)

في الس ل التجاري.

ألف)) مئة  االجتماعي:) املال  رأس 

رأس) لينقسم  درهم.) (((11.111(

من) حصة  (((111( ألف) إلى  املال 

تمثل) درهم لكل منهما،) (((11( مائة)

لاملدفوعة) النقد  في  مساهمات 

بالكامل.

توزيع الراس مال االجتماعي:

السيد عبد الفتاح اوذ و�ضي) (- ( (

111))حصة.)

الفتاح) عبد  اإلدارة:السيد 

اوذ و�ضي.

تبدأ في فاتح يناير) السنة املالية:)
لتنتهي في))3)ديسمبر من كل عام.

اإليداع القانوني:)منجز عند كاتب)
لواد) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((1(1 فبراير) (16 يوم) الذهب 
لس لت تحت رقم) ((1(1/(37 رقم)

.(53(7
للنسخ لالبيان

اإلدارة
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 DOC PIECETI
SARL AU

 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بموجب 
ديسمبر)9)1))تم تشكيل شركة حات)
الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد اوخصائص التالية):
  DOC PIECETI SARL AU(:(االسم
في) الشركة  :لتهدف  الغرض) (-

املغرب لاوخارج الى):
،تصدير) ،استيراد) تجارة لتسويق)
لتجارة او ملة لق2ع العيار لاللوازم،)
املواد) لكذلك  السيارات،) منتجات 
املركبات) أنواع  و ميع  لاملعدات 

السيارات).
او ديدة) السيارات  لبيع  شراء)

لاملستعملة،)خدمة ما بعد البيع.
التجارية،) العمليات  جميع 
استيراد لتصدير) الوطنية لالدللية،)
لالبضائع) املنتجات  من  أي  لتوزيع 

أير املحظورة.
مشاركة الشركة)،)بأي لسيلة)،)في)
جميع الشركات أل الشركات التي تم)
إنشاؤها أل املزمع إنشاؤها)،)لالتي قد)
لال سيما) (، تتعلق بالغرض التجاري)
جديدة) شركات  إنشاء) طريق  عن 
االشتراك)) (، رعاية) (، مساهمات) أل 
اوحقوق) (، املالية) االسترداد لأللراق 
التحالف)) (، االندماج) االجتماعية،)
مجموعة) (، املشاركة) في  او معيات 
التأجير) أل  االقتصادية  املصاوح 

اإلداري).

املعامالت) جميع  عامة،) بصفة 

أل) املالية  أل  الصناعية  أل  التجارية 

العقارية مرتب2ة بشكل مباشر أل أير)

مباشر بكائن الشركة أل كائن مماثل)

أل جدلل أل ملحق يسهم في ت2ويرها.

املقر):)حي األمل))1)بلوك)6))رقم)

85،)الداخلة.

املدة):)99)سنة من تاريخ التس يل)

في الس ل التجاري.

ألف)) مئة  االجتماعي:) املال  رأس 

رأس) لينقسم  درهم  (((11.111(

من) حصة  (((111( ألف) إلى  املال 

تمثل) درهم لكل منهما،) (((11( مائة)

لاملدفوعة) النقد  في  مساهمات 

بالكامل.

توزيع الراس مال االجتماعي:

 (111 محبوب) ربيع  -السيد 

حصة.

اإلدارة):)السيد ربيع محبوب.

تبدأ في فاتح يناير) السنة املالية:)

لتنتهي في))3)ديسمبر من كل عام.

اإليداع القانوني:)منجز عند كاتب)

لواد) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

9)1))تحت) 4))ديسمبر) الذهب يوم)

رقم)377)/9)1))لس لت تحت رقم)

.(5193
للنسخ لالبيان

اإلدارة

23 C

املركز او هوي لالستثمار)

جهة الدار البيضاء-)س2ات

)ملحقة برشيد)

  EL KAMILI  LOGISTIQUE     
                    SARL AU

عليه) مصادق  عقد  بمقت�ضى  (

تم) ( ببرشيد) ( يوليو1)1)) ((3 ( بتاريخ)

حات) لشركة  األسا�ضي  النظام  لضع 

لحيد) لشريك  املحدلدة  املسؤللية 

لالتي تحمل اوخصائص)))التالية):

  EL KAMILI (: ( التسمية) ( (

.LOGISTIQUE  SARL AU



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   96(1

حات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤللية املحدلدة لشريك لحيد.

الهدف االجتماعي:

)نقل البضائع.
رأس املال:)حدد رأسمال الشركة)

بمبلغ)11111)))درهم في يد):)

-)كمال الكميلي11111)))))))درهم.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: -املدة)

التأسيس النهائي.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

)3)ديسمبر من كل عام.

شارع) ( ((3 الرقم) املقر االجتماعي:)

اليسر) تجزئة  (3 ال2ابق) (v محمد)

11)6))برشيد.

التسيير) حق  أع2ي  التسيير:)

أير) ملدة  ( الكميلي) كمال  للسيد:)

محددة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تم) كما  ((1(1  /  646 رقم) تحت 
التجاري) بالس ل  الشركة  تس يل 

عدد تحت  يوليو1)1)) (((  بتاريخ)

    .  (3/789   
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SALMAALI TRAVAUX
  SARL AU 

العنوان: دلار اخنيزان ك2اية قصبة 

تادلة
رقم الس ل التجاري

(837

 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

حات) شركة  إنشاء) تم  يونيو1)1))

الشريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد))تحمل اوخصائص التالية:

 SALMAALI TRAVAUX:التسمية

 . SARL AU

ك2اية) اخنيزان  دلار  (: عنوان)

قصبة تادلة.

الغــرض:

)مقالل الشغال مختلفة ال البناء.
رأس املــال:))11111)درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  حصة  ((111 إلى)

11))درهم).

عبد الرحيم عليمو�ضى) (: السيد) (-

ك2اية) تاأية  ايت  بدلار  القاطن 

قصبة تادلة:

)-)يمتلك)111)حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة):99)سنة.

عليمو�ضى) الرحيم  عبد  (: املسير:)

ك2اية) تاأية  ايت  بدلار  القاطن 

قصبة تادلة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ازيالل تحت رقم)51)بتاريخ)

6)يوليو1)1).
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 MONSTRE GARAGE

  SARL AU 

 العنوان : كاراج تجزئة سمارة الرقم 

) الالد امبارك بني مالل

رقم الس ل التجاري

(118(

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ

شركة) تم إنشاء) مارس1)1)) (((

دات) ( املحدلدة) املسؤللية  حات 

اوخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية:

 MONSTRE GARAGE:التسمية

. SARL AU

عنوان:)كاراج تجزئة سمارة الرقم)

))الالد امبارك بني مالل.

الغــرض):

))تاجر لالجزاء)للوازم السيارات.

)استيراد ل تصدير.

رأس املــال):)11111))درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  إلى111)حصة 

11))درهم.)

-)السيد املح وب لشعى القاطن)

بحي الرجاء)رقم)3)بني مالل.

-)يمتلك)111))حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:)99)سنة.

لشعى) املح وب  السيد  املسير:)

القاطن بحي الرجاء)رقم)3)بني مالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت رقم)69)

بتاريخ)1)يونيو)1)1).
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 APROA MAROC
 SARL

العنوان : ال2ابق السفلي دلار ايت 

دحمان سمكت قصبة تادلة 

رقم الس ل التجاري :

-(8(7-

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة)) إنشاء) تم  مارس1)1)) (((

تحمل)) املحدلدة  املسؤللية  حات 

اوخصائص التالية:

 APROA MAROC التسمية:)

. SARL

ايت) دلار  السفلي  عنوان:ال2ابق 

دحمان سمكت قصبة تادلة.

)الغــرض):

)تسييرا لتدبير الضيعات الفالحية)

استيراد لتصدير.

رأس املــال:)11111))درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  إلى111)حصة 

11))درهم).

 GARCIA ( ( السيد) -السيد:)

ب) القاطن  (-CORRITA DIAZ

فالنسيا اسبانيا يمتلك)951حصة.

-السيد:)اوحسين مجدلب القاطن)

بايت دحمان سمكت تادلة يمتلك)51 

حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:99)سنة.

 GARCIA السيد) املسير:)

ب) القاطن  (-CORRITA DIAZ

فالنسيا اسبانيا).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية قصبة))تادلة ل تحت رقم)

)4)بتاريخ)1))يونيو1)1). 
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  SOCIETE BOUZNAR

 INVEST

العنوان :  حي الناصر افورار 

لاليزأتـ  افورار 

رقم الس ل التجاري: 9))4

بتاريخ))  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) إنشاء) تم  يوليو1)1))

تحمل) املحدلدة  املسؤللية  حات 

اوخصائص التالية:

  SOCIETE BOUZNAR:التسمية

. INVEST

عنوان:حي الناصر افورار لاليزأت)

افورار).

الغــرض:

)تاجر ملعدات الرياضة لالتخييم.

)مقالل الشغال مختلفة ال البناء))

تاجر.)

رأس املــال:))11111)درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  حصة  ((111 إلى)

11))درهم).

الرحيم بوسلهام) عبد  (: السيد) (-

ازيالل) افورار  اللوز  بحي  القاطن 

يمتلك))811)حصة.

بوزنار) مليكة  اللة  (: السيدة) (-

ازيالل) افورار  اللوز  بحي  القاطنة 

تمتلك))11))حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:99)سنة.

املسيرة:)اللة مليكة بوزنار القاطنة)

بحي اللوز افورار ازيالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم)) تحت  ازيالل  االبتدائية 

75)بتاريخ)6))يوليو1)1).

28 C
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BON PRIX DECO
حل شركة

فيجيت ش.م.م 
للشريك الوحيد

 الس ل التجاري: رقم )716
بون بري ديكو ش.م.م  

بشارع عبد اوخالق ال2ريس رقم 8  
طريق مرتيل - ت2وان 

رقم التقييد في الس ل التجاري 
(((33

بمقت�ضى محضراو مع))االستثنائي)))
)))فبراير1)1))تقرر حل) ( املؤرخ في)
شركة بون بري ديكو رأسمالها مائة)
مقرها االجتماعي بشارع) ( ألف درهم)
طريق) ( (8 عبد اوخالق ال2ريس رقم)
لعدم) نتيجة  لحلك  ت2وان  (- مرتيل)

تحقيق هدف الشركة.
التصفية بشارع عبد) لحدد مقر 
اوخالق ال2ريس رقم)8))طريق مرتيل))
يسمينة) السيدة  عين  كما  ت2وان 
اللبادي القاطنة بشارع عبد اوخالق)
ال2ريس رقم)8))طريق مرتيل)-)ت2وان)

كمصفية للشركة.
لعند االقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ل محل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية.
تم االيداع القانوني بت2وان بتاريخ)

5)مارس1)1))تحت رقم)346).
للخالصة لالبيان

29 C

املركز او هوي لالستثمار
جهة بني مالل)-خنيفرة

STE LOCMATRAV
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
بشريك لحيد

 رأسمالها : 11.111) درهم
تاسيس شركة

 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  (،(1(1 يوليو)
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد

 LOCMATRAV*(:التسمية

معدات) تأجير  الشركة:) أرض 

البناء)لاملعدات

 (34 رقم) عنوان املقر االجتماعي:)

املوظفين،) لدادية  املسيرة  شارع 

خريبكة

مدة الشركة:)99)سنة.

 (11111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم

مقسمة) النقدية:) اوحصص 

إلى111))))حصة من فئة)11))درهم)

للحصة موزعة على:))

 (11111 (... امل يد) عبد  الفريتي 

درهما.)

اوحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

لالعائلية لعنالينهم:

الساكن) امل يد  عبد  الفريتي 

)4)))حي االمل خريبكة

)))))توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أع2ي  التسيير:) ( (

الفريتي عبد امل يد مساهم) للسيد:)

لمسير ملدة أير محدلدة

1))يوليو) ( تم االيداع القانوني ب)

1)1)،)تحت رقم)6395.

30 C

))املركز او هوي لالستثمار

جهة بني مالل)-خنيفرة

STE EL-MHAJER TRAVAUX
SARL AU

رأسمالها : 11.111) درهم

شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد

تاسيس شركة
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ( (،(1(1 يوليو)

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:)

حات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد

 EL-MHAJER ( التسمية:)

 .TRAVAUX

مختلفة) اشغال  الشركة:) أرض 

لالبناء).

عنوان املقر االجتماعي:)كراج رقم)

الش2ر الثاني،) (( تجزئة الزيتونة) (38

خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.

 (11111 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم

إلى) مقسمة  النقدية:) اوحصص 

درهم) ((11 حصة من فئة) ( ( ((111

للحصة موزعة على:))

)املحاجر هشام:11.111))درهما.)

اوحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

لالعائلية لعنالينهم:

املحاجر هشام الساكن دلار ألالد)

مسعود بني يخلف خريبكة.

)))))توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أع2ي  التسيير:) ( (

للسيد:)املحاجر هشام مساهم لمسير)

ملدة أير محدلدة

 (6 بتاريخ) القانوني  االيداع  تم 

يوليو)1)1)،)تحت رقم)3)64.

31 C

املركز او هوي لالستثمار

جهة بني مالل)-خنيفرة

STE LANGA MEDIA

 SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة  

رأسمالها : 11.111) درهم

تاسيس شركة
يوليو) (9 عرفي) عقد  بمقت�ضى 

األسا�ضي) القانون  إعداد  تم  (،(1(1

املحدلدة) املسؤللية  حات  لشركة 

باملميزات التالية:)

حات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤللية املحدلدة)

 * LANGA MEDIA(*(:التسمية

أرض الشركة:)اإلعالن)-التسويق)

-التفالض).

 54 رقم) االجتماعي:) املقر  عنوان 

الثالث شارع) ال2ابق  (7 الشقة رقم)

مراكش،)خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم

إلى) مقسمة  النقدية:) اوحصص 

درهم) ((11 فئة) من  حصة  ((111

للحصة موزعة على:))

)أسامة مزأاني)51.111:))درهما.)

)معاد لحلي:)51.111)درهما.

اوحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

لالعائلية لعنالينهم:

أسامة مزأاني الساكن بالرقم)96 
زنقة الالد فتاتة،)خريبكة)

1)شارع) الساكن) لحلي  معاد 

الرياض،) حي  األلل  ادريس  موالي 

خريبكة

توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أع2ي  التسيير:)

لمعاد) مزأاني  أسامة  للسيدين:)

لحلي كمساهمين لمسيرين ملدة أير)

محدلدة.

 (3 بتاريخ) القانوني  االيداع  تم 

يوليو)1)1)،)تحت رقم)6413.

32 C

املركز او هوي لالستثمار

جهة بني مالل)-خنيفرة

 STE GLACE AL

AKHAWAYNE
 SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة  
رأسمالها : 11.111) درهم

تاسيس شركة
 (8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  (،(1(1 يونيو)

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية:)

حات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤللية املحدلدة)

 GLACE AL (* التسمية:)

 * AKHAWAYNE
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لتوزيع) تصنيع  الشركة:) أرض 

لتصدير) استيراد  ( كريم-) اآليس 

املواد) آلة؛) األأذية جميع املنتجات؛)

لأجزاء)او ليد.

رقم7)  االجتماعي:) املقر  عنوان 

ال2ابق) الشقة  املستقبل  تجزئة 

الثاني،)خريبكة.

مدة الشركة:)99)سنة.

 (11.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم.

إلى) مقسمة  النقدية:) اوحصص 

درهم) ((11 فئة) من  حصة  ((111

للحصة موزعة على:))

)الف2يمي امال)33.111:))درهما.)

)الف2يمي بوشتى:)34.111)درهما.

 33.111 الدين:) صالح  الف2يمي 

درهما

اوحصص العينية:)

الشخصية) الشركاء) اسماء)

لالعائلية لعنالينهم:

رقم7)  الساكن  امال  الف2يمي 

تجزئة املستقبل،)خريبكة)

الف2يمي بوشتى الساكن رقم7) 

الشرلق،) زنقة  املستقبل  تجزئة 

خريبكة

الساكن) الدين  صالح  الف2يمي 

زنقة) املستقبل  تجزئة  رقم7))

الشرلق،)خريبكة

توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيير) حق  أع2ي  التسيير:)

الف2يمي) امال،) الف2يمي  للسادة:)

الدين) صالح  لالف2يمي  بوشتى 

ملدة) لمسيرين  كمساهمين 

أيرمحدلدة.

 (3 بتاريخ) القانوني  االيداع  تم 

يوليو)1)1)،)تحت رقم))641.

33 C

STE SALMA RACHID

SARL 

مقرها االجتماعي : موطن عند مركز 

االعمال داي متعدد اوخدمات تجزئة 

العثمانية الحي اإلداري ال2ابق 

الثالث بني مالل

رقم الس ل التجاري : 55)1)

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة) إنشاء) تم  (،(1(1 يونيو) (8

تحمل) املحدلدة  املسؤللية  حات 

اوخصائص التالية:

 SALMA RACHID التسمية:)

.SARL

عنوان):)موطن عند مركز االعمال)

تجزئة) اوخدمات  متعدد  داي 

ال2ابق) اإلداري  الحي  العثمانية 

الثالث بني مالل.

الغــرض:)))الشغال العامة ل البناء،)

التعبئة) املعلوماتية-) األجهزة  بيع 

لالتلفيف).

رأس املــال:)11.111))درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  111)حصة  إلى)

11))درهم.)

بوكدلم)) رشيد  السيد  السيد:)

 (7 ))رقم) القاطن بحي ميمونة بلوك)

بني مالل.)

يمتلك)511)حصة.

امل2يع) زكرياء) السيد  السيد:)

القاطن بحي ام اظهر بلوك))5)،)رقم)

16)بني مالل.

)يمتلك)511)حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:99)سنة.

املسيران)):)))السيد رشيد بوكدلم))

ل زكرياء)امل2يع القاطن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(،3(7 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)))يوليو)1)1).

34 C

STE CHAGIA TRAVAUX
  SARL AU 

العنوان: ال2ابق السفلي دلار كاريان 

فم الدي  بني مالل 

رقم الس ل التجاري : 1199)

 (8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة حات) تم إنشاء) (،(1(1 مارس)

الشريك) دات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد تحمل اوخصائص التالية:

 CHAGIA TRAVAUX التسمية:)

    .SARL AU

ال2ابق السفلي دلار) (: عنوان) ( ( ( (

كاريان فم الدي))بني مالل.)

الغــرض):))نقل البضائع).

رأس املــال:)11.111))درهم مقسم)

قيمتها)))))) اجتماعية  إلى111)حصة 

11))درهم.

شاجع) حسن  السيد  السيد:)

البزازة) تجزئة  الهدى  بحي  القاطن 

ال2ابق)3)بني مالل.

)يمتلك)111))حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:99)سنة.

شاجع) حسن  السيد  املسير:)

البزازة) تجزئة  الهدى  بحي  القاطن 

ال2ابق)3)بني مالل.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(،(79 االبتدائية بني مالل تحت رقم)

بتاريخ)5))يونيو)1)1).

35 C

املركز او هوي لالستثمار

)جهة الدار البيضاء-)س2ات

 STE FACTUEL

AGRICULTURE
SARL 

يوليو) (9 ( بتاريخ) ( ( بمقت�ضى عقد)

النظام) لضع  تم  بس2ات  (،(1(1

املسؤللية) حات  لشركة  ( ( األسا�ضي)

اوخصائص) تحمل  لالتي  املحدلدة 

التالية):

 Factuel Agriculture ( (: التسمية)

.SARL

حات) شركة  القانونية:) ( الصفة)

املسؤللية املحدلدة.

الفالحة) (: االجتماعي) الهدف 

الدراسات))التجارة العامة))لاالستيراد)

ل التصدير.

رأس املال:)حدد رأسمال الشركة)

بمبلغ))11.111))درهم في يد):

رضوان اسماعيل))41.111)درهم.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)رضوان عبد النبي))41.111)درهم.

 FACTUEL MAGHRIB* SARL*  

1.111))درهم)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة) (

التأسيس النهائي.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

)3)دجنبر من كل سنة.

حي اوخير شارع) (: املقر االجتماعي)

1))الرقم)19)))بس2ات.

التسيير) حق  أع2ي  (: التسيير)

للسيدين))رضوان عبد النبي ل رضوان)

اسماعيل ملدة أير محدلدة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) ( باملحكمة) القانوني 

بس2ات))تحت رقم))41 / 1)1))كما)

تم تس يل الشركة بالس ل التجاري)

تحت عدد) (،(1(1 يوليو) ((( بتاريخ)

.6117

36 C

)املركز او هوي لالستثمار

)جهة الدار البيضاء-)س2ات

 STE  JAZ SEVEN  FOOD
SARL A.U 

بمقت�ضى عقد)))بتاريخ))فاتح يوليو)

النظام) لضع  تم  بس2ات  ((1(1

املسؤللية) حات  لشركة  ( ( األسا�ضي)

لالتي) لاحد  شريك  حات  املحدلدة 

تحمل اوخصائص التالية):

 JAZ SEVEN  FOOD *(:(التسمية(

                     .  SARL A.U

حات) شركة  القانونية:) ( الصفة)

املسؤللية املحدلدة))لشريك لاحد.

)))الهدف االجتماعي):م2عم
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رأس املال:)حدد رأسمال الشركة)
بمبلغ))11.111))درهم في يد):

)زلهير جزيري)11.111)درهم.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

)3)دجنبر من كل))سنة.
شارع بوشعيب) (: املقر االجتماعي)
مكرر) ((45 بن لبصير حي ايراك رقم)

بس2ات.
التسيير) حق  أع2ي  (: التسيير)
أير) ملدة  جزيري  زلهير  للسيد 

محدلدة.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بس2ات)))
تس يل) تم  كما  (413 رقم) تحت 
 (( الشركة بالس ل التجاري بتاريخ)

يوليو)1)1)،)تحت عدد6119.
37 C

ACCOF

LINA PRINT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ACCOF
 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°5
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

LINA PRINT شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
املسيرة بلوك 5 رقم 83 الحي 

املحمدي الدار البيضاء - 1571) 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(74883

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) ((1(9 نونبر) ((9 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»911.111)درهم«)أي من)»11.111) 
درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)
مقاصة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار لاملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)1)1))تحت رقم)5))3.

(I

JURIS INVEST PARTNERS

DALIA COMODEX SA
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معرلف الدار 

البيضاء، 71)1)، الدار البيضاء 

املغرب

DALIA COMODEX SA »شركة 

املساهمة«

لعنوان مقرها االجتماعي : شارع 

عبد الكريم اوخ2ابي - 41)1) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(31(35

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6))دجنبر)9)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

طريق) عن  الشركة  راسمال  رفع 

على) لاملستحقة  الناجزة  الديون 

درهم) (33  111  111 بمبلغ) الشركة 

لحلك ب2رح)111 331)اسهم جديدة)

بقيمة)11))درهم للسهم

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

لتفويض) االكتتاب  حق  حدف 

االدارة) مل لس  الكاملة  الصالحية 

لالنجاز النهائي للزيادة في راس املال.)

 قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي):

على قرار مجلس االدارة بتاريخ) لبناء)

النهائي) االنجاز  تقرر  (3(/((/(1(9

 (7  111  111 من) املال  راس  لرفع 

درهم الى)111 111 61)درهم لانشاء)

 (11 سهما جديدا بقيمة) (331  111

درهم للسهم).)لهذه االسهم او ديدة)

لفائدة) بالكامل  لحررت  اكتتبت 

 DALIA CORPAGRO(شركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

تعديالت النظام االسا�ضي لفقا لهذه)

الزيادة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)1)1))تحت رقم)9371)7.

(I

JURIS INVEST PARTNERS

MENARA FASHION
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معرلف الدار 

البيضاء، 71)1)، الدار البيضاء 

املغرب

MENARA FASHION »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

 C6 لعنوان مقرها االجتماعي : املحل

بلوك B ساحة 6) نونبر بالزا لسبا - 

51)41 مراكش املغرب.

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

.(7(89

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في))3)دجنبر)9)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 

املال) رأس  في  الزيادة  تقرر  (: مايلي)

بانشاء) درهم  (7  (11  111 بمبلغ)

مكتتبة) جديدة  حصة  (7(  111
الديون) مع  باملقاصة  نقدا  لمحررة 

الشركة) على  لاملستحقة  الناجزة 

 MENARA (« لصاوح الشريك شركة)

(«(HOLDING

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):)

اتخد قرار تخفيض رأس املال للشركة)

 111 111 11) 6)درهم بالغاء) بمبلغ)

)6)حصة ليصبح راس املال الشركة)

 111 درهم مقسمة الى) (4  111  111

11))درهم للحصة) 41)حصة بقيمة)

الواحدة مكتتبة لمحررة بالكامل.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

النظام) من  ل7) (6 املادتين) تعديل 

االسا�ضي)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((1 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)1))تحت رقم)3361)).

3I

RISE ADVISORY

GOLD AGENCY

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GOLD AGENCY

تجزئ األنصاري رقم 5) شقة 5 

دار بوعزة .، 1111)، الدارالبيضاء 

املغرب

GOLD AGENCY شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )3 زنقة 

أبوحسن الصغير إقامة ميلغوز) 

ال2ابق ) الدارالبيضاء - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(91(95

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)8))أكتوبر)9)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

إقامة) الصغير  أبوحسن  زنقة  (3(«

(- الدارالبيضاء) (( ال2ابق) ميلغوز))

إلى) املغرب«) الدارالبيضاء) ((1111

 5 شقة) ((5 رقم) األنصاري  »تجزئ 

 (1111 (- الدارالبيضاء) بوعزة  دار 

الدارالبيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)1)1))تحت رقم))883)7.

4I



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   96(2

RISE ADVISORY

ONE WAY INVEST
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ONE WAY INVEST
13، زنقة أيت ألرير شارع موالي 
يوسف .، 1111)، الدارالبيضاء 

املغرب
ONE WAY INVEST شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 13، زنقة 

أيت ألرير شارع موالي يوسف 
الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4557(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (((
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ONE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WAY INVEST
أرض الشركة بإيجاز):)استشارات)
لاوخدمات) املعلومات  تكنولوجيا 

حات صلة)؛
 إدارة أس2ول تكنولوجيا املعلومات،
لاملساعدة،) لالتدريب،) لالصيانة،)
معدات) بيع  عن  (

ً
فضال لاإلصالح،)

الكمبيوتر)؛
توريد لتركيب شبكات الكمبيوتر)؛

أمن) تدقيق،) استشارات،)
تكنولوجيا املعلومات)؛

التوظيف،)توفير املوظفين)؛
التدريب للشركات)؛

للوازم) معدات  لتوزيع  استيراد 
الكمبيوتر)؛

ت2وير املواقع لالت2بيقات
مشغل مواقع التجارة اإللكترلنية)
بيع) )تحرير لتشغيل مواقع اإلنترنت،)
نشر املحتوى) التجزئة عبر اإلنترنت،)

اإللكترلني،)إوخ))؛

استضافة املواقع لتسويق أسماء)
الن2اقات)؛

مجاالت) في  اوخدمات  جميع 
لاإلنترنت،) املتعددة،) الوسائط 
لتكنولوجيا) اإلنترنت،) لشبكة 
املعالمات،) لتقنيات  املعلومات،)
اإللكترلنية) لالتجارة  لاالتصاالت،)
أعاله،) املذكورة  باألنش2ة  املتعلقة 
اوخصوص) لجه  على  حلك  في  بما 
لتقديم) املتحركة،) ’الرسوم  خدمات)
لاستضافة) لتصميم  املشورة،)
املواقع،) أل  لالشبكات  النظم  جميع 

لالتصميم لالتسويق.
حلول العرض

سمسرة،) تجارة،) بيع،) شراء،)
تمثيل،)تسويق لتوزيع جميع األشياء،)

املنتجات املادية،)البضائع)؛
بكل) املشاركة  على  اوحصول 
أل) الشركات  جميع  في  الوسائل 
الشركات التي لها كائن مشابه أل حل)
صلة)؛)لبشكل أعم،)جميع األنش2ة)
لاملنقولة) التجارية  لالعمليات 
تكون) قد  التي  لاملالية  لالعقارية 
مرتب2ة بشكل مباشر أل أير مباشر)
باألنش2ة املذكورة أعاله أل التي قد)

تعزز تحقيقها لت2ويرها.
(،13 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة أيت ألرير شارع موالي يوسف)
1111))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
999)حصة) (: رأاي) السيد زكرياء)

بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) (( (: رأاي) ياسين  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) رأاي  زكرياء) السيد 
 4 شقة) (،3 )،عمارة) رلقية) إقامة 

1651))املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)) رأاي  ياسين  السيد 
 (1111  3 زنقة) السدري،) حي  ((5

الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) رأاي  زكرياء) السيدة 

 4 شقة) (،3 )،عمارة) رلقية) إقامة 

1651))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)1)1))تحت رقم)7)97)7.

5I

RISE ADVISORY

ABOULAID EXPRESS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABOULAID EXPRESS

13، زنقة أيت ألرير شارع موالي 

يوسف .، 1111)، الدارالبيضاء 

املغرب

ABOULAID EXPRESS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 13، زنقة 

أيت ألرير شارع موالي يوسف 

الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

454((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABOULAID EXPRESS

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

أل) السلع  أنواع  جميع  لتصدير 

أل) اوحلول  أل  السلع  أل  املنتجات 

اوخدمات)؛

سمسرة،) تجارة،) بيع،) شراء،)

تمثيل،)تسويق لتوزيع جميع األشياء،)

املواد املادية،)البضائع،

لاألثاث) املكتبية  املعدات  توزيع 

لاللوازم)؛

لاملعدات) اللوازم  مبيعات 

اوحاسوبية)؛

مكتبة،)

ت2وير املواقع

مشغل مواقع التجارة اإللكترلنية)

بيع) )تحرير لتشغيل مواقع اإلنترنت،)
نشر املحتوى) التجزئة عبر اإلنترنت،)

اإللكترلني،)إوخ))؛

التجارة) في  استشارات  التدالل،)

حات) اوخدمات  لجميع  ؛) لالتوزيع)

الصلة،

جميع عمليات الشراء)لالبيع ل/)أل)

التجارة الوطنية لالدللية،)لاالستيراد)

لالتصدير لالتوزيع و ميع املنتجات)

لالسلع أير املحظورة،

أير) أل  مباشر  بشكل  املشاركة،)

أل) العمليات  جميع  في  مباشر،)

الشركات أل الشركات التي قد تتصل)

املحددة) باألنش2ة  خاص  بشكل 

أعاله

العمليات) جميع  عام،) لبشكل 

الصناعية لالتجارية لاملالية لاملنقولة)

لأير املنقولة،)لالتي قد ترتبط بشكل)

مباشر أل أير مباشر بكائن االجتماعي)

لبأي كائن مشابه أل حل صلة قد يعزز)

امتداده أل ت2وره.

(،13 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة أيت ألرير شارع موالي يوسف)

1111))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)



96(5 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

 (.111 (: أبولعيد) السيد اوحسن 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد اوحسن أبولعيد عنوانه)ا))
 ((111 العربي) املغرب  حي  (35(7

تمارة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد اوحسن أبولعيد عنوانه)ا))
 ((111 العربي) املغرب  حي  (35(7

تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)1)1))تحت رقم)71)8)7.

6I

RISE ADVISORY

 GLOBAL CONSTRUCTION
AND ENGINEERING

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GLOBAL CONSTRUCTION
AND ENGINEERING

97)،شارع املقالمة، طابق 16 .، 
1111)، الدارالبيضاء املغرب

 GLOBAL CONSTRUCTION

AND ENGINEERING شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 97)،شارع 
املقالمة، طابق 16 الدارالبيضاء . 

1111) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
446919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(9 أكتوبر) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GLOBAL CONSTRUCTION

.AND ENGINEERING
ملقالل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العامة) األعمال  و ميع  العام 

لاوخاصة)؛

املباني) جميع  صيانة  أل  بناء)

الصناعية أل السكنية)؛

استئجار املعدات)؛

الشحن لنقل املواد املقالل.

األعمال املدنية جميع املهن.

األعمال اإلنشائية

الهواء،) تكييف  البناء،) أعمال 

الكهرباء،) السباكة،) اوحفر،) أعمال 

الصرف الصحي)؛

جميع) لتسويق  لتصدير  استيراد 

املنتجات لاملواد ال2بيعية أل املصنعة

جميع) تمثيل  لكذلك  لالسلع 

أل) الوطنية  التجارية  العالمات 

األجنبية)؛

العقارية،) العمليات  جميع 

لتقديم املشورة لألرا�ضي،) لاإلدارة،)

لاستئجار لشراء)لبيع.

لاوخبرة) العقارات  دراسة 

لالسمسرة لالتمثيل)؛

املواد) مناللة  لتوزيع  استيراد 

في مواد) لالتجارة  العامة،) لاألشغال 

البناء)لاألشغال العامة)...

بجميع) أشكاله،) بجميع  تدالل 

لاملواد) لاملقاالت  )السلع  املنتجات)

مهما كانت طبيعتها أل منشأها).

تصنيع لتوزيع لتسويق األملنيوم)

لالنجارة) لالبالستيك  لاملعدني 

اوخشبية لاألتمتة،)مصراع الدرفلة،)

السقف) لاليدلية،) اآللية  املحالر 

الفينيسية،) الستائر  اوخاطئ،)

الواجهات،) تكسية  املرايا،) التزجيج،)

أنظمة اإلأالق لنظام اوحدائق)؛

جميع) لتنفيذ  لت2وير  دراسة 

أل) العقارية  أل  السياحية  املشاريع 

املالية أل التجارية املتعلقة بمعدات)

الفنادق)؛

بكل) املشاركة  على  اوحصول 

أل) الشركات  جميع  في  الوسائل 

الشركات التي لها كائن مشابه أل حل)

صلة)؛

العمليات) جميع  عام،) لبشكل 

التجارية لاملنقولة لالعقارية لاملالية)

التي قد ترتبط بشكل مباشر أل أير)

أل) أعاله  املذكورة  باألنش2ة  مباشر 

التي قد تعزز تحقيقها لت2ويرها.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 16 طابق) املقالمة،) 97)،شارع 

الدارالبيضاء) ((1111 (. الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: ابوعيشه) عمر  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ابوعيشه  عمر  السيد 

س) درج  (3 املحيط) املوحدين  محج 

 (1111 مارينا) شقة77) ((( طابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) ابوعيشه  عمر  السيد 

من) درج  (3 املحيط) املوحدين  محج 

 (1111 مارينا) (77 شقة) ((( طابق)

الدارالبيضاء)املغرب

تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)9) 

أكتوبر)9)1))تحت رقم)5)85)7.

7I

RISE ADVISORY

OFFICE EXPO
إعالن متعدد القرارات

OFFICE EXPO

39 زنقة البهاليل الصخورالسوداء .، 

1111)، الدارالبيضاء املغرب

OFFICE EXPO »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : 39 زنقة 

البهاليل الصخورالسوداء - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.

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

.4(3(((

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)8))أكتوبر)9)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 

مايلي):)نقل األسهم من السيد املهدي)

الواحد) عبد  السيد  إلى  فضول  بن 

النسواني

على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 

إلى) الرئي�ضي  املكتب  نقل  (: مايلي)
البهاليل) زنقة  (39 (: او ديد) العنوان 

الصخورالسوداء)

 قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي):

استقالة السيد املهدي بن فضول من)

مهامه كمسير

 قرار رقم)4):)الذي ينص على مايلي):

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) )شركة حات مسؤللية محدلدة))

)شركة حات مسؤللية محدلدة حات)

الشريك الوحيد))

 قرار رقم)5):)الذي ينص على مايلي):

تغييرات قانونية متراب2ة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

مسؤللية) حات  شركة  هي  الشركة 

محدلدة حات الشريك الوحيد

 بند رقم)4):)الذي ينص على مايلي):

شارع) (39 في) الرئي�ضي  املكتب  يقع 

البهاليل الصخورالسوداء.
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 بند رقم)6):)الذي ينص على مايلي):
باملساهمات) يقوم  الوحيد  الشريك 
عبدالواحد) السيد  (: لهي) النقدية 
مائة) مبلغ  للشركة  يجلب  النسواني 
 (51.111.11( ألف درهم) لخمسين 

درهم).
على) ينص  الذي  (: (7 رقم) بند 
 (51.111.11 يبلغ رأس املال) (: مايلي)
سهم) ((511 إلى) لهي مقسمة  درهم.)
بقيمة)11))درهم لكل سهم،)مكتتب)
مدفوع بالكامل لمخصص) بالكامل،)
النسواني،) الواحد  عبد  للسيد 

املساهم النقدي لالشريك الوحيد.
على) ينص  الذي  (: (36 رقم) بند 
:)تم تعيين السيد عبد الواحد) مايلي)
النسواني مسيرا لفترة أير محدلدة.)
السل2ات) بألسع  املسيرلن  يتمتع 
على) الشركة  عن  نيابة  للتصرف 
أعاله.) (( املادة) في  املحدد  النحو 
بشكل) ملزمة  الشركة  لستكون 
للسيد) املنفصل  بالتوقيع  صحيح 
عبد الواحد النسواني.)سيتم تحديد)

أجره في عمل الحق.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)1)1))تحت رقم)7735)7.
8I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE CHEBARTO TRAVAUX
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21،
111)7، السمارة املغرب

 STE CHEBARTO TRAVAUX

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
)1 بلوك اف الرقم 5) ال2ابق االلل 

السمارة - 111)7 السمارة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(9(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) ((6

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHEBARTO TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عامة لأشغال البناء..

عنوان املقر االجتماعي):)حي السالم)

)1)بلوك اف الرقم)5))ال2ابق االلل)

السمارة)-)111)7)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: باري) سالكها  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) باري  سالكها  السيدة 

السمارة) (35 رقم) (1( السالم) حي 

11)7)السمارة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) باري  سالكها  السيدة 

السمارة) (35 رقم) (1( السالم) حي 

11)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((4 االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/61.

9I

CONSEILS EVERNAGE

MAY DISTRIBUTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA، 40000،
MARRAKECH maroc

MAY DISTRIBUTION شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عملية 
قصور اوحمراء عمارة 6 شقة رقم 

3) حربيل مراكش - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
98169

 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(9 يوليوز)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املنتوجات الغدائية بالتقسيط.
عملية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) شقة  (6 عمارة) اوحمراء) قصور 
3))حربيل مراكش)-)41111)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) منير  النجيبي  السيد 

 66 رقم) اوخميس  طريق  املوكف 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) منير  النجيبي  السيد 

 66 رقم) اوخميس  طريق  املوكف 

مراكش)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 التجارية بمراكش بتاريخ)

9)1))تحت رقم)6537.

(1I

ACCOF

BNC MOROCCO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACCOF

 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°5

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BNC MOROCCO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع عبد املومن لشارع انوال 

ال2ابق االلل مكتب رقم)) مجمع 

املياراج - )114) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.385699

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 ماي) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):)

االمراني) مريم  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.111
زيدان االمراني بتاريخ))))ماي)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)9968.

((I
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شارماكو

إم إر س أو كومباني

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شارماكو

3)) شارع عبد الكريم اوخ2ابي 

عمارة املهندس مدخل أ 8-7، 

1)411، مراكش املغرب

إم إر س أل كومباني شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اكسل سيور عمارة 8) شقة رقم 6 

مكتب رقم ) يمين زالية طارق بن 
زياد لابن عائشة - 41111 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.88593

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((1(1 ماي) ((8 املؤرخ في)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

8))شقة) »اقامة اكسل سيور عمارة)
رقم)6)مكتب رقم)))يمين زالية طارق)

بن زياد لابن عائشة)-)41111)مراكش)

الصناعي) الحي  ((58« إلى) املغرب«)

ال2ابق) ((6 سيدي أانم مكتب رقم)

االلل)-)41111)مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((9 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)1))تحت رقم)3697)).

((I

ACCOF

BNC MOROCCO
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ACCOF

 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°5

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BNC MOROCCO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع عبد املومن لشارع انوال 

ال2ابق االلل مكتب رقم)) مجمع 
املياراج - )114) الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.385699

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين) تم  ((1(1 ماي) ((( في) املؤرخ 
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

االمراني زيدان كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)9968.

(3I

ETUCOM

 SOCIETE MAROCAINE
D›INGENIERIE RURALE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ETUCOM
 N°842 1ER(ETAGE(APP 4

 AL(MASSAR(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE MAROCAINE
D›INGENIERIE RURALE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )84 

ال2ابق االلل الشقة رقم 4 .املسار. - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(146((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE MAROCAINE (:

.D’INGENIERIE RURALE

دراسة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لانشاء)مشاريع السقي).

اشغال متعددة ال البناء).

التصدير لاالستيراد..

عنوان املقر االجتماعي):)رقم))84 

ال2ابق االلل الشقة رقم)4).املسار.)-)

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد امين كسرالي):)1)5)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيدة سعاد الباب):)491)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) كسرالي  امين  السيد 

1)دجا عمارة) ابواب مراكش من2قة)

مراكش) (41111  (4 شقة) (448

املغرب.

عنوانه)ا)) الباب  سعاد  السيدة 

 (1( رقم) (( الوحدة) املحمدي  الحي 

41111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) كسرالي  امين  السيد 

1)دجا عمارة) ابواب مراكش من2قة)

448)شقة)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (13 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)3887)).

(4I

ETUCOM

 BLANCHISSERIE LA

FAMILIA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETUCOM

 N°842 1ER(ETAGE(APP 4

 AL(MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

 BLANCHISSERIE LA FAMILIA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي البه ة 

عمارة 98 محل تجاري )) امحاميد 

1) - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(145(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLANCHISSERIE LA FAMILIA

أرض الشركة بإيجاز):)أسيل لكي)

جميع انواع املالبس.

عنوان املقر االجتماعي):)حي البه ة)

امحاميد) ((( محل تجاري) (98 عمارة)

1) - 41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   96(8

 (11 (: رقية) البيسور  السيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) رقية  البيسور  السيدة 
مسيرة)))حرف اله رقم))6) 41111 

مراكش املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) رقية  البيسور  السيدة 
مسيرة)))حرف اله رقم))6) 41111 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (1( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)3816)).

(5I

JURIS INVEST PARTNERS

MENARA PONCE SA
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معرلف الدار 
البيضاء، 71)1)، الدار البيضاء 

املغرب
MENARA PONCE SA »شركة 

املساهمة«
لعنوان مقرها االجتماعي : 1.511 
كلم طريق اكادير - 41)41 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.61865

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)1))يونيو)9)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)
 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

رفع راسمال الشركة بمبلغ)111 711 
8)درهم لتحويله من)111 311)درهم)
الى)111 111 9)درهم لحلك عن طريق)
سهما بقيمة) (87  111 ل طرح) انشاء)
11))درهم للسهم تؤدى) اسمية تبلغ)
كاملة عند االكتتاب.-جزء)عن طريق)
عن طريق) النقدية لجزء) املساهمة 

اوحساب او اري للشركاء.

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

الصالحية) االدارة  مجلس  تفويض 

الكاملة لالنجاز النهائي لرفع راس املال)

لتعديل النظام االسا�ضي لفقا لهذه)

الزيادة.

قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي)

:)لبناء)على قرار مجلس االدارة بتاريخ)

النهائي) االنجاز  تقرر  (3(/((/(1(9

لرفع راس املال عن طريق اوحساب)

او اري الذي حدد في مبلغ)111 711 

4)درهم بانشاء)111 47)سهما جديدا)

ان) بعد  بالكامل  لحررت  اكتتبت 

تنازل املساهمون االخرلن عن حقهم)

ليصبح راس) التفضيلي في االكتتاب.)

 111 الى) درهم  (311  111 من) املال 

 51  111 الى) مقسمة  درهم  (5  111

سهم بقيمة)11))درهم للواحدة.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

النظام) من  ل7) (6 املادتين) تعديل 

االسا�ضي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((1 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)1))تحت رقم))336)).

(6I

fatima zahra

STE MAJOR AUTO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26،

30000، FES(MAROC

STE MAJOR AUTO شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 34 

تجزىة الوفاء الحي الصناعي بنسودة 

فاس. - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6(5(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (16

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAJOR AUTO

اصالح) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لصباأة هياكل السيارات..

 34 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

تجزىة الوفاء)الحي الصناعي بنسودة)

فاس.)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

1.111.111))درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد بنيسف عبد الرحيم):)611 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (11 (: عثمان) بنيسف  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (11 (: فسكة) محسن  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الرحيم) عبد  بنيسف  السيد 

 8 عمارة) زنباع  ابن  زنقة  عنوانه)ا))

))شارع سان لوي م ج فاس.) الشقة)

31111)فاس املغرب.

السيد بنيسف عثمان عنوانه)ا))

 ( الشقة) (8 عمارة) زنباع  ابن  زنقة 

 31111 شارع سان لوي م ج فاس.)

فاس املغرب.

عنوانه)ا)) فسكة  محسن  السيد 

الغزالي) تجزىة  (8 شقة) ((3 عمارة)

 31111 فاس) اوخ2يب  ابن  شارع 

فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الرحيم) عبد  بنيسف  السيد 
 8 عمارة) زنباع  ابن  زنقة  عنوانه)ا))

))شارع سان لوي م ج فاس.) الشقة)

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((5 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم))))).

(7I

fatima zahra

STE YAAKOUBI NIAMATI

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26،

30000، FES(MAROC

STE YAAKOUBI NIAMATI شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

 DOUAR لعنوان مقرها اإلجتماعي

 OULAD YOUSSEF MEZANINE

 OULAD(TAYEB(R/D(FES - 30000

فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6((13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YAAKOUBI NIAMATI

:)مقالل في) أرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة ال البناء..
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 DOUAR(:(عنوان املقر االجتماعي

 OULAD YOUSSEF MEZANINE

 OULAD TAYEB R/D FES - 31111

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: اليعقوبي) علي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اليعقوبي  علي  السيد 

))رقم) حي موالي احمد الذهبي زنقة)

الريصاني) (5(451 الريصاني) ((4

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) اليعقوبي  علي  السيد 

))رقم) حي موالي احمد الذهبي زنقة)

الريصاني) (5(451 الريصاني) ((4

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (1( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)859.

(8I

fatima zahra

STE RIAD CHAFI

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26،

30000، FES(MAROC

STE RIAD CHAFI شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزىة 51 
رقم 5 تجزىة الرياض طريق صفرل 

فاس. - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6(869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (14

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIAD CHAFI

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لشبه) الصيدالنية  املنتجات 

الصيدالنية).

عنوان املقر االجتماعي):)تجزىة)51 

تجزىة الرياض طريق صفرل) (5 رقم)

فاس.)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: االصيل) زينب  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) االصيل  زينب  السيدة 

3)حي لال سكينة زلاأة فاس) 8)زنقة)

31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) االصيل  زينب  السيدة 

3)حي لال سكينة زلاأة فاس) 8)زنقة)

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((9 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)375).

(9I

BENNANI(&(ASSOCIES

 MAGNETI MARELLI
MOROCCO LLC

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تغيير تسمية الشركة

Bennani(&(Associes
 Marina( Casablanca( B5،

20030،(Casablanca(Maroc
 Magneti Marelli Morocco
LLC)شركة حات املسؤللية املحدلدة

تجزئة) االجتماعي  مقرها  لعنوان 
 Tanger اوحرة) املن2قة  (،(46 رقم)
جوامع،) بلدية  (،Automotive City
(- املغرب) أنجرة،) فحص  مقاطعة 

91191)طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري)
876(7

)بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((1(1 فبراير) ((( املؤرخ في)
 Magneti« من) الشركة  تسمية 
إلى) (»Marelli Morocco LLC

. »Marelli Morocco LLC«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (15 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))3))3).

(1I

RISE ADVISORY

MIA GLAMOUR INSTITUT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MIA GLAMOUR INSTUTIT
13، زنقة أيت ألرير شارع موالي 
يوسف .، 1111)، الدارالبيضاء 

املغرب
 MIA GLAMOUR INSTITUT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 13، زنقة 
أيت ألرير شارع موالي يوسف 

الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

463915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLAMOUR INSTITUT

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

في املغرب أل) :)سواء) من الشركة هو)

في اوخارج)؛

تشغيل صالون تجميل لتصفيف)

لعلم) لعافية  تجميل  شعرلمركز 

التغذية لاللياقة البدنية

تقديم املشورة في جميع اوخدمات)

لصيانة) لاالسترخاء) باو مال  املتعلقة 

او سم لالتنحيف لالتغذية لاو مال)؛

مستحضرات) جميع  لبيع  شراء)

التجميل حات الصلة،

الغذائية) املنتجات  لبيع  شراء)

لأطباق اوحمية الغذائية)

)التجارة،)االستيراد لالتصدير

اكتساب املشاركة بجميع الوسائل)

في جميع الشركات أل الشركات التي)

لديها كائن مشابه أل حي صلة)؛

العمليات) جميع  عام،) لبشكل 

التجارية لاملنقولة لالعقارية لاملالية)

أل) مباشر  بشكل  رب2ها  يمكن  التي 

أير مباشر باألنش2ة املذكورة أعاله)

أل التي من املرجح أن تعزز تحقيقها)

لت2ويرها.

(،13 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زنقة أيت ألرير شارع موالي يوسف)

1111))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

السيدة مريم فارح):)111.))حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) فارح  مريم  السيد 
م) ح  ((3 رقم) س  عمارة  الكدية 
الدارالبيضاء) ((1111 الدارالبيضاء)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) فارح  مريم  السيدة 
م) ح  ((3 رقم) س  عمارة  الكدية 
الدارالبيضاء) ((1111 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)737854.

((I

FLASH ECONOMIE

YAGA CONSEIL

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YAGA CONSEIL
شركة حات مسؤللية محدلدة 
بشريك لحيد، رأسمالها 3.111 

درهم
املقر الرئيس : امللكية املسماة »أرض 
حمري«، مركز ألالد حدل، سيدي 

معرلف - الـدارالبيضـاء
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة بشريك لحيد
ألال : بموجب عقد عرفي محرر 

بالدارالبيضاء بتاريخ 6)يونيو1)1)، 
قامت : 

السيدة يسمينة برشيد املالكة ملا 
قدره : 31 حصة

لشركة) األسا�ضي  النظام  بوضع 
بشريك) محدلدة  مسؤللية  حات 

لحيد خصائصها كما يلي):)

 YAGA ياأا الستشارة) (: التسمية)

 - CONSEIL

املسماة) امللكية  (: املقرالرئيس)

حدل،) ألالد  مركز  حمري«،) »أرض 

سيدي معرلف)–)الدارالبيضاء.

الشركة) تهدف  (: الشركة) هدف 

البلدان) داخل املغرب لفي أيره من 

إلى ما يلي):)-

لالتكوين) لالدعم  االستشارة 

لإنجاز الدراسات لدراسات اليقظة،)

اوخدمات) أل  لالتحليل  لالتدقيق 

على) املتعلقة  امليادين  في  لحلك 

لاملالية) بالقانون  اوخصوص 

أل) التجاري  لالتدبير  لاالقتصاد 

اإلداري لالشؤلن اوخاصة أل العامة)

لالتنظيم) لالبيئة  لالتربية  لالتجارة 

الذاتيين) لفائدة األشخاص  لالتدبير 

أل املعنويين؛

في) لاملواكبة  لالدعم  االستشارة 

ميدان االستثمار؛

لعموما جميع العمليات التجارية)

املنقوالت) أل  العقارات  لفي  لاملالية 

املرتب2ة بشكل مباشر أل أير مباشر)

يمكن) لالتي  أعاله  الشركة  بهدف 

أن تساهم في ت2وير لتنمية أهداف)

الشركة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

رأسمال الشركة):)

3.111)درهم موزعة إلى)31)حصة)

11))درهم للحصة الواحدة) من فئة)

محررة بالكامل.

التسيير):)

تم تعين السيدة يسمينة برشيد)

مسيرة للشركة ملدة أير محددة.

السنة املالية للشركة):)

في) للشركة  املالية  السنة  تبتدئ 

فاتح يناير لتنتهي في))3)دجنبر.

االحتياطي) %5إلى  (: األرباح)

الباقي) الرصيد  ليخصص  القانوني،)

حسب قرار الشريك الوحيد.

تم تقييد الشركة بالس ل) (: ثانيا)

تحت) بالدارالبيضاء) التجاري 

 19.17.(1(1 بتاريخ) عدد)46488)

بتاريخ) القانوني  اإليداع  تم  كما 

1)1).19.17)تحت عدد)))7387.
للخالصة لالتذكير

هيئة التسيير

((I

alfafisc(sarl

SMID ENVIRONNEMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

alfafisc(sarl

 QUARTIER(ADMINISTRATIF;

 Place(des(taxis(Complexe(dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،

83350، OULED(TEIMA(MAROC

SMID ENVIRONNEMENT شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 6 

اقامة الليمون شارع اوحرية الالد 

تايمة تارلدانت - 83351 الالد تايمة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SMID (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ENVIRONNEMENT

:)مقالل في) أرض الشركة بإيجاز)

جميع االشغال لالبناء.

 6 شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الالد) اوحرية  شارع  الليمون  اقامة 

تايمة تارلدانت)-)83351)الالد تايمة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) خالد  ارزيقي  السيد 

 61 رقم) سكن  ((11111 مشرلع)

ايت) (86(51 تجزئة اركانة ايت ملول)

ملول املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) خالد  ارزيقي  السيد 

 61 رقم) سكن  ((11111 مشرلع)

ايت) (86(51 تجزئة اركانة ايت ملول)

ملول املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) بتارلدانت  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

(3I

alfafisc(sarl

JACREP

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

alfafisc(sarl

 QUARTIER(ADMINISTRATIF;

 Place(des(taxis(Complexe(dar

 taleb(ouled(teima(Ouled(Teima،

83350، OULED(TEIMA(MAROC

JACREP شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

البراكيك البحراني جماعة اوخنافيف 

الالد تايمة - 83351 الالد تايمة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JACREP

أرض الشركة بإيجاز):)حفر االبار.

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البراكيك البحراني جماعة اوخنافيف)

تايمة) الالد  (83351 (- تايمة) الالد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اوحسن  جعفر  السيد 

جماعة) البحراني  البراكيك  دلار 

الالد) (83351 اوخنافيف الالد تايمة)

تايمة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) اوحسن  جعفر  السيد 

جماعة) البحراني  البراكيك  دلار 

الالد) (83351 اوخنافيف الالد تايمة)

تايمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) بتارلدانت  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)7)3.

(4I

FLASH ECONOMIE

L A R O M A
شركة املساهمة

حل شركة

L A R O M A
رأسمالها) عقارية،) مدنية  شركة 

111،11.)))درهم
في طور التصفية

املقر الرئيس):)8)،)تجزئة الكولين)
II،)سيدي معرلف)-)الدارالبيضاء

التعريف الضريبي):))))))6)1
إأالق التصفية

االستثنائي) العام  او مع  قام  (
 (1(1 يوليوز) (1( بتاريخ) للشركاء)
التصفية) حسابات  على  باملصادقة 
انتدابه) املصفي من  كما قرر إعفاء)
عمليات) إأالق  على  لاإلشهاد 

التصفية اعتبارا من يومه.
للخالصة لالتذكير)

املصفي

(5I

BUCOGEST

ABDESS TRANS ابدي1 
ترون1

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUCOGEST
حي أموكاي شارع محمد 

اوخامس6)) الدشيرة انزكان 
 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب
ABDESS TRANS ابديس ترلنس 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي لاوحوري 
الزنقة 13)3 الرقم 6) الدشيرة 
انزكان - 86351 الدشيرة انزكان 

املغرب
تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(151(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ABDESS TRANS)ابديس ترلنس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع وحساب الغير لطنيا لدلليا.

عنوان املقر االجتماعي):)لاوحوري)

الدشيرة) ((6 الرقم) (3(13 الزنقة)

انزكان) الدشيرة  (86351 (- انزكان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد عبد الصادق الباز):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الباز) الصادق  عبد  السيد 

تراست) (( تغزلت) حي  عنوانه)ا))

انزكان)51)86)انزكان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الباز) الصادق  عبد  السيد 

تراست) (( تغزلت) حي  عنوانه)ا))

انزكان)51)86)انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (1( االبتدائية بانزكان بتاريخ)

1)1))تحت رقم))79.

(6I

EE MANAGEMENT

MOHA MAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EE MANAGEMENT

 av mly rachid quartier chbar

 n496 martil، 93150، martil

maroc

MOHA MAR شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مالي 

رشيد حي الشبار رقم 496 - 51)93 

مرتيل املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(66(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOHA MAR

الترليج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العقاري.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  496 رقم) الشبار  حي  رشيد  مالي 

51)93)مرتيل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

11.111،11))درهم،)مقسم كالتالي):)
 (11 (: العسالي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد محمد العسالي عنوانه)ا))
تجزئة االأراس شارع بني كميل رقم)
 93(51  8 الشقة رقم) (3 ال2ابق) ((5

مرتيل املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد محمد العسالي عنوانه)ا))
تجزئة االأراس شارع بني كميل رقم)
 93(51  8 رقم) شقة  (3 ال2ابق) ((5

مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم))138.
(7I

NOUVAFISC

STE E2M SARL A.U

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOUVAFISC
عمارة بولهدير شارع املقالمة ايت 

ملول انزكان، 81651، انزكان 
املغرب

STE E(M SARL A.U شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مركز درايد 
جماعة سيدي بيبي اشتوكة ايت 
باها - 74)87 جماعة سيدي بيبي 

اشتوكة ايت باها املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(158(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 
باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.E(M SARL A.U
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
-التصدير) الغير) وحساب  البضائع 

لاالستراد.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اشتوكة) بيبي  سيدي  جماعة  درايد 
سيدي) جماعة  (87(74 (- باها) ايت 

بيبي اشتوكة ايت باها املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: السماع) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) السماع  محمد  السيد 
ايت) املسيرة  حي  ((33 رقم) بلوك ب 

ملول)51)86)ايت ملول املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) السماع  محمد  السيد 
ايت) املسيرة  حي  ((33 رقم) بلوك ب 

ملول)51)86)ايت ملول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

1)1))تحت رقم))85.

(8I

MOORISH

 DISTRIBUTION &
 AUTOMATION SOLUTION

SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت ال2ابق 5 شقة 

د، 1181)، الدار البيضاء املغرب

 DISTRIBUTION &

 AUTOMATION SOLUTION

SARL AU شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

زرق2وني إقامة حماد ال2ابق ) رقم 

) - 1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46493(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 DISTRIBUTION( & (: تسميتها)

 AUTOMATION SOLUTION

.SARL AU

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املنتجات الكهربائية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
))رقم) زرق2وني إقامة حماد ال2ابق)

) - 1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: مناصف) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد مناصف عنوانه)ا))
حي الداخلة بلوك)3)رقم)4 3351))ق)

تادلة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد مناصف عنوانه)ا))

حي الداخلة بلوك)3)رقم)4 3351))ق)

تادلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)738819.

(9I

Soft(finances(sarl

CASH PLUS HADKOURT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Soft(finances(sarl

شارع بئر أنزران عمارة زينب رقم 4، 

6111)، سيدي قاسم الغرب

CASH PLUS HADKOURT شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي احد كورت 

املركز بلدية حد كورت - 6151) 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PLUS HADKOURT

تحويل) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

األموال..
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احد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- كورت) حد  بلدية  املركز  كورت 

6151))سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد اوحامدي اوحسين):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اوحامدي) اوحسين  السيد 

عنوانه)ا))احد كورت املركز بلدية حد)

سيدي) ((6151 امللحة) كورت جرف 

قاسم املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

اوحامدي) اوحسين  السيد 

عنوانه)ا))احد كورت املركز بلدية حد)

سيدي) ((6151 امللحة) كورت جرف 

قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- االبتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ)

تحت رقم)-.

31I

رمزي لالستشارات

CHAOUQI PËCHE
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات

شارع 4) نونبر عمارة حمدي للد 

الرشيد ال2ابق رقم )1 شقة رقم )1 

العيون، 71111، العيون املغرب

CHAOUQI PËCHE »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي : زنقة 

الفجيرة رقم 5 عمارة ) حي الوحدة ) 

العيون - - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(7(63

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)4))يوليوز)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)
قرار رقم)-نقل مقر الشركة):)الذي)
ينص على مايلي):)زنقة الفجيرة رقم)5 

عمارة)))حي الوحدة)))العيون
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)
على) ينص  الذي  (: ((-4 رقم) بند 
األسا�ضي) النظام  -تحديث  (: مايلي)

للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/355).

3(I

MOORISH

 NOKO COMPAGNIE
 INTERNATIONALE SARL

AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت ال2ابق 5 شقة 
د، 1181)، الدار البيضاء املغرب

 NOKO COMPAGNIE
 INTERNATIONALE SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
زرق2وني إقامة حماد ال2ابق ) رقم 

) - 1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
465545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NOKO COMPAGNIE (:

.INTERNATIONALE SARL AU

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)لالتوزيع لنقل البضائع.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
))رقم) زرق2وني إقامة حماد ال2ابق)

) - 1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: باتريس) كوفي  كوامي  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

باتريس) كوفي  كوامي  السيد 

ساحل) (11((5  (338  (3 عنوانه)ا))

العاج أبيدجان.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

باتريس) كوفي  كوامي  السيد 

ساحل) (11((5  (338  (3 عنوانه)ا))

العاج أبيدجان

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)739417.

3(I

KHM CONSULTING

BO BLANC

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

KHM CONSULTING

) زنقة ايت باعمران املمر ب ال2ابق 

االلل الرقم 16) تقاطع شارع محمد 

اوخامس لاملقالمة، 1151)، الدار 

البيضاء املغرب

BO BLANC شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 5) زنقة 

النسور مرس السل2ان - 31)1) 

الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4(7565

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

1)1))تقرر إنشاء) 7))ماي) املؤرخ في)

التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 

لالد) بلدية  بالعنوان  لالكائن  (-

 6( رقم) الصناعية  عزلزاملن2قة 

الدار) ((1(61 (- النواصر) محافظة 

طرف) من  لاملسير  املغرب  البيضاء)

السيد)ة))قباج نادية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)739867.

33I

شارماكو

صوصييتي اموبليير بور 
لوسبيتاليزاسيون

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

شارماكو

3)) شارع عبد الكريم اوخ2ابي 

عمارة املهندس مدخل أ 8-7، 

1)411، مراكش املغرب
صوصييتي اموبليير بور 

لوسبيتاليزاسيون شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي 4 زنقة 

ابن تومرت جليز - 41111 مراكش 

املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

86(79

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم حذف) ((1(1 يونيو) ((( املؤرخ في)

األنش2ة التالية من نشاط الشركة)

اوحالي):)
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منعش عقاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)95)4)).

34I

FLASH ECONOMIE

BATELCOM NEGOCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

BATELCOM NEGOCE

 شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 10.000،00 درهم

 مقرها اإلجتماعي : تجزئة او ماعة 

رقم 31)،سيدي معرلف - الدار 

البيضاء 

RC(N° : 156339

I.F : 2203750

حل شركة

 (5 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)

يناير)9)1))قرر الشركاء)ما يلي):)

لتصفيتها) للشركة  املبكر  اوحل 

اعتبارا من هذا اليوم-)

هاشم) موالي  السيد  -تعيين 

جديدي كمصفي للشركة)

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  (

معرلف) 31)،سيدي  رقم) او ماعة 

-)الدار البيضاء-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)9)1))تحت رقم)696665

35I

M F B C

اكموند فيزيون
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

M F B C

34) ز الية شا رع الال د زيا ت لزتقة 

اسوا ت عما ر ة B ال2ا بق 4 رقم 7، 

1511)، الد ا ر البيصا ء املغر ب

اكموند فيزيون شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

احمد امل ا طي اقامة ليزالب ال2ا 

بق ) رقم 8 املعا ريف - 1331) الدار 

البيضا ء املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46433(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اكموند)

فيزيون.

تسويق.) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لبيع) لموادها  اإلطارات  توزيع.)

اإلكسسوارات لاملواد البصرية):)

مناديل التنظيف.

إطارات النظارات.

اوحبل للنظارات العاملية.

للتعديل) لقابل  مرن  سلك 

لألطفال.

حبة بريق للنظارات.

مقاطع شمسية

البيع) الشراء.) عملية  التجارة.)

التمثيل.) تصنيع.) (. (. و ة) املعا  (.

العامة) لالتجارة  التوزيع  السمسرة.)

املحلي) املنشأ  حات  املنتجات  و ميع 

أل األجنبي
زنقة) ((3 (: عنوان املقر االجتماعي)

ال2ا) ليزالب  اقامة  طي  امل ا  احمد 
بق)))رقم)8)املعا ريف)-)1331))الدار)

البيضا)ء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد عبد الرحيم لفا يدة):)541 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 461 (: العزلة) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

يدة) لفا  الرحيم  عبد  السيد 

 ( حي السد ري مجموعة) عنوانه)ا))
زنقة)65)رقم)94 1651))الدار البيضا)

ء)املغرب).

عنوانه)ا)) العزلة  السيد رضوان 
اقا مة املنزه مجموعة)14)زنقة)3)رقم)

) 1671))الدار) 6)ال2ا بق) 4)الشقة)

البيضا)ء)املغرب).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

يدة) لفا  الرحيم  عبد  السيد 

 ( حي السد ري مجموعة) عنوانه)ا))
زنقة)65)رقم)94 1651))الدار البيضا)

ء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

36I

اتمانية الزيتون

agafay riders
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 
رقم 3، 41111، مراكش ا

agafay riders شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

افراس ازكية امزميز - 41111 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(13363

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

1)1))تم تحويل) 6))يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

 41111 (- »دلار افراس ازكية امزميز)

لال) »جماعة  إلى) املغرب«) مراكش 

مراكش) (41111 (- تكركوست اوحوز)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)76)4)).

37I

offisc

ZAHRA ICE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 61

20500، casablanca(maroc

ZAHRA ICE شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي األمان 3 

تجزئة 4) رقم املحل 4 سيدي مومن 

- 1411) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

463(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHRA ICE

أرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

 3 األمان) (: عنوان املقر االجتماعي)

تجزئة)4))رقم املحل)4)سيدي مومن)

- 1411))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
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السيد الزيوي عبد امل يد):)111.) 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

امل يد) عبد  الزيوي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة األمان)3)عمارة)6)) 
رقم)8)طابق)))سيدي مومن)1411) 

الدار البيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
امل يد) عبد  الزيوي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة األمان)3)عمارة)6)) 
رقم)8)طابق)))سيدي مومن)1411) 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)8)7373.
38I

اتمانية الزيتون

 CENTRE KOUTOUBIA
 DE NATUROPATHIE ET

FORMATION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية
اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 
املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3، 41111، مراكش ا
 CENTRE KOUTOUBIA
 DE NATUROPATHIE ET
FORMATION شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 
بني مرينعمارة الزبيري) - 41111 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.765(7

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((1(1 يناير) (18 في) املؤرخ 
 CENTRE KOUTOUBIA حل)
 DE NATUROPATHIE ET
حات) شركة  (FORMATION
رأسمالها) مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها) لعنوان  درهم  (61.111

مرينعمارة) بني  طريق  اإلجتماعي 
املغرب) مراكش  (41111  - الزبيري) 

نتيجة لعدم نجاح املشرلع).
ل عين):)

السليماني) احمد  السيد)ة))
مرينعمارة) بني  طريق  لعنوانه)ا))
املغرب) مراكش  (4111 الزبيري)

كمصفي))ة))للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)
1)1))لفي طريق بني) 18)يناير) بتاريخ)
مراكش) (41111 (- مرينعمارة الزبيري)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)74)4)).
39I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE HACHE TRAINING
AND CONSULTING SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111
 STE HACHE TRAINING AND

CONSULTING SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

 HAY لعنوان مقرها اإلجتماعي
 HASSANI RUE LAABIDI OULD
 HMAIM(NR 11 ES-SEMARA -

ES-SEMARA 72000 املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(995
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE HACHE TRAINING AND

.CONSULTING SARL

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الدراسات.

 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 HASSANI RUE LAABIDI OULD
 HMAIM NR (( ES-SEMARA -

ES-SEMARA 111)7)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: الشيكر) اكبلناها  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد موالي اوحنفي عزات):)511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
الشيكر) اكبلناها  السيدة 
 13 رقم) انزران  بئر  شارع  عنوانه)ا))

السمارة)111)7)السمارة املغرب.
الشيكر) اوحنفي  موالي  السيد 
عنوانه)ا))حي الوفاء)عمارة)47)رقم)7 

املحمدية)8811))املحمدية املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
الشيكر) اكبلناها  السيدة 
 13 رقم) انزران  بئر  شارع  عنوانه)ا))

السمارة)111)7)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ)7))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/))).

41I

FLASH ECONOMIE

DELICES AMAL ديلي1 امال

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ديليس امال
شركة محدلدة املسؤللية حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 1.111) درهم

املقراالجتماعي : اقامة مامون ) 
محل م) املوحدين شارع اوحزام 
الكبيرالحي املحمدي الدارالبيضاء 

إعالن عن تأسيس شركة محدلدة 

املسؤللية حات شريك لحيد

بموجب عقد عرفي مؤرخ،)في الدار)

9)1)/1)/13،تم) بتاريخ) البيضاء)

املسؤللية) محدلدة  شركة  تأسيس 

حات شريك لحيد تحمل اوخصائص)

التالية)

DELICES AMAL-التسمية):))
مامون) اقامة  (: -)املقراالجتماعي)

اوحزام) املوحدين شارع  محل م)) ((

الكبير الحي املحمدي الدارالبيضاء

لبيع) صنع  (: االجتماعي) الهدف 

جميع انواع اوحلويات3-

99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: -)املدة)

التس يل في الس ل التجاري.4

(: االجتماعي) الرأسمال  (5-

إلى11)حصة) مقسم  1.111)درهم 

تم) درهم  ((11 فئة) من  اجتماعية 

تحريره كامال لموزع على الشركاء)كما)

يلي

درهم) ((1111.11( حصة) ((11

اوحاملة) موهوب  امال  للسيدة  ((

BB5(3(لب2اقة التعريف الوطنية

-6السنة املالية):)من فاتح ينايرإلى)

)3)ديسمبرمن كل عام

السيد) تعيين  تم  (: -7التسيير)

كمسيرة) موهوب  امال  للسيدة 

للشركة لحلك ملدة أير محدلدة)

تم اإلبداع القانوني باملحكمة) (8-

بتاريح) بالدارالبيضاء) التجارية 
التجاري) 9)1)/))/9)للس ل 

رقم447789
مقت2ف لبيان

4(I

FLASH ECONOMIE

TIJATEX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

TIJATEX)شركة
(: التجاري) الس ل  رقم 

العام) او مع  45165بمقت�ضى 

اإلستثنائي املؤرخ في)4))دجنبر)9)1) 

 TIJATEX(قرر شركاء)شركة



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   9636

11.111))درهم لمقرها) رأسمالها)

البيضاء-معاريف) بالدار  االجتماعي 

8)-)زنقة النهالي النحاس ما يلي):)

النهائية) التصفية  عن  اإلعالن 

للشركة)

)إعفاء)املصفي من مهامه)-)أفرأت)

من مدتها)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)1)7383

4(I

FLASH ECONOMIE

DH INVEST

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

DH INVEST شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرق2وني ال2ابق ) رقم 6 - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INVEST

الترليج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
األرا�ضي) مبيعات  العقاري،شراء)

العارية،)تأجير املستودعات.
46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الزرق2وني ال2ابق)))رقم)6 - 1111) 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: كزلل) حسن  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد حسن كزلل عنوانه)ا))حي)
الوحيان زنقة)))رقم)4)))عين الشق)

1111))الدار البيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد حسن كزلل عنوانه)ا))حي)
الوحيان زنقة)))رقم)4)))عين الشق)

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)466587.
43I

نوألب

BUILZALA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

نوألب
شقة 7، طابق4 تقسيم ريزانا 

مبرلكة طريق أكوراي مكناس، 
51111، مكناس املغرب

BUILZALA شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5) حي 
البساتين عين تالجدات - 111)5 

اوحاجب املغرب.
لفاة شريك

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.36(55

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))))فبراير)1)1))تم اإلعالم)
بوفاة الشريك محمد قرلاش لتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (1(1 يناير) (16 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):)

السيد)ة))رابحة تمسنا،)8)حصة).

السيد)ة))حنان بوزملاط،)6)حصة)

.

السيد)ة))كوثر قرلاش،)9)حصة).

السيد)ة))يسرى قرلاش،)9)حصة)

.

 (8 قرلاش،) محمد  السيد)ة))

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((6 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

1)1))تحت رقم)738).

44I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MYMAR BULDING

SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة)

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

 STE MYMAR BULDING SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

 AV BIR لعنوان مقرها االجتماعي

 ANZARANE(N° 33 ES(SEMARA -

111)7 السمارة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.375

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش2ة  إضافة 

الشركة اوحالي):)

منعش عقاري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالسمارة بتاريخ)1))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)/3)).

45I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MYMAR BULDING

SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

 STE MYMAR BULDING SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

 AV BIR لعنوان مقرها اإلجتماعي

 ANZARANE(N° 33 ES(SEMARA -

111)7 السمارة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.375

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 1))يوليوز) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))عزات)

ريم كمسير لحيد تبعا لقبول استقالة)

املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)/3)).

46I

رمزي لالستشارات

GAIN-TRA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 4) نونبر عمارة حمدي للد 

الرشيد ال2ابق رقم )1 شقة رقم )1 

العيون، 71111، العيون املغرب

GAIN-TRA شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ام 

السعد عمارة 48 ال2ابق الثالث رقم 

1) العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 



9637 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3((57

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

GAIN-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRA

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مواد البناء

املعدات) لصيانة  صيانة 

الهيدرلميكانيكية

أعمال اإلنشاءات) (construction

العامة،)أرق لإجبار اآلبار.

السكنية) املباني  (buildings

لالصناعية.

تشغيل،) بيع،) تصدير،) استيراد،)

أنواع) جميع  تسويق  دللية،) تجارة 

تمثيل،) لكذلك  لالسلع،) املنتجات 

التجارية) العالمات  و ميع  امتياز 

املغربية أل األجنبية.

لالصرف) العامة  اوحفر  أعمال 
ال2رق) لشبكات  لال2رق  الصحي 

لالكهرباء) املياه  لإمدادات  املختلفة 

لالهاتف.

أعمال التجهيز لالت2وير.

لاوخشب) النجارة  أعمال  (work

.PVC(لاألملنيوم لالـ

جميع مهام ال2باعة.

جميع أعمال الرسم.

أعمال التنظيف لالصيانة.

جميع الشركات الدللة.

جميع أنواع الزخارف من او ص)

أل القناديل أل الرخام.

لإعادة) اوخضراء) األنواع  تنمية 

التش ير لالبستنة لاوحراسة لأعمال)

األماكن) في  لالصيانة  التنظيف 

العامة لاوخاصة...........اوخ.

:)شارع ام) عنوان املقر االجتماعي)
السعد عمارة)48)ال2ابق الثالث رقم)
1))العيون)-)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)1)1))سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 
11.111.111))درهم،)مقسم كالتالي):)
 GAIN-TRA( :( 1.000 الشركة)
درهم) ((11.111.111 بقيمة) حصة 

للحصة).)
 (111 (: السيد عبد الوهاب كين)

بقيمة)11.111.111))درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد عبد الوهاب كين عنوانه)ا))
حي القدس تجزئة عصام صوفيا رقم)

37)العيون)71111)العيون املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد عبد الوهاب كين عنوانه)ا))
حي القدس تجزئة عصام صوفيا رقم)

37)العيون)71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/356).

47I

CABINET D’AUDIT ET DE CONSEIL

 بي ت ديجتال
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CABINET D›AUDIT ET DE
CONSEIL

 Bd Bir INZARANE-ROMANDIE
 II- TOUR(ICHBILIA-APPT 1& 2
 Bd Bir INZARANE-ROMANDIE
 II- TOUR(ICHBILIA-APPT 1& 2،
20370، CASABLANCA(MAROC

 بيست ديجتال شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 55، تقاطع 
شارع الزرق2وني لزنقة سبتة رقم 
شقة )) - 1361) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4667((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بيست) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ديجتال).

جميع) (• (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لل رائد) لالتحرير  النشر  أشغال 

لسائل) من  لأيرها  اإللكترلنية 

االعالم

لاإلست2الع) الدراسات  تحقيق  (•

اإلقتصادي) اإلجتماعي،) امل ال  في 

لالسيا�ضي.

•)التواصل بكافة أشكاله

لبصفة عامة،)جميع العمليات) (•

التي لها عالقة مباشرة أل أير مباشرة)

لألأراض)

املذكورة أعاله أل التي من شأنها)

أن تساعد على تحقيقها لت2ويرها.

(،55 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تقاطع شارع الزرق2وني لزنقة سبتة)
رقم شقة))) - 1361))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

:  الشركة جلوبال ميديا هولدينغ)

911)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

السيد الشرعي موالي أحمد):)11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

هولدينغ) ميديا  جلوبال  الشركة 
55)زالية شارع الزرق2وني) عنوانه)ا))
لزنقة سبتة،)ال2ابق الرابع-)رقم)5) 

1361))الدار البيضاء)املغرب.

أحمد) موالي  الشرعي  السيد 

زنقة لصون بولو) (34 رقم) عنوانه)ا))

1)14))الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

أحمد) موالي  الشرعي  السيد 

زنقة لصون بولو) (34 رقم) عنوانه)ا))

1)14))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741447.

49I

نوألب

BUILZALA

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

نوألب

شقة 7، طابق4 تقسيم ريزانا 

مبرلكة طريق أكوراي مكناس، 

51111، مكناس املغرب

BUILZALA شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5) حي 

البساتين عين تالجدات - 111)5 

اوحاجب املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.36(55

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 1))يوليوز) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

بوزملاط حنان كمسير آخر تبعا لوفاة)

املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)168).

51I
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fidmanar

KABBAJ&JBIRA SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fidmanar
3)) شارع عبد الكريم اوخ2ابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
ال2ابق التاني مراكش، 41111، 

marrakech maroc
KABBAJ&JBIRA(SERVICES شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى«كوريل 9)4« بونليو ليو دت 
تاركة - 41111 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.83819

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)يوليوز)1)1))تم تحويل)
من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
بونليو) (»4(9 املسمى«كوريل) »امللك 
مراكش) (41111 (- تاركة) دت  ليو 
عند) املسمى«) »امللك  إلى) املغرب«)
الدار«)دائرة او نانات حانوت البقال)
(- دلار بن عمر طريق عبد هللا أيات)

41111)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4387)).

5(I

BUSINESS WAYS

JMD EVENTS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA،

 IMMEUBLE N°(1، APPT. N°12،
 HIVERNAGE- MARRAKECH-،
40000، MARRAKECH(MAROC

JMD EVENTS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي بالد عمر 

لبراهيم 3، محمدية، سيدي يوسف 

بن علي مراكش 41151 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15113

 1( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JMD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVENTS

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

مع) لامل2اعم  الضيافة  بيوت  لإدارة 

ببيع اوخمور أل عدمه ل

)كراء)الدرجات بكل أنواعها.

.

عنوان املقر االجتماعي):)بالد عمر)

لبراهيم)3،)محمدية،)سيدي يوسف)

مراكش) (41151 مراكش) علي  بن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 DELHAYE JEAN-MARC السيد)

ROBERT(A(:(100)حصة بقيمة)11) 

درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 DELHAYE JEAN-MARC السيد)

املغرب) عنوانه)ا)) (ROBERT A

41151)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 DELHAYE JEAN-MARC السيد)

املغرب) عنوانه)ا)) (ROBERT A

41151)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((6 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم))5)4)).

53I

SOFINACTE

BR 4 TRANS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme(ETAGE، 30000، FES

MAROC

BR 4 TRANS شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

سيدي الوافي حي املسيرة بنسودة 

زليلك - 31131 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63(4(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BR 4 (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشاحنات

نقل جميع املواد لمعدات البناء.

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بنسودة) املسيرة  حي  الوافي  سيدي 

زليلك)-)31131)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

111.))حصة) السيد رضا بوعاز):)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 (9 عنوانه)ا)) بوعاز  رضا  السيد 

زنقة)47))تجزئة ال2يب التازي شارع)

فاس) (31111 هللا) عبد  بن  عالل 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 (9 عنوانه)ا)) بوعاز  رضا  السيد 

زنقة)47))تجزئة ال2يب التازي شارع)

فاس) (31111 هللا) عبد  بن  عالل 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم))76).

54I

FOUZMEDIA

AMINOUFIR TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

AMINOUFIR TRAVAUX شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة كوثر 

) محل رقم 7 بئر الرامي - 4111) 

القني2رة املفرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

54(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(9 دجنبر) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMINOUFIR TRAVAUX

:)مقالل في) أرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين

مقالل في تقل السلع

ممول اوحفالت.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الرامي) بئر  (7 رقم) محل  (( كوثر)

4111))القني2رة املفرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) العفير  ل2يفة  السيدة 

 (4111 الرامي) بئر  (689 الرقم)

القني2رة املغرب.

او وهري) امين  محمد  السيد 

 (75 الرقم) قصبة مهدية  عنوانه)ا))

سكتور)) 4111))القني2رة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

او وهري) امين  محمد  السيد 

 (75 الرقم) قصبة مهدية  عنوانه)ا))

سكتور)) 4111))القني2رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

رقم)-.

56I

SOFINACTE

BOUAZ -Y- SERVICES

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.

 5éme(ETAGE، 30000، FES

MAROC

BOUAZ -Y- SERVICES شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

سيدي الوافي. حي املسيرة بنسودة 

الزليلك - 31131 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUAZ -Y- SERVICES

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشاحنات

نقل جميع املواد لمعدات البناء.

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بنسودة) املسيرة  حي  الوافي.) سيدي 

الزليلك)-)31131)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بوعاز) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد ياسين بوعاز عنوانه)ا)))4 

تجزئة صوفيا شقة رقم)))طريق عين)

الشقف)31151)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد ياسين بوعاز عنوانه)ا)))4 

تجزئة صوفيا شقة رقم)))طريق عين)

الشقف)31151)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)735).

57I

SOCIETE DELICES LAMAALAM -SARL-AU

 SOCIETE DELICES

LAMAALAM -SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DELICES LAMAALAM

-SARL-AU

64 زنقة بودير لجدة، 61111، 

لجدة املغرب

 SOCIETE DELICES LAMAALAM

SARL AU- شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 

بودير لجدة - 61111 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

35(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE DELICES LAMAALAM

.-SARL AU

صاحب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

م2عم لممول حفالت.

زنقة) (64 (: عنوان املقر االجتماعي)

بودير لجدة)-)61111)لجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 911 (: طارق) الدين  عز  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد عز الدين طارق عنوانه)ا))

تجزئة) السراق  اعوينة  السالم  حي 

 61111 لجدة) (71 رقم) اوخلفالي 

لجدة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد عز الدين طارق عنوانه)ا))

تجزئة) السراق  اعوينة  السالم  حي 

 61111 لجدة) (71 رقم) اوخلفالي 

لجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)8)4).

58I

JURIS INVEST PARTNERS

MERCURE
إعالن متعدد القرارات

JURIS INVEST PARTNERS

جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معرلف الدار 

البيضاء، 71)1)، الدار البيضاء 

املغرب
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MERCURE »شركة املساهمة«

لعنوان مقرها االجتماعي : )) 

شارع موالي يوسف - 41)1) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(((489

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)فبراير)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

استقالة) قبول  االدارة  مجلس  قرر 

من) متجنوش  ياسين  محمد  السيد 

منتدب) عام  لمدير  متصرف  مهمة 

لتعيين) (1(/1(/(1(1 من) ابتداء)

مدير) بنسعيد  جليل  محمد  السيد 

عام منتدب ملدة أير محدلدة)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

بتاريخ) العادي  العام  لل مع  تبعا 

السيد) تعيين  تقرر  ((7/1(/(1(1

محمد جليل بنسعيد متصرف لمدير)

العام) او مع  أاية  الى  منتدب  عام 

العادي للمساهمين للسنة املنتهية في)

.31/16/(1(1

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

بدلن تغيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)735781.

59I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE M Y Q F SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تالنات 

34111 املغرب تالنات، 34111، 

تالنات املغرب

STE M Y Q F SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

فاس حي الالد سعيد تالنات - 

34111 تالنات املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Y Q F SARL

أرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

العامة.

-)االستيراد لالتصدير.

-)التجارة.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

فاس حي الالد سعيد تالنات)-)34111 

تالنات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: مص2فى) الزرلقي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: ياسين) الزهرالي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد الزرلقي مص2فى عنوانه)ا))

تالنات) (34111 تالنات) الدليوار  حي 

املغرب.

السيد الزهرالي ياسين عنوانه)ا))
زنقة سبتت حي الالد سعيد تالنات)

34111)تالنات املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد الزرلقي مص2فى عنوانه)ا))

تالنات) (34111 تالنات) الدليوار  حي 

املغرب

السيد الزهرالي ياسين عنوانه)ا))
زنقة سبتت حي الالد سعيد تالنات)

34111)تالنات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 االبتدائية بتالنات بتاريخ)

1)1))تحت رقم)5)).

68I

M F B C

ا رابريك
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

M F B C
34) ز الية شا رع الال د زيا ت لزتقة 
اسوا ت عما ر ة B ال2ا بق 4 رقم 7، 

1511)، الد ا ر البيصا ء املغر ب
ا رابريك شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الالد 
سليما ن عما لة اوخيا ي2ة - 3))5) 

بر شيد املغر ب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(3793
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

رابريك.
تاج لبيع) (: أرض الشركة بإيجاز)

مواد البناء
لمواد) لاللوازم  املعدات  نقل 

البناء.
لجمع) التنقيب  أعمال  جميع 
لت2وير) لاوحفر  الترابية  األعمال 

األرا�ضي.
إدارة لتأجير لإدارة جميع املباني.

املشاريع) إدارة  في  املساعدة 
لالتخ2يط) األعمال  لتنسيق 

لالديكور

و ميع) الباطن  من  التعاقد 

أل) الصناعية  أل  التجارية  العمليات 

املالية أل املنقولة أل العقارية التي قد)

أل أير مباشر،) تتعلق بشكل مباشر 

من) أخرى  أل  بواحدة  جزئًيا  أل  كلًيا 

العمليات املشار إليها أعال.

عنوان املقر االجتماعي):)دلار الالد)

سليما ن عما لة اوخيا ي2ة)-)3))5) 

بر شيد املغر ب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد محمد بلمليح):)341)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 331 (: السيد عبد الرحيم بلمليح)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

شا) الوزاني  در  القا  عبد  السيد 

11))درهم) 331)حصة بقيمة) هدي):)

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بلمليح  محمد  السيد 

11)33 11)33)بوردل) 7)زنقة صول)

فرنسا).

بلمليح) الرحيم  عبد  السيد 

 ( ا قا مة ال2را س رقم) (6 عنوانه)ا))

)8)7))بوسكورة املغرب.

شا) الوزاني  در  القا  عبد  السيد 

زنقة اللة فا طمة) (( هدي عنوانه)ا))

الزهراء)شا رع عال ل ا بن عبد هللا اقا)

مة ما جوريل)) 1111))فا س املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) بلمليح  محمد  السيد 

11)33 11)33)بوردل) 7)زنقة صول)

فرنسا)

بلمليح) الرحيم  عبد  السيد 

 ( ا قا مة ال2را س رقم) (6 عنوانه)ا))

)8)7))بوسكورة املغرب



962( الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

شا) الوزاني  در  القا  عبد  السيد 

زنقة اللة فا طمة) (( هدي عنوانه)ا))

الزهراء)شا رع عال ل ا بن عبد هللا اقا)

مة ما جوريل)) 13)3))فا س املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

69I

AREX SARL

AREX

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

AREX SARL

39 شارع )) متر شقة رقم 6 إقامة 

صابرين حي بوركون، 1)13)، الدار 

البيضاء املغرب

AREX شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

)) متر شقة رقم 6 إقامة صابرين 

حي بوركون، - 1141) الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(4481(

العام) او مع  بمقت�ضى 

دجنبر) (19 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  ((1(3

درهم«) (91.111،11« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) ((1.111،11« من) أي 

(: طريق) عن  درهم«) ((11.111،11«

تقديم حصص نقدية أل عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)4)1))تحت رقم)1)))1155.

71I

FICOMPTA

»ABA ISMAIL« أبا اسماعيل

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME(ETAGE

FES، 30000، FES(MAROC

 »ABA ISMAIL« أبا اسماعيل

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

الكائنة برقم 4)) أ تجزئة باب 

 FES 30000 األندلس تغات فاس

فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63(59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أبا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»ABA ISMAIL«(اسماعيل

أرض الشركة بإيجاز):)مقاللة في)

األشغال املختلفة أل البناءات.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

باب) تجزئة  أ  (((4 برقم) الكائنة 

 FES 31111 فاس) تغات  األندلس 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 5.111 (: السيد مص2فى العلوي)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد مص2فى العلوي عنوانه)ا))
رقم)4)))أ تجزئة باب األندلس تغات)

فاس).)31111)فاس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد مص2فى العلوي عنوانه)ا))
فاس) (31111 العلوي) مص2فى 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم))78).

7(I

ABDENBIMSAADI

STE TAFRENT PLATRE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

abdenbimsaadi@gmail.com
 (8(BD MED V IMM

 CHANAOUI 3EME(ETAGE(APPT
 11 BENI(MELLAL، 23020، BENI

MELLAL MAROC
STE TAFRENT PLATRE شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
اخوربا تانوأة - 51)3) القصيبة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
999(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAFRENT PLATRE
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)+التجارة.
دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
القصيبة) ((3(51 (- تانوأة) اخوربا 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: محسن) زاكي  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد زاكي محسن عنوانه)ا))ايت)
تاكزيرت) تانوأة  احمد  ايت  اسشو 

51)3))القصيبة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد زاكي محسن عنوانه)ا))ايت)
تاكزيرت) تانوأة  احمد  ايت  اسشو 

51)3))القصيبة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)19)مارس)

1)1))تحت رقم)))).

7(I

الشركة املغربية للخدمات االجتماعية

 STE PATA BLANCA S.A.R.L.
AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدمات 
االجتماعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU
 N2 TANGER، 90000، TANGER

MAROC



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   962(

 STE(PATA(BLANCA(S.A.R.L. AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اإلدريسية ) شرع 4) رقم 45 طنجة 

املغرب - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16(35

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PATA BLANCA S.A.R.L. AU

ادلات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء،)بيع لشراء)ادلات البناء)..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اإلدريسية)))شرع)4))رقم)45)طنجة)

املغرب)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: محسن) اشوغي  السيد 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).)

 (11 (: محسن) اشوغي  السيد 

بقيمة)111.))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد اشوغي محسن عنوانه)ا))

رقم) التون�ضي  باطيو  صفرل  شارع 

 91111 املغرب) طنجة  (- (((/1(

طنجة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد اشوغي محسن عنوانه)ا))

رقم) التون�ضي  باطيو  صفرل  شارع 

 91111 املغرب) طنجة  (- (((/1(

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))37)3).

73I

ILIAS BOUJIDA

HAJAR CONSTRAGE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA

MAROC

HAJAR CONSTRAGE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى الحي الصناعي الش2ر الثاني 

- 35111 تازة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAJAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSTRAGE

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة التجارة.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسمى الحي الصناعي الش2ر الثاني)

- 35111)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: ال2يف) عبد  بدالي  السيد 

درهم) ((1.111 حصة بقيمة) ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

ال2يف) عبد  بدالي  السيد 

 3 عمارة) اوحسنية  تجزئة  عنوانه)ا))

شقة))) 35111)تازة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

ال2يف) عبد  بدالي  السيد 

 3 عمارة) اوحسنية  تجزئة  عنوانه)ا))

شقة))) 35111)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (17 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)57).

74I

LA REUSSITE CONSEIL

 DEMSIRI PIECES AUTO((

((DPA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay(Tarik(Rue 34 N° 5، 2ème

 ،Etage(Sidi(Bernoussi .، 20600

الدارالبيضاء املغرب

 DEMSIRI(PIECES(AUTO ((DPA((

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي امال 3 

زنقة 5) رقم 14) سيدي البرنو�ضي 

الدارالبيضاء - 1611) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
465813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.DEMSIRI PIECES AUTO ((DPA((

يتعلق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
أيار) ق2ع  بتجارة  الشركة  نشاط 

للوازم السيارات).
 3 امال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
14))سيدي البرنو�ضي) رقم) ((5 زنقة)
1611))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: جوان) اوحسين  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
اوحسين جوان عنوانه)ا)) السيد 
سيدي) (51 رقم) ((5 زنقة) (3 امال)
الدارالبيضاء) ((1611 البرنو�ضي)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
اوحسين جوان عنوانه)ا)) السيد 
سيدي) (51 رقم) ((5 زنقة) (3 امال)
الدارالبيضاء) ((1611 البرنو�ضي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)739636.
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NOUSSAH CONSULTING

سليك ترافل وكون ييرج

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

سليك ترافل لكونسييرج شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

زرهون 6) مكرر سيدي علي بوركون 

- 11)1) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.443367

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) ((1(1 يوليوز) (1( في) املؤرخ 

مسؤللية محدلدة) ( حل شركة حات)

ترافل) سليك  الوحيد  الشريك  حات 

 (11.111 لكونسييرج مبلغ رأسمالها)

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة)

زرهون)6))مكرر سيدي علي بوركون)

- 11)1))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

تحقيق) من  االست2اعة  عدم  (: ل)

هدف الشركة.

إقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

زرهون)6))مكرر سيدي علي بوركون)

- 11)1))الدار البيضاء)املغرب.)

ل عين):)

السيد)ة))عبد اوحميد نجي الدين)

اقامة) سندباد  تجزئة  لعنوانه)ا))

عين) (3( شقة) عمارة ب)1) دلنزاك 

الدئاب)11)1))الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)45)739.
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EVOLUTION CONSEIL

 RAFIA CARRELAGE SARL à
AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM(A(COMPLEXE(AHBASS
 RUE(ALLAL(EL(FASSI، 40000،

MARRAKECH MAROC
 RAFIA CARRELAGE SARL à AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

 imm 1( لعنوان مقرها اإلجتماعي
 el masoudi rue mauritanie
 gueliz(marrakech - 40000

MARRAKECH maroc

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(15(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAFIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CARRELAGE SARL à AU
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
.Fourniture Et Pose De Carrelage

 1( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 imm el masoudi rue mauritanie
 gueliz marrakech - 41111

.MARRAKECH maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: رفيع) اوحسين  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) رفيع  اوحسين  السيد 
 411 الساكن تجزئة الزرق2وني رقم)
مراكش) (41111 مراكش) املحاميد 

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) رفيع  اوحسين  السيد 
 411 الساكن تجزئة الزرق2وني رقم)

املحاميد)41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4344)).
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NT FINANCE

 AUTO MAHFOUDI
BROTHERS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC

 AUTO MAHFOUDI BROTHERS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )4، شارع 
ليل - 1111) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.464((3
بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

تفويت السيد))ة))حميد محفوظي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (711

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.111
يوليوز) (19 بتاريخ) محفوظي  هشام 

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)1)49).
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DAMO CONSULTING SARL

YACO INOX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER tanger، tanger،

90000، tanger(MAROC

YACO INOX شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

تدارت رقم ) )- مسنانة البرانص 

طنجة - 91141 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (19

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YACO (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.INOX

التصدير) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاالستيراد.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البرانص) مسنانة  (-(  ( رقم) تدارت 

طنجة)-)91141)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد محمد االزمي اوحسني):)51 
حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

 51 (: السيد عمر االزمي اوحسني)
حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).)

(: اوحسني) االزمي  محمد  السيد 
111))درهم للحصة الواحدة بقيمة)

51.111)درهم.
(: اوحسني) االزمي  عمر  السيد 
111))درهم للحصة الواحدة بقيمة)

51.111)درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
اوحسني) االزمي  محمد  السيد 
زنقة االسكندرية تجزئة) (9 عنوانه)ا))
العثمانية شارع ابن اوخ2يب)11)31 

فاس املغرب.
اوحسني) االزمي  عمر  السيد 
 4 شقة) عمر  اقامة  ((5 عنوانه)ا))
زنقة يوسف بن تاشفين م ج)31191 

مكناس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
اوحسني) االزمي  محمد  السيد 
زنقة االسكندرية تجزئة) (9 عنوانه)ا))
العثمانية شارع ابن اوخ2يب)11)31 

فاس املغرب
اوحسني) االزمي  عمر  السيد 
 4 شقة) عمر  اقامة  ((5 عنوانه)ا))
زنقة يوسف بن تاشفين م ج)31191 

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)571)3).
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AREX SARL

AREX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

AREX SARL
39 شارع )) متر شقة رقم 6 إقامة 

صابرين حي بوركون، 1)13)، الدار 
البيضاء املغرب

AREX شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

)) متر شقة رقم 6 إقامة صابرين 

حي بوركون - 1141) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(4481(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(7 فبراير) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
عزلزي) لفاء) )ة)) السيد) تفويت 

511)حصة اجتماعية من أصل)511 
رضوان) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

اجضيض بتاريخ)7))فبراير)7)1).
تفويت السيد))ة))نعيمة الضالي)

511)حصة اجتماعية من أصل)511 
حصة لفائدة السيد))ة))رشيد عالي)

بتاريخ)7))فبراير)7)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)7)1))تحت رقم))1163488.

81I

CABINET D’AUDIT ET DE CONSEIL

 اوب رفاتور.انفو
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CABINET D›AUDIT ET DE

CONSEIL

 Bd Bir INZARANE-ROMANDIE

 II- TOUR(ICHBILIA-APPT 1& 2

 Bd Bir INZARANE-ROMANDIE

 II- TOUR(ICHBILIA-APPT 1& 2،

20370، CASABLANCA(MAROC

 البسرفاتور.انفو شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 55، تقاطع 

شارع الزرق2وني لزنقة سبتة شقة 
رقم 7) - 1361) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4667(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

البسرفاتور.انفو).

جميع) (• (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لل رائد) لالتحرير  النشر  أشغال 

لسائل) من  لأيرها  اإللكترلنية 

االعالم

لاإلست2الع) الدراسات  تحقيق  (•

اإلقتصادي) اإلجتماعي،) امل ال  في 

لالسيا�ضي.

•)التواصل بكافة أشكاله

لبصفة عامة،)جميع العمليات) (•

التي لها عالقة مباشرة أل أير مباشرة)

التي) أل  أعاله  املذكورة  لألأراض 

تحقيقها) على  تساعد  أن  شأنها  من 

لت2ويرها..

(،55 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تقاطع شارع الزرق2وني لزنقة سبتة)

شقة رقم)7) - 1361))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

:  الشركة جلوبال ميديا هولدينغ)

911)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

السيد الشرعي موالي أحمد):)11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

هولدينغ) ميديا  جلوبال  الشركة 

55)زالية شارع الزرق2وني) عنوانه)ا))

لزنقة سبتة،)ال2ابق الرابع-)رقم)5) 

1361))الدار البيضاء)املغرب.

أحمد) موالي  الشرعي  السيد 

زنقة لصون بولو) (34 رقم) عنوانه)ا))

1)14))الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

أحمد) موالي  الشرعي  السيد 

زنقة لصون بولو) (34 رقم) عنوانه)ا))

1)14))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741437.

8(I

AREX SARL

AREX

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

AREX SARL

39 شارع )) متر شقة رقم 6 إقامة 

صابرين حي بوركون، 1)13)، الدار 

البيضاء املغرب

AREX شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

)) متر شقة رقم 6 إقامة صابرين 

حي بوركون - 1141) الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(4481(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(7 فبراير) ((7 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

اجضيض رضوان كمسير لحيد تبعا)

لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)7)1))تحت رقم))1163488.

83I
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إئتمانية أڤونير ألنتربريز

إك1 أمبور ميد

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية أڤونير ألنتربريز

4))، محج اوحسن الثاني تيسير )، 

1، برشيد املغرب

إكس أمبور ميد شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) تجزئة 

اليسر، شارع محمد اوخامس، 

ال2ابق الثالث يسار - 11)6) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(3813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

إكس) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أمبور ميد.

االستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاالستغالل) لالبيع  لالتصدير 

لالتجارة الدللية.

املنتجات) جميع  تسويق  (

في حالة) الدارجة  الصناعية لجميع 

جديدة أل مستعملة.

تمثيل لانتخاب جميع العالمات) (

التجارية املغربية لاألجنبية.

)توريد منتجات احتياطية لإصالح)

املركبات لاآلالت.

املعامالت) جميع  عام،) لبشكل  (

لاملالية) لالتجارية  الصناعية 

تتعلق) قد  التي  لالعقارية  لاملنقولة 

بهدف) مباشر  أير  أل  مباشر  بشكل 

الشركة لبكل األأراض املماثلة)؛.

عنوان املقر االجتماعي):)3))تجزئة)

اوخامس،) محمد  شارع  اليسر،)

ال2ابق الثالث يسار)-)11)6))برشيد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: احويرية) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (111 (: احويرية) محمد  السيد 

بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد احويرية عنوانه)ا))

إسبانيا)6)351)إسبانيا إسبانيا.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد احويرية عنوانه)ا))

إسبانيا)6)351)إسبانيا إسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)4.

84I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE OUJDA STYLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

ال2ابق الثالث الشقة رقم 6، 

61111، لجدة املغرب

SOCIETE OUJDA STYLE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

املراب2ين رقم 6) عمارة بزة ال2ابق 

الرابع الشقة رقم 7 - 61111 لجدة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

35(55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((3

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE OUJDA STYLE

/( (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التصدير لاالستيراد.

)/بيع لشراء)املالبس او اهزة.

3/)خياطة املالبس او اهزة.

4/)األشغال املختلفة.

5/البيع لالشراء)بصفة عامة..
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عمارة بزة ال2ابق) ((6 املراب2ين رقم)

- 61111)لجدة)  7 الرابع الشقة رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

1.111،11))درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد عمر بزة):)411)حصة بقيمة)

11،11))درهم للحصة).

السيد اسماعيل بزة):)51))حصة)

بقيمة)11،11))درهم للحصة).

 (51 (: بزة) اوحميد  عبد  السيد 

حصة بقيمة)11،11))درهم للحصة).

السيدة مليكة بزالي):)51))حصة)

بقيمة)11،11))درهم للحصة).

حصة) ((51 (: بزة) أميمة  السيدة 

بقيمة)11،11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
رقم6  عنوانه)ا)) بزة  عمر  السيد 
لجدة) (61111 تافوأالت) زنقة 

املغرب.

السيد عبد اوحميد بزة عنوانه)ا))
رقم)6)زنقة تافوأالت)61111)لجدة)

املغرب.
عنوانه)ا)) بزة  اسماعيل  السيد 
رقم)6)زنقة تافوأالت)61111)لجدة)

املغرب.
رقم) السيدة أميمة بزة عنوانه)ا))
لجدة) (61111 تافوأالت) زنقة  (6

املغرب.
عنوانه)ا)) بزالي  مليكة  السيدة 
رقم)6)زنقة تافوأالت)61111)لجدة)

امغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
 6 رقم) السيد عمر بزة عنوانه)ا))
زنقة تافوأالت)61111)لجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)466).
85I

ABDELLATIF SAIF EDDINE

MOVIMAC SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABDELLATIF SAIF EDDINE
 bd(qadi(ayad(settat(settat، 99

26000، SETTAT(maroc

MOVIMAC SARL AU شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي س2ات 
1) زنقة سد أسا ميمونة. س2ات 

MAROC 6111) س2ات

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
5973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

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

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOVIMAC SARL AU

أرض الشركة بإيجاز):)تأسيس

بناءا على عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

1)1)/17/)1)تم إنجاز قانون شركة)

لحيد) شريك  املسؤللية  محدلدة 

حات اوخصائص التالية):)

 MOVIMAC شركة) (: التسمية) (-

.»SARL A-U

األشغال) مقاللة  (: املوضوع) (-

املختلفة.

)التصدير لاالستيراد

)كراء)اآلالت لاملعدات.))

زنقة) ((1 س2ات) (: مقر الشركة) (-

سد أسا ميمونة.

-)رأسمال الشركة):)11.111،11) 

حصة قيمتها) ((111 درهم موزع إلى)

اكتتبت) للواحدة  درهم  ((11،11

نقدا.)

 (111 رضوان) السماحي  السيد 

حصة

أني2ت مهمة التسيير) (: التسيير) (-

إلى السيد السماحي رضوان).

تلتزم الشركة) (: البنكي) التوقيع  (-

بتوقيع السيد السماحي رضوان.)

-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التأسيس النهائي.

فاتح) في  تبتدئ  (: املالية) السنة  (-

يناير لتنتهي في))3)دجنبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-

الضبط باملحكمة االبتدائية بس2ات)

رقم) تحت  ((1(1 يوليوز) ((3 يوم)

.374/(1(1

بالس ل) الشركة  تس يل  تم  (- (

التجاري باملحكمة االبتدائية بس2ات)

تحت رقم):)5973. 

موجز لبيان

86I

مكتب املحاسبة الصالحي

 PARIS ASCENSEURS

SERVICES

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

ال2ابق الثالث الشقة رقم 6، 

61111، لجدة املغرب

 PARIS ASCENSEURS SERVICES

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق تازة 

تجزئة الوحدة زنقة الكرم 6 رقم 4) 

- 61111 لجدة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.31413

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يناير) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

مزلجي) نادية  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((51

)ة))جمال) 511)حصة لفائدة السيد)

زعزلع بتاريخ)9))يناير)1)1).

مزلجي) نادية  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((51

511)حصة لفائدة السيد))ة))محمد)

أزرلال بتاريخ)9))يناير)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((5 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)446).

88I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE DE PRECISION

 MECANIQUE

AERONAUTIQUE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34، 20110،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE PRECISION

 MECANIQUE AERONAUTIQUE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي املن2قة 

التقنية م2ار محمد اوخامس - 

9113) النواصر .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(71873

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)9))فبراير)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

إلى) املحدلدة«) املسؤللية  حات 

»شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)

الشريك الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))74168.

91I

FIDUNIVERSEL

جاد سيرام

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 ،CASABLANCA، 20030

CASABLANCA MAROC

جاد سيرام شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

يوسف ابنو تاشفين، الدلر الثاني، 

رقم 3 - 91161 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.466(85

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

1)1))تم تحويل) 9))يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

تاشفين،) ابنو  يوسف  شارع  (5 («

الدلر الثاني،)رقم)3 - 91161)طنجة)

13)،)الدلر) املغرب«)إلى)»مخزن رقم)

(- املنصور) يعقوب  شارع  األر�ضي 

1711))الدارالبيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)67)741.

9(I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE ANBAJ TRAVAUX

شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

ال2ابق الثالث الشقة رقم 6، 

61111، لجدة املغرب

 SOCIETE ANBAJ TRAVAUX

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

او رف وخضر رقم343 - 61111 

لجدة املغرب.
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قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.3(((7

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((1(1 مارس) ((7 في) املؤرخ 

 SOCIETE ANBAJ TRAVAUX حل)

شركة حات املسؤللية املحدلدة مبلغ)

درهم لعنوان) ((1.111،11 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي حي او رف وخضر)

املغرب) لجدة  (61111  - رقم343 

استق2اب) في  الفشل  ل)/) نتيجة 

الزبناء.

)/)الظرفية االقتصادية)..

ل عين):)

عمرالي) عبيد  السيد)ة))

وخضر) او رف  حي  لعنوانه)ا))

زنقة)))رقم47 61111)لجدة املغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

حي) لفي  ((1(1 مارس) ((7 بتاريخ)

 61111  -  343 رقم) وخضر  او رف 

لجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((6 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم))46).

95I

SAGASUD

AHL ABIDINE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

AHL ABIDINE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شارع 

ميلود اوخلوفي العيون - 71111 

العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4(3

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

سالم) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

4.787))حصة اجتماعية) بنعابيدين)

لفائدة) حصة  ((4.9(( أصل) من 

بنعابدين) احمد  سيد  )ة)) السيد)

بتاريخ)6))يوليوز)1)1).

سالم) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

بنعابيدين)838)حصة اجتماعية من)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (963 أصل)

يوليوز) ((6 حسان بنعابيدين بتاريخ)

.(1(1

سالم) محمد  )ة)) السيد) تفويت 

4.111))حصة اجتماعية) بنعابيدين)

لفائدة) حصة  ((4.111 أصل) من 

 (6 )ة))سلكها العمري بتاريخ) السيد)

يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) ((( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)5).

96I

مقاللة في اوحسابات)»أحمد املراب2ي«

NORJIBA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

مقاللة في اوحسابات »أحمد 

املراب2ي«

)3، شارع محمد اوخامس، 111)3، 

اوحسيمة املغرب

NORJIBA شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي حي 

تمسقيذات أجدير العليا - 113)3 

اوحسيمة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(35(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش2ة  إضافة 

الشركة اوحالي):)

من) لحماية  مراقبة  -حراسة،)

السرقة للمنشآت العامة لاوخاصة.

-دراسة،)تصميم لصيانة اوحدائق)

لحدائق) اوخضراء) لاملساحات 

األلعاب لاملنتجعات الترفيهية.

.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (( بتاريخ) باوحسيمة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))7).

98I

RIAD CONSULTANT

SERHANI SARL-AU شركة

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ -، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة SERHANI SARL-AU شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 89) شارع 

محمد السادس حي اقبال ال2ابق 

االلل خريبكة - 5111) خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

64((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERHANI SARL-AU
:)اعمال ال) أرض الشركة بإيجاز)

انشاءات متنوعة.
 (89 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقبال) حي  السادس  محمد  شارع 
 (5111 (- خريبكة) االلل  ال2ابق 

خريبكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: امل يد) عبد  سرحاني  السيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
امل يد) عبد  سرحاني  السيد 
 (5111 جميلة) حي  (((7 عنوانه)ا))

خريبكة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
امل يد) عبد  سرحاني  السيد 
 (5111 جميلة) حي  (((7 عنوانه)ا))

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)31).

(11I

MA GLOBAL CONSULTING

LIVRAISON A DOMICILE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ،(((
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب
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LIVRAISON A DOMICILE شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي إقامة 
الزهرة الشقة )3 شارع ألالد زيان - 

1111) الدارالبيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
3(6645

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى  (
تم تغيير) ((1(1 يوليوز) (1( املؤرخ في)
 LIVRAISON« من) الشركة  تسمية 
 BLINC« إلى) (»A DOMICILE

. »CORPORATION
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741563.

(1(I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

ديمامد دياليزو معدات طبية
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

 TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

ديمامد دياليزل معدات طبية شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3 شارع 
الفجر بورجون - 111)) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.35463(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 يونيو) ((5 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

امل دي املهدي كمسير لحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)4969).

(1(I

ETUCOM

SHE MARKETING

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETUCOM

 N°842 1ER(ETAGE(APP 4

 AL(MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

SHE MARKETING شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )84 

ال2ابق االلل الشقة رقم 4 .املسار. - 

Etucom.fud@gmail.com مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SHE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARKETING

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االشهار

بيع املنتوجات لخدمات التشهير)

على االنترنيت).

عنوان املقر االجتماعي):)رقم))84 

ال2ابق االلل الشقة رقم)4).املسار.)-)

مراكش) (Etucom.fud@gmail.com

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 5.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):)

السيدة صفاء)حناني):)11))حصة)
بقيمة)51)درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حناني  صفاء) السيدة 
 41111  47 رقم) فيال  االنارة  حي 

مراكش املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
ابراهيم عنوانه)ا)) ابورك  السيد 
دلار عبد الواحد اكفاي ايت ايمور)

41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4365)).

(13I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SECURITE EJOUH SARL
AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111
 STE SECURITE EJOUH SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

 HAY لعنوان مقرها اإلجتماعي
 ESSALAM(II(BLOC(A(NR 82 ES
 SEMARA - 72000 ES(SEMARA

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SECURITE EJOUH SARL AU
اوحراسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاملراقبة).
 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ESSALAM II BLOC A NR 8( ES
 SEMARA - 7(111 ES SEMARA

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد موالي أحمد كرلم):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
كرلم) أحمد  موالي  السيد 
رقم) (1( حي او ديد بلوك) عنوانه)ا))
5))السمارة)111)7)السمارة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
كرلم) أحمد  موالي  السيد 
رقم) (1( حي او ديد بلوك) عنوانه)ا))
5))السمارة)111)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/4)).

(14I

secotrages snc

SOFT AS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

secotrages snc
رقم ) زنقة ادريس الياموري بالعربي 

لجه عرلس مكناس، 51111، 
مكناس املغرب

SOFT AS شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها االجتماعي دكان رقم 

)33 سوق سيدي سعيد - 51111 

مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.375(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش2ة  إضافة 

الشركة اوحالي):)

في) -مقالل  لالتصدير) االستيراد 

االشهار.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)44)).

(15I

PREMIUM FINANCE

BEN IMMO MARRAKECH

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BEN IMMO MARRAKECH

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

7 عمارة ) شارع ملتقى النقيب لوفي 

لفركل - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO MARRAKECH

مسير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عمارة.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)

))شارع ملتقى النقيب لوفي) 7)عمارة)

لفركل)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد اريك ميشال ليون):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

ليون) ميشال  اريك  السيد 

عنوانه)ا))ابواب مراكش من2قة رقم)

)3)فيال)4) 41111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

ليون) ميشال  اريك  السيد 

عنوانه)ا))ابواب مراكش من2قة رقم)

)3)فيال)4) 41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4433)).

(16I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE،

AUDIT(&(CONSEILS

ITQANE NEGOCE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE، AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102، 30000،

FES MAROC

ITQANE NEGOCE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

9)3 ق2عة لفاق عين السمن - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITQANE NEGOCE

أعمال) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

مختلفة

-)استيراد لتصدير

-)تجارة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- 9)3)ق2عة لفاق عين السمن) رقم)

31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيدة صبيرة وحسيني)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة صبيرة وحسيني عنوانه)ا))
رقم)))زنقة السرد حي الوفاء)))طريق)

صفرل)31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة صبيرة وحسيني عنوانه)ا))
رقم)))زنقة السرد حي الوفاء)))طريق)

صفرل)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)1)/758).

(17I

SMCFF

MNK SECURITE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SMCFF
 BD(ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE، 20200، CASABLANCA
MAROC

MNK SECURITE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ميزانين 
العمارة الكائنة بتجزئة البساتين 
)4/) - )8)7) بوسكورة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466749
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MNK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SECURITE
اوحراسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاالمن اوخاص.
ميزانين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البساتين) بتجزئة  الكائنة  العمارة 

)/)4 - )8)7))بوسكورة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
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: العاللي) جزللي  هشام   السيد 
511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.
511)حصة) (: السيد سليم مومني)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) مومني  سليم  السيد 
طنجة) داركوم  تجزئة  الرميالت 

91141)طنجة املغرب.
العاللي) جزللي  هشام  السيد 
 ( بارك) زنيث  اقامة  عنوانه)ا))
طابق) (6 الشقة) (( جاسمين) عمارة 
البيضاء) صاوح  الالد  فيكتوريا  ((

4))34)لالد صاوح املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) بحار  محمد  السيد 
كاليفورنيا) بحار  فيال  بنغازي  شارع 
51)1))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741584.
(18I

اتمانية الزيتون

FORMASYS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة
اتمانية الزيتون

شا رع حمان الفصواكي عرصة 
املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3، 41111، مراكش ا
formasys شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية)
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي عبدهلل بلوك a اقامة صفاء 
شقة رقم 3 ال2بق االلل - 41111 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(1(797

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((1(1 يونيو) ((6 املؤرخ في)
املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 
 (11.111 مبلغ رأسمالها) (formasys

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)
اقامة صفاء) (a بلوك) موالي عبدهلل 
 41111 (- ال2بق االلل) (3 شقة رقم)
مراكش املغرب نتيجة ل):)عدم نجاح)

املشرلع).
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
اقامة صفاء) (a بلوك) موالي عبدهلل 
 41111 (- ال2بق االلل) (3 شقة رقم)

مراكش املغرب).)
ل عين):)

السيد)ة))منصف دالي لعنوانه)ا))
اقامة) (a بلوك) عبدهلل  موالي  شارع 
االلل) ال2بق  (3 رقم) شقة  صفاء)
)ة)) 41111)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4381)).
(19I

FIDING SARL

 TRANS RIM MEK - SIGLE :
TRM

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDING SARL
 AVENUE(ENNASR، 50000،

Meknès Maroc
 TRANS(RIM(MEK - SIGLE : TRM

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

 DB لعنوان مقرها اإلجتماعي
 BASSAOUD(ZITOUNE(N° 23

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
51(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RIM(MEK(-(SIGLE(:(TRM

أرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)

التراب) لخارج  داخل  الغير  وحساب 

الوطني

 Transport( international

routier de marchandises

 Transport( de( marchandises

.pour(le(compte(d’autrui

 DB (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 BASSAOUD ZITOUNE N° (3

51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بج2يط) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد املهدي بج2يط عنوانه)ا))

 51111 الستينية) الكبير  درب  ((4

مكناس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد املهدي بج2يط عنوانه)ا))

 51111 الستينية) الكبير  درب  ((4

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)185).

((1I

SMCFF

MAJIN BUILDING

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMCFF

 BD(ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE، 20200، CASABLANCA

MAROC

MAJIN BUILDING شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شارع 

ابراهيم الرلداني ال2ابق التاني شقة 

)) - 1)51) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

464495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAJIN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BUILDING

االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري).

عنوان املقر االجتماعي):))33)شارع)

ابراهيم الرلداني ال2ابق التاني شقة)

)) - 1)51))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد املص2فى اليماني):)
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لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اليماني) املص2فى  السيد 

شارع) اليسر  تجزئة  ((9 عنوانه)ا))

 (6(11 برشيد) اوخامس  محمد 

برشيد املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

اليماني) املص2فى  السيد 

شارع) اليسر  تجزئة  ((9 عنوانه)ا))

 (6(11 برشيد) اوخامس  محمد 

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)738441.

(((I

JIHA FIDUCIAIRE

NEGOZINE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE، 86360،

INEZGANE MAROC

NEGOZINE شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 885) 

/ أ حي أدرار تيكوين أكادير - 81651 

أكادير املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.36843

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يونيو) ((3 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»511.111)درهم«)أي من)»511.111 

عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)

أل) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) باكادير  التجارية 

1)1))تحت رقم)314)9.

(((I

ديوان اوخدمات

 STE CLIMAT PARFAIT S.H
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

ديوان اوخدمات

شارع محمد اوخامس رقم 94 سيدي 

قاسم، 6111)، سيدي قاسم 

املغرب

 STE CLIMAT PARFAIT S.H SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
زيراري )1 رقم )9 مكرر سيدي 

قاسم - 6111) سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(8475

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (15

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CLIMAT PARFAIT S.H SARL
مقالل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االالت التبريد لالتكييف

مقالل مصلح كهربائي
رعاية لصيانة األجهزة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زيراري))1)رقم))9)مكرر سيدي قاسم)

- 6111))سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد حمزة الصياد):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: رفقي) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الصياد  حمزة  السيد 

سيدي) (9( رقم) (1( زيراري) تجزئة 

قاسم)6111))سيدي قاسم املغرب.

عنوانه)ا)) رفقي  السيدة خديجة 

طريق) (9( رقم) (1( زيراري) تجزئة 

 (6111 اوحاج العربي سيدي قاسم)

سيدي قاسم املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) الصياد  حمزة  السيد 

سيدي) (9( رقم) (1( زيراري) تجزئة 

قاسم)6111))سيدي قاسم املغرب

عنوانه)ا)) رفقي  السيدة خديجة 

طريق) (9( رقم) (1( زيراري) تجزئة 

 (6111 اوحاج العربي سيدي قاسم)

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)1)1))تحت رقم))8).

((3I

الشركة املغربية للخدمات االجتماعية

 STE ARIJE CŒUR S.A.R.L.

AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدمات 

االجتماعية

 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU

 N2 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 STE(ARIJE(CŒUR(S.A.R.L. AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اإلدريسية ) شارع 4) رقم 45 

طنجة، املغرب. - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARIJE CŒUR S.A.R.L. AU

(/ بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لاألشغال) العقاقير  مواد  شراء،)

اليدلية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اإلدريسية)))شارع)4))رقم)45)طنجة،)

املغرب.)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: محسن) اشوغي  السيد 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).)

 (11 (: محسن) اشوغي  السيد 

بقيمة)111.))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد اشوغي محسن عنوانه)ا))

رقم) التون�ضي  باطيو  صفرل  شارع 

 91111 املغرب) طنجة  (- (((/1(

طنجة املغرب.
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لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد اشوغي محسن عنوانه)ا))

رقم) التون�ضي  باطيو  صفرل  شارع 

 91111 املغرب) طنجة  (- (((/1(

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)373)3).

((4I

secotrages snc

 STE IMPRIMERIE

ATTAMAYOUZ
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

secotrages snc

رقم ) زنقة ادريس الياموري بالعربي 

لجه عرلس مكناس، 51111، 

مكناس املغرب

 STE IMPRIMERIE

ATTAMAYOUZ شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6) 

زنقة )7 لجه عرلس - 51111 

مكناس املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.413((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)16)يوليوز)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
(- عرلس) لجه  (7( زنقة) ((6 »رقم)

51111)مكناس املغرب«)إلى)»رقم)9) 

شفة)))ال2ابق السفلي تجزئة املصلى)

- 511111)مكناس املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)191).

((5I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 ANNAJM AL MAGHRIBIA

SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra،( 14000،( KENITRA

MAROC

 ANNAJM AL MAGHRIBIA

املسؤللية) حات  شركة  (SERVICES

املحدلدة

شارع) اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
زمزم اقامة زمزم ال2ابق االلل املكتب)

رقم))) - 4111))القني2رة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري)

.4616(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 6))يوليوز) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

تبعا) لحيد  كمسير  مراد  حاف�ضي 

إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)5)4).

((6I

رمزي لالستشارات

ACHKOU TRAN-SER

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

رمزي لالستشارات

شارع 4) نونبر عمارة حمدي للد 

الرشيد ال2ابق رقم )1 شقة رقم )1 

العيون، 71111، العيون املغرب

ACHKOU TRAN-SER شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع ام 

السعد عمارة رقم 48 ال2ابق الثالث 
رقم 1) العيون - 71111 العيون 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(3443

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في))))يوليوز)1)1))تقرر حل)

شركة حات)  (ACHKOU TRAN-SER

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد مبلغ رأسمالها)11.111.111) 

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع)

ال2ابق) (48 رقم) عمارة  السعد  ام 

 71111 (- العيون) ((1 رقم) الثالث 

العيون املغرب نتيجة للقد استوفت)

من) انشئت  التي  الصالحيات  جميع 

أجلها.

ل عين):)

العلمي) اشكور  السيد)ة))

أ) رسالة  (1( املسيرة) حي  لعنوانه)ا))

مراكش) (41111 مراكش) (579 رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

بتاريخ))))يوليوز)1)1))لفي شارع ام)

السعد عمارة رقم)48)ال2ابق الثالث)
العيون) (71111 (- العيون) ((1 رقم)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/)53).

((7I

CLICKING CONSEIL MAROC

ICARE MAROC

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفردلس رقم 81، 41191، 

مراكش املغرب

ICARE MAROC شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم ) اقامة البستان رقم 81 شارع 

موالي عبدهللا - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1479(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ICARE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAROC

عمل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

فوتوأرافي..

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

81)شارع) اقامة البستان رقم) (( رقم)

مراكش) (41111 (- عبدهللا) موالي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد جان سمويل دلبون):)11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

(: دلبون) سمويل  جان  السيد 

%11))بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

دلبون) سمويل  جان  السيد 

او ماعة) شوي2ر  دلار  عنوانه)ا))

 41111 الويدان) قيادة  القرلية 

مراكش املغرب.
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لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
دلبون) سمويل  جان  السيد 

او ماعة) شوي2ر  دلار  عنوانه)ا))

 41111 الويدان) قيادة  القرلية 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4145)).

((8I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوهالي طرون1

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES، 30000، FES

MAROC

سوهالي طرلنس شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار لالد 

يزيد عين الشقف موالي يعقوب 

فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6(9(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (16

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سوهالي)

طرلنس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.

:)دلار لالد) عنوان املقر االجتماعي)

يعقوب) موالي  الشقف  عين  يزيد 

فاس)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: حمدلن) علي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حمدلن  علي  السيد 

موالي) الشقف  عين  يزيد  لالد  دلار 

يعقوب فاس)31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) حمدلن  علي  السيد 

موالي) الشقف  عين  يزيد  لالد  دلار 

يعقوب فاس)31111)فاس فاس

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم))44).

((1I

HOLPAG

PATISLEV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA، 20230،

CASABLANCA MAROC

PATISLEV شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي كيلومتر 

1.511) طريق او ديدة، ليساسفة 

- 31)1) الدارالبيضاء اململكة 

املغربية

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
465533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(9 دجنبر) ((7
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PATISLEV
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لتحضير لتغليف اوخميرة لاملنتجات)

الغذائية االص2ناعية لأيرها.
كيلومتر) (: عنوان املقر االجتماعي)
ليساسفة) او ديدة،) طريق  ((1.511
اململكة) الدارالبيضاء) ((1(31  -

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

3.111.111)درهم،)مقسم كالتالي):)
 HOLPAG(SA( :(29.998 الشركة)
درهم) ((.999.811 بقيمة) حصة 

للحصة).
حصة) (( (: العلج) محمد  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) (( (: العلج) ل2في  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) (HOLPAG SA الشركة)
او ديدة،) طريق  ((1.511 كيلومتر)
الدارالبيضاء) ((1(31 ليساسفة)

اململكة املغربية.
عنوانه)ا)) العلج  محمد  السيد 
)))شارع بنغازي،)كاليفورني)51)1) 

الدارالبيضاء)اململكة املغربية.
عنوانه)ا)) العلج  ل2في  السيد 
(،46 رقم) (،5 زنقة) تدارت،) تجزئة 
الدارالبيضاء) ((1(51 كاليفورنيا)

اململكة املغربية.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) العلج  محمد  السيد 
)))شارع بنغازي،)كاليفورني)51)1) 

الدارالبيضاء)اململكة املغربية

عنوانه)ا)) العلج  ل2في  السيد 
(،46 رقم) (،5 زنقة) تدارت،) تجزئة 

الدارالبيضاء) ((1(51 كاليفورنيا)

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))73941.

(((I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 MAXIM LABEL AND

PACKAGING SPAIN

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

91 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85، 91111، طنجة املغرب

 MAXIM LABEL AND

PACKAGING SPAIN شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

 Rue لعنوان مقرها اإلجتماعي

 Pablo Iglesias، 54، Local 2،

 sous-terrain 1،Mataro - 08301

.BARCELONE ESPAGNE

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(16475

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) ((1(1 فبراير) (17 في) املؤرخ 

تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

 MAXIM LABEL AND التسمية)

لالكائن) (PACKAGING MAROC

العزيزية،محج) اقامة  بالعنوان 

ال2ابق) السعودية،) العربية  اململكة 

طنجة املغرب) (91111  -  (1 رقم) (،3

 LANZAS((لاملسير من طرف السيد)ة

. MARTINEZ ALBERTO
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))349.
(((I

EVOLUTION CONSEIL

JIBRE TECH SARL à AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM(A(COMPLEXE(AHBASS
 RUE(ALLAL(EL(FASSI، 40000،

MARRAKECH MAROC
JIBRE TECH SARL à AU شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

 imm 1( لعنوان مقرها اإلجتماعي
 el masoudi rue mauritanie

 gueliz marrakech MARRAKECH
40000 MARRAKECH(MAROC

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(15(35

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JIBRE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. TECH SARL à AU
أرض الشركة بإيجاز):))

 Vente، Achat et maintenance
 de matériels et logiciels

.(informatiques et bureautique
 1( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 imm el masoudi rue mauritanie
 gueliz marrakech MARRAKECH

.41111 MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بويكنيفن) علي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بويكنيفن  علي  السيد 

 376 رقم) (9 املحاميد) اسكجور 

41111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) بويكنيفن  علي  السيد 

 376 رقم) (9 املحاميد) اسكجور 

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4398)).

((3I

FLASH ECONOMIE

Société BAHJAOUI SEL

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

Société BAHJAOUI SEL شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 

ياقوت زالية مص2فى املعاني رقم 6) 

ال2ابق 4 مركز رياض - 1111) الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

45343(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(9 دجنبر) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société BAHJAOUI SEL

أرض الشركة بإيجاز):)تجارة امللح)

باو ملة.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع اللة)

ياقوت زالية مص2فى املعاني رقم)6) 

ال2ابق)4)مركز رياض)-)1111))الدار)

البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: البه الي) ميلود  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد ميلود البه الي عنوانه)ا))

سيدي ح اج) (9( البدر رقم) تجزئة 

الدار) ((1111 لاد حصار تيط مليل)

البيضاء)املغرب).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد ميلود البه الي عنوانه)ا))

سيدي ح اج) (9( البدر رقم) تجزئة 

الدار) ((1111 لاد حصار تيط مليل)

البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)1)1))تحت رقم)7394)7.

((4I

مكتب املحاسبة الصالحي

 PARIS ASCENSEUR
SERVICES

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تعيين مسير جديد للشركة

مكتب املحاسبة الصالحي
عمارة) املنورة  املدينة  زنقة 

اليعقوبي ال2ابق الثالث الشقة رقم)

6،)61111،)لجدة املغرب

 PARIS ASCENSEUR SERVICES

شركة حات املسؤللية املحدلدة

طريق) اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
تازة حي الوحدة زنقة الكرم6)رقم)4) 

- 61111)لجدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري)

.31413

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 يناير) ((9 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
أزرلال محمد كمسير آخر تبعا لقبول)

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)446).

((5I

AUDINORD SARL

تاك اك بري1

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme(étage(de

 la résidence LINA، angle

 boulevard Mohamed V avenue

 Tan-Tan et rue de Liban، Tanger،

90000، TANGER(MAROC

تاك اكسبريس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 4 نابلیون 

تجزئة 4 ق2ع ) ق2اع 7) حي رياض 

الرباط - 1111) الرباط املغرب
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تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(4467(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تاك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اكسبريس).
مح2ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الوقود لاوخدمات.
عنوان املقر االجتماعي):)4)نابلیون)
7))حي رياض) ))ق2اع) 4)ق2ع) تجزئة)

الرباط)-)1111))الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(. زيان) الدين  نور  السید  السيد 
 K221197( : الوطنیة) ب2اقته  رقم 
111.))حصة بقيمة)11.111))درهم)

للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
رقم) (. زيان) الدين  نور  السيد 
 K((((97 الوطنية) ب2اقته 
عنوانه)ا))زنقة ت2وان رقم))3)طنجة)

TANGER 91111)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
رقم) (. زيان) الدين  نور  السيد 
 K((((97 الوطنية) ب2اقته 
عنوانه)ا))زنقة ت2وان رقم))3)طنجة)

TANGER 91111)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)547).

((6I

fiduciaire(for(you

لوك ود

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

fiduciaire(for(you
شارع محمد البقال عمارة صبحي)
رقم))5)ال2ابق)3)شقة رقم)17)جيلز،)

41111،)مراكش املغرب

مسؤللية  ( حات) شركة  لد  لوك 
محدلدة حات الشريك الوحيد

طريق) اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
 6 رقم) امل2ار  إلى  الشباني  مزرعة 

مراكش)-)4111)مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري)
.7(495

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) ((1(9 فبراير) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 (1.111« أي من) درهم«) ((91.111«
عن) درهم«) (311.111« إلى) درهم«)
أل) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (15 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

9)1))تحت رقم)66)13).

((7I

ديوان اوخدمات

STE ZH LEVAGE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديوان اوخدمات
شارع محمد اوخامس رقم 94 سيدي 

قاسم، 6111)، سيدي قاسم 
املغرب

STE ZH LEVAGE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
السالطنة سيدي قاسم زيرارة - 

6111) سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(8489

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (15

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ZH LEVAGE
معاو ة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لتفكيك) أعمال التجميع لالتحميل،)

تجميع اآلالت الثابتة أل املتنقلة
نقل االشخاص
نقل البضائع).

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- زيرارة) قاسم  سيدي  السالطنة 

6111))سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: لبجالي) زهور  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) لبجالي  زهور  السيدة 
تكنة) ال2الب  بئر  مسلم  الالد  دلار 
سيدي قاسم) ((6111 سيدي قاسم)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) لبجالي  زهور  السيدة 
تكنة) ال2الب  بئر  مسلم  الالد  دلار 
سيدي قاسم) ((6111 سيدي قاسم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

يوليوز)1)1))تحت رقم))31.
((8I

zakaria gestion snc 

SMAD 10t

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac (9

 khemisset(n، 15000، khemisset

maroc

SMAD 10t شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )45 

زنقة 5 تجزئة تادارت اوخميسات - 

5111) اوخميسات املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(9145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SMAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.(1t

مفالض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

استراد) الغدائية  املواد  توزيع 

لتصدير.

عنوان املقر االجتماعي):))45)زنقة)

5)تجزئة تادارت اوخميسات)-)5111) 

اوخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
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 (.111 (: منواش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) منواش  محمد  السيد 

اوخ2ابي) الكريم  عبد  شارع  (55
الناظور) (6(553 الناظور) العرلي 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) منواش  محمد  السيد 

اوخ2ابي) الكريم  عبد  شارع  (55
الناظور) (6(553 الناظور) العرلي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) باوخميسات  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))56.

((9I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة فونتانيتو 
(FONTANETTO(

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR (3(

 I(BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

 (FONTANETTO( شركة فونتانيتو

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) مهج 

مريس السل2ان شقة 3ال2ابق 

االلل الدار البيضاء 31)1) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4667(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.(FONTANETTO((فونتانيتو
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء).
مهج) ((6 (: عنوان املقر االجتماعي)
مريس السل2ان شقة)3ال2ابق االلل)
31)1))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

11.111،11))درهم،)مقسم كالتالي):)
السيدة خولة اوحايل):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
511)حصة) السيدة لبنى اوحايل):)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اوحايل  خولة  السيدة 
رقم) ك  شارع  (( رشيد) موالي  حي 
البيضاء) الدار  ((1671 البيضاء) (((

املغرب.
عنوانه)ا)) اوحايل  لبنى  السيدة 
رقم) مارس  ((1 شارع) مبرلكة  حي 
الدار البيضاء) ((1671 البيضاء) ((73

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) اوحايل  محمد  السيد 
رقم) ((( أجدلر) زنقة  السماعلة  حي 

56)س2ات)6111))س2ات املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))74143.

(3(I

BURO INVEST

KAPIA OFFICE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

BURO INVEST
 bd(oukba(ibnou(nafii(hay (3
 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،

20570، casablanca(MAROC

KAPIA OFFICE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شارع 

عقبة بن نافع الحي املحمدي 

الدارالبيضاء 1571) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4659(5

 (3 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KAPIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. OFFICE

مبرمج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

كمبيوتر،)محلل،)مصمم.

·)تكنولوجيا املعلومات لالشبكات)

لاالتصاالت).

 (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

نافع الحي املحمدي) شارع عقبة بن 

الدارالبيضاء) ((1571 الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: السيد عبد االله االدري�ضي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: محمد) بنمومن  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

االدري�ضي) االله  عبد  السيد 

 (( س) م  الوفاق  اقامة  عنوانه)ا))

 (1111 7)عين السبع) )8)رقم) عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) بنمومن محمد  السيد 

تجزئة اوحسنية)))زنقة)7))رقم)88) 

ح ح)1111))الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

االدري�ضي) االله  عبد  السيد 

 (( س) م  الوفاق  اقامة  عنوانه)ا))

 (1111 7)عين السبع) )8)رقم) عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) بنمومن محمد  السيد 

رقم) ((7 زنقة) (( اوحسنية) تجزئة 

الدارالبيضاء) ((1111 ح) ح  ((88

الدارالبيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)739778.

(33I

SOUHAL CONSULTING

STE ALLIED CAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

اسم الشركة املعلنة لبياناتها 

 STE ALLIED CAR SARL-AU

شركة الييد كار 
رقم التقييد في الس ل التجاري 

7947(

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

تحويل) تم  في9)1)/1)/)1) املؤرخ 

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

بوكار) لطريق  يناير  ((( شارع) انجل 

مركز االعمال فاطمة الزهراء)عمارة)) 

1))مراكش إلى) ال2ابق الثاني الشقة)

استوديو رقم) ((11 اسيف س الرقم)

))مراكش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)1)/17/)1)تحت رقم))38)).

(36I
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SOCIETE ALI CHANGE SARL AU

 SOCIETE ALI CHANGE SARL

AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOCIETE ALI CHANGE SARL AU

1) زنقة إدريس بن بوشعيب، 

61111، لجدة املغرب

 SOCIETE ALI CHANGE SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1) شارع 

ادريس بن بوشعيب لجدة - 61111 

لجدة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(9685

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)15)فبراير)9)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

بوشعيب) بن  ادريس  شارع  ((1 («

إلى) املغرب«) لجدة  (61111 (- لجدة)

»شارع ادريس بن بوشعيب قيسارية)

(- بوجدة) سلفى  (4 رقم) بنقاشور 

61111)لجدة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)518).

(37I

FICASUD

MODE AMBRE PARIS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICASUD

 (86AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER(ETAGE(N 11

 GUELIZ، 40000، marrakech

maroc

MODE AMBRE PARIS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي أالية ) 

مركب الغول ب 5 جليز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(134(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (16

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MODE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AMBRE PARIS

شراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املنسوجات) لتصدير  لاستيراد  لبيع 

لاو لود لاألحذية لاألثاث.

أل) لوحات  مقلدة،) مجوهرات 

مواد) الثمين،) الذهب  من  أزلاج 

إلكترلنية،

الكمبيوتر) لأجهزة  مكتب 

لامللحقات.

أالية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 41111 (- 5)جليز) ))مركب الغول ب)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((11 (: السيدة هند طلبي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) طلبي  هند  السيدة 
 (5ALLEE DE LA BOURDONNAIS
 93611 AULNAY SOUS BOIS

.FRANCE
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) طلبي  هند  السيدة 
 (5ALLEE DE LA BOURDONNAIS
 93611 AULNAY SOUS BOIS

FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)1))تحت رقم)931))).

(38I

JURIS INVEST PARTNERS

DALIA CORPAGRO
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزنس كالص رقم 6)ـ8) 

تجزئة التوفيق سيدي معرلف الدار 
البيضاء، 71)1)، الدار البيضاء 

املغرب
DALIA CORPAGRO شركة 

املساهمة
لعنوان مقرها اإلجتماعي )) شارع 

عبد الكريم اوخ2ابي - 41)1) الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(16(83
العام) او مع  بمقت�ضى 
فبراير) ((4 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  ((1(1
درهم«) ((1.111.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (61.111.111« من) أي 
طريق) عن  درهم«) (71.111.111«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار لاملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)735389.

(41I

FIDUBAC SARL

ARKAM IMPORT EXPORT

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUBAC SARL

)6)مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador(maroc

ARKAM IMPORT EXPORT شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الالد 

وحسن رقم 65 الناظور - 111)6 

الناظور املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(7767

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)6))يوليوز)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

الناظور) (65 رقم) وحسن  الالد  »حي 

إلى) املغرب«) الناظور  (6(111  -

»عزلزات دلار مسوسات الالد ستوت)

الناظور) (6(111 (- الناظور) زايو 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)43)).

(4(I

املركز او هوي لالستثمار و هة درعة تافياللت ملحقة)

لرزازات

STE BENCHARIN SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

و هة) لالستثمار  او هوي  املركز 

درعة تافياللت ملحقة لرزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس)

(،45111 لرزازات،) االلل  ال2ابق 

لرزازات املغرب

 STE BENCHARIN SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة
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املتجر) لعنوان مقرها اإلجتماعي 
بجوار) الكائن  (((97 رقم) اوحب�ضي 
نوكدال) اأرم  افليلت  دلار  مس د 

امزكان)-)53)45)لرزازات املغرب
املسؤللية) حات  شركة  تأسيس 

املحدلدة)
رقم التقييد في الس ل التجاري):)

(1895
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENCHARIN SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  أرض 

*البناءلاالشغال ملختلفة)
*)تركيب نظام الري بالتنقيط

*نقل البضائع للغير.
املتجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بجوار) الكائن  (((97 رقم) اوحب�ضي 
نوكدال) اأرم  افليلت  دلار  مس د 

امزكان)-)53)45)لرزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: اوحسن) النجار  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اوحسن  النجار  السيد 
دلار تاجدة ترميكت)45111)لرزازات)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) اوحسن  النجار  السيد 
دلار تاجدة ترميكت)45111)لرزازات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)3))يوليوز)

1)1))تحت رقم)-.

(4(I

فيديكوفات

SERVICE DIS 1سبرفي1 دي 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

فيديكوفات

الشقة ش) عمارة )4 عملية العنبر 

) املسيرة ) مراكش، 41)41، 

مراكش املغرب

 SERVICE DIS سبرفيس ديس 

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ضيعة 

الكواللي حد املنابهة - 73)41 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SERVICE DIS(سبرفيس ديس

أرض الشركة بإيجاز):)بيع لتوزيع)

مواد التجمبل
بيع لتوزيع مواد الع2ور

بيع لتوزيع مواد لاجهزة اوحالقة)

بيع لتوزيع جميع املواد املرتب2ة)

بموضوع الشركة.

ضيعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكواللي حد املنابهة)-)73)41)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.511 (: حسن) الكواللي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

(: الكريم) عبد  الكواللي  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.511

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حسن  الكواللي  السيد 
3)4)تجزءة تسل2انت سيبع مراكش)

41151)مراكش املغرب.
الكريم) عبد  الكواللي  السيد 
السالم) حي  بلبالي  درب  (7 عنوانه)ا))

مراكش)41141)مراكش املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) حسن  الكواللي  السيد 
3)4)تجزءة تسل2انت سيبع مراكش)

41151)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4375)).

(43I

STE AGEFICO SARL

MAGENTA EVENTS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)) شارع عمر اوخيام ال2ابق الثاني 

رقم 4، 91111، طنجة املغرب

MAGENTA EVENTS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 41 زنقة 
إبن طفيل - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(16(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) ((6

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGENTA EVENTS
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األفراح لاوحفالت).
زنقة) (41 (: عنوان املقر االجتماعي)

إبن طفيل)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (11 (: هاجر) يحيى  بن  السيدة 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيدة بن يحيى هاجر عنوانه)ا))
 5 زنقة أجدير إقامة السالم ب رقم)

91111)طنجة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة بن يحيى هاجر عنوانه)ا))
 5 زنقة أجدير إقامة السالم ب رقم)

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))39)3).
(44I

CRI MEKNES

 SOCIETE MB SOLAR SARL 
A.U

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 SOCIETE MB SOLAR SARL A.U 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 8) 
شقة 14 تجزئة انس عين تالجدات 

- 111)5 اوحاجب املغرب
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تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MB SOLAR SARL A.U

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ال2اقة) معدات  تاجر  لتصدير،)

الشمسية،  لاأللواح  الشمسية 

تركيب املعدات املائية.).

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة)8) 

شقة)14)تجزئة انس عين تالجدات)-)

111)5)اوحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: العبا�ضي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد العبا�ضي عنوانه)ا))
 5131(  (367 رقم) (3 املنزه) تجزئة 

بوفكران املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد العبا�ضي عنوانه)ا))
 5131(  (367 رقم) (3 املنزه) تجزئة 

بوفكران املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)-.

(45I

املركز او هوي لالستثمار و هة درعة تافياللت ملحقة)

لرزازات

STE SOBEGUARD SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

املركز او هوي لالستثمار و هة درعة 

تافياللت ملحقة لرزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

ال2ابق االلل لرزازات، 45111، 

لرزازات املغرب

STE SOBEGUARD SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )75) 

تكمي او ديد او نوبية ترميكت - 

45111 لرزازات املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOBEGUARD SARL

شركة) (* (: أرض الشركة بإيجاز)

توريد لكالء)امن.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم))75) 

(- ترميكت) او نوبية  او ديد  تكمي 

45111)لرزازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد لاصل سفيان):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد ازكيغ السعيد):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سفيان  لاصل  السيد 
او ديداو نوبية) تكمي  ((75( رقم)

ترميكت)45111)لرزازات املغرب.
عنوانه)ا)) السعيد  ازكيغ  السيد 
او ديداو نوبية) تكمي  (8(( رقم)

ترميكت)45111)لرزازات املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) سفيان  لاصل  السيد 
او ديداو نوبية) تكمي  ((75( رقم)

ترميكت)45111)لرزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)3))يوليوز)

1)1))تحت رقم)-.
(46I

zakaria gestion snc 

EL MESKOUFI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac (9

 khemisset(n، 15000، khemisset
maroc

EL MESKOUFI شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية)
لعنوان مقرها اإلجتماعي 41) شارع 

محمد الزرق2وني اوخميسات - 
5111) اوخميسات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(55(7
بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
9)1))تقرر حل) 3))شتنبر) املؤرخ في)
 EL شركة حات املسؤللية املحدلدة)
MESKOUFI)مبلغ رأسمالها)1.111) 
 (41 درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي)
شارع محمد الزرق2وني اوخميسات)-)
5111))اوخميسات املغرب نتيجة ل):)

أشغال منعدمة.
 (41 ب) التصفية  مقر  حدد  ل 
شارع محمد الزرق2وني اوخميسات)

- 5111))اوخميسات املغرب.)

ل عين):)
أباعمر) سعيد  السيد)ة))
نزهة) ضاية  دلار  (((3 لعنوانه)ا))
اوخميسات املغرب كمصفي) ((5111

)ة))للشركة.
)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) باوخميسات  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))49.
(47I

karama conseil

 STE SUPERETTE .COM
SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع او يش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع او يش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
 STE(SUPERETTE .COM(SARL(AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 8)) 
تجزئة جنة الزيتون بنسودة فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPERETTE .COM SARL AU
أرض الشركة بإيجاز):)بائع املواد)

الغدائية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بنسودة) الزيتون  جنة  تجزئة  (((8

فاس)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: حسن) الرايس  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حسن  الرايس  السيد 

فاس)31111)فاس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) حسن  الرايس  السيد 

فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)1)/))7).

(51I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ALLTRAV-BTP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMB(BELKHEIRI 1ER(ETAGE،
 APPT(N°1 19 ANGLE(RUE

 BERKANE(ET(RUE(MELLILIA،
60000، OUJDA(MAROC
ALLTRAV-BTP شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى ريان 

الرقم 8). زالية شارع عالل بن 
عبدهللا لشارع ابن خلدلن.ال2ابق 
اوخامس.الشقة رقم9) - 61111 

لجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3(639

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 يوليوز) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)
آمين) محمد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (511 الصغير)
أصل)111.))حصة لفائدة السيد))ة))
ربيع بزأودي بتاريخ))1)يوليوز)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((7 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)469).

(5(I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE HUILERIE EL KHALIL
WA EJJOUIRI SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء)تجزئة سميرة تالنات)
(،34111 تالنات،) املغرب  (34111

تالنات املغرب
 STE HUILERIE EL KHALIL
حات) شركة  (WA EJJOUIRI SARL

املسؤللية املحدلدة
دلار) اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
أفساي) تبودة  جماعة  بياضة  عين 

تالنات)-)34111)تالنات املغرب
املسؤللية) حات  شركة  تأسيس 

املحدلدة)
رقم التقييد في الس ل التجاري):)

(659
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE HUILERIE EL KHALIL WA

.EJJOUIRI SARL
-معصرة) (: أرض الشركة بإيجاز)

الزيتون.

عنوان املقر االجتماعي):)دلار عين)
بياضة جماعة تبودة أفساي تالنات)

- 34111)تالنات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: محمد) اسلمان  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 (.111 (: زهير) او ويري  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
اسلمان محمد عنوانه)ا)) السيد 
الغربية) احمد  بني  اهلولة  دلار 
شفشالن)111)9)شفشالن املغرب.

عنوانه)ا)) زهير  او ويري  السيد 
تالنات) القرية  املكانسة  اكالبة  دلار 

34111)تالنات املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
اسلمان محمد عنوانه)ا)) السيد 
الغربية) احمد  بني  اهلولة  دلار 

شفشالن)111)9)شفشالن املغرب
عنوانه)ا)) زهير  او ويري  السيد 
تالنات) القرية  املكانسة  اكالبة  دلار 

34111)تالنات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 االبتدائية بتالنات بتاريخ)

1)1))تحت رقم)35).
(5(I

fatima zahra

 STE MONUMENT
HISTORIQUE MENUISIER

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26،

30000، FES(MAROC
 STE MONUMENT HISTORIQUE

MENUISIER شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 
تجزئة امان بنسودة فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MONUMENT HISTORIQUE

.MENUISIER
:)مقالل في) أرض الشركة بإيجاز)

اعمال النجارة)
ال) املختلفة  االشغال  في  مقالل 

البناء
بيع لشراء.

 9 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 31111 (- تجزئة امان بنسودة فاس)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: النتاش) الوهاب  عبد  السيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
النتاش) الوهاب  عبد  السيد 
بنسودة) السكة  حي  (7( عنوانه)ا))

31111)فاس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
النتاش) الوهاب  عبد  السيد 
بنسودة) السكة  حي  (7( عنوانه)ا))

31111)فاس املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)731).

(53I

FIDUCIAIRE AL QODS

 STE EQUIPEMENT

 AMENAGEMENT ET

CONSTRUCTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE EQUIPEMENT

 AMENAGEMENT ET

CONSTRUCTION شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

 N° 2 لعنوان مقرها اإلجتماعي

 RUE 2 QUARTIER(EL(AMRIA(I -

.23000 BENI(MELLAL(MAROC

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4569

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

 (1(9 دجنبر) ((4 في) املؤرخ 

مسؤللية  ( حات) شركة  حل  تقرر 

 STE محدلدة حات الشريك الوحيد)

 EQUIPEMENT AMENAGEMENT

مبلغ) (ET CONSTRUCTION
لعنوان) درهم  ((11.111 رأسمالها)

 N° ( RUE ( اإلجتماعي) مقرها 

 QUARTIER EL AMRIA I - (3111

BENI MELLAL MAROC)نتيجة ل):)

.Crise du secteur

 N° ( ب) التصفية  مقر  حدد  ل 

 RUE ( QUARTIER EL AMRIA I -

 .(3111 BENI MELLAL MAROC

ل عين):)

مو�ضى) بن  هللا  عبد  السيد)ة))
 54351 دلار بولبزلز بومية) لعنوانه)ا))

ميدلت املغرب كمصفي))ة))للشركة.
)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)418.
(54I

TAUX CONSEILS

فيتا اك بير

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TAUX CONSEILS
 DAKHLA(AAGADIR، 80080،

AGADIR MAROC

فيتا اكسبير شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 49 بلوك 
)1 حي العرب ايت ملول - 151)8 

انزكان ايت ملول املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(17(7

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
محدلدة حات الشريك الوحيد باملميزات)

التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فيتا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اكسبير).
مزلد) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
منتجات التنظيف لالصيانة الصناعية

-)لوازم مح2ات التعبئة
-)التاجر يقوم باالستيراد لالتصدير.

 49 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك))1)حي العرب ايت ملول)-)151)8 

انزكان ايت ملول املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة)

:)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد عزيز الفوى):)1.111))حصة)

بقيمة)1))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
رقم) السيد عزيز الفوى عنوانه)ا))
9))حي املسيرة الغربي بيزكارن)51)86 

بيزكارن املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
رقم) السيد عزيز الفوى عنوانه)ا))
9))حي املسيرة الغربي بيزكارن)51)86 

بيزكارن املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)117).

(55I

FIDUBAC SARL

AGROASB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL
)6)مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador(maroc
AGROASB شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي سكتور 
حسن بلوك 7) بوعرك سلوان 
الناظور - 111)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(5163
بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))كمال اسباع)51) 
حصة اجتماعية من أصل)311)حصة)

عبد املالك اسباع) )ة)) لفائدة السيد)
بتاريخ)1))يوليوز)1)1).

تفويت السيد))ة))كمال اسباع)51) 
حصة اجتماعية من أصل)311)حصة)
لفائدة السيد))ة))محمد اسباع بتاريخ)

1))يوليوز)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم))4)).
(56I

مـكـتـب الـمحـاسـبـة لالـخـبـرة حـمـدالي يـحـيـى

دالودة نطوياج
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية
مـكـتـب الـمحـاسـبـة لالـخـبـرة حـمـدالي 

يـحـيـى
8) شـارع بـور سـعـيـد I(8 شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،61111 ،سـعـيـد

دالودة ن2وياج شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 4) زنقة 
س3 حي امللعب الشرفي - 61111 

لجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.(1(5

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((1(9 يونيو) ((1 املؤرخ في)
دالودة ن2وياج شركة حات املسؤللية)
املحدلدة مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)
لعنوان مقرها اإلجتماعي)4))زنقة س3 
لجدة) (61111 (- الشرفي) امللعب  حي 

املغرب نتيجة النعدام النشاط.
ل عين):)

محمد صابر لعنوانه)ا)) السيد)ة))
لجدة) (6111  (1 زنقة) او وهرة  حي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)
زنقة) ((4 لفي) ((1(9 يونيو) ((1 بتاريخ)
س3)حي امللعب الشرفي)-)61111)لجدة)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

9)1))تحت رقم)7)6.
(57I
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y.o.r.comptabilite

FASHION STORE SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40، 30100، FES(MAROC
 FASHION STORE SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
) إقامة الواحة بلوك ) شارع 
البوعنانية زنقة أسوان طريق 

إيموزار فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FASHION STORE SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  أرض 
 MARCHAND DE VETEMENTS

.CONFECTIONNES EN DETAIL
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع) (( بلوك) الواحة  إقامة  ((
البوعنانية زنقة أسوان طريق إيموزار)

فاس)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 61.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 611 (: القدحى) جميلة  السيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة جميلة القدحى عنوانه)ا))
دلار الالد أمعرف عين الشقف موالي)

يعقوب فاس)31111)فاس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة جميلة القدحى عنوانه)ا))
دلار الالد أمعرف عين الشقف موالي)

يعقوب فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (16 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)534).

(58I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

STE LA POMME

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 CABINET COMPTABLE AZIZA
BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1
 -MEKNES، 50060، MEKNES

MAROC

STE LA POMME شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 
عمارة 3 حي السالم سيدي سعيد - 

51111 مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.41673

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 يونيو) ((9 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) ((.111.111«
»111.111.))درهم«)إلى)»3.111.111 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

لاملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)54)).

(59I

OREA

OREA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

OREA

RES(M، 20000، CASA(MAROC

OREA شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 95)، 

 Boulevard Abdelmoumen،

 Angle rue de Persée،

 Casablanca - 20570 Casablanca

.Maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3(8435

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يناير) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

 Ahmed )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية) (MEZZIANE (9(

من أصل)111.))حصة لفائدة السيد)

بتاريخ) (Youssef EL OUDGHIRI )ة))

6))يناير)9)1).

 Loubna )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (ZAIDI ((5

أصل)111.))حصة لفائدة السيد))ة))

 (6 بتاريخ) (Youssef EL OUDGHIRI

يناير)9)1).

 Yamina )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (Yamina 83

أصل)111.))حصة لفائدة السيد))ة))

 (6 بتاريخ) (Youssef EL OUDGHIRI

يناير)9)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)9)1))تحت رقم))376).

(61I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE KEN-OIL SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE KEN-OIL SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

موي تاديغوست كلميمة - 111)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(3973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE KEN-OIL SARL AU

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مختلفة).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5(111 (- كلميمة) تاديغوست  موي 

الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

11.111،11))درهم،)مقسم كالتالي):)

السيدة كنزة سعود):)111.))حصة)

بقيمة)11.111))درهم للحصة).
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لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سعود  كنزة  السيدة 

كلميمة) تاديغوست  موي  قصر 

.111)5)الرشيدية املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) سعود  كنزة  السيدة 

كلميمة) تاديغوست  موي  قصر 

111)5)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)639.

(6(I

BUCOGEST

 CENTRE PNEUMATIQUE

DCHEIRA صونتر بنوماتيك 

الدشيرة
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

BUCOGEST

حي أموكاي شارع محمد 

اوخامس6)) الدشيرة انزكان 

 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب

 CENTRE PNEUMATIQUE

DCHEIRA صونتر بنوماتيك الدشيرة 

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املختار السو�ضي رقم 475 الدشيرة 

او هادية انزكان - 86351 الدشيرة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(17(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (19

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE PNEUMATIQUE

DCHEIRA)صونتر بنوماتيك الدشيرة)

.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اإلطارات لتصليحها.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الدشيرة) (475 رقم) السو�ضي  املختار 

الدشيرة) (86351 (- انزكان) او هادية 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: ابراهيم) السيد بنسليمان 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: ياسين) الرليفس  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

ابراهيم) بنسليمان  السيد 

عنوانه)ا))شارع املختار السو�ضي رقم)

اكادير) (86351 الدشيرة انزكان) (477

املغرب.

السيد الرليفس ياسين عنوانه)ا))

تيزنيت) (85111 تيزنيت) انزي  مركز 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

ابراهيم) بنسليمان  السيد 

عنوانه)ا))شارع املختار السو�ضي رقم)

اكادير) (86351 الدشيرة انزكان) (477

املغرب

السيد الرليفس ياسين عنوانه)ا))

تيزنيت) (85111 تيزنيت) انزي  مركز 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( االبتدائية بانزكان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)113).

(6(I

omri(compta(sarl(au

 STE SOBHI FROID

AGRICOLE SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

omri(compta(sarl(au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID، 92000، larache(maroc

 STE SOBHI FROID AGRICOLE

SARL AU شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 تجزئة 

ليكسوس -العرائش - 111)9 

العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(735

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 ماي) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):)

ادريس صبحي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.((1

4.441)حصة لفائدة السيد))ة))فؤاد)

صبحي بتاريخ))))ماي)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)1))يوليوز)

1)1))تحت رقم)385.

(63I

sofoget

IDOLAB

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

IDOLAB شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي القني2رة 

3) زنقة انوال عمارة فلوري )) 

مكتب 4 ميوزا - 4111) القني2رة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

55(95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IDOLAB

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التنظيف

بيع مواد النظافة

.عنوان املقر االجتماعي):)القني2رة)

 (( فلوري) عمارة  انوال  زنقة  ((3

القني2رة) ((4111 (- ميوزا) (4 مكتب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السالمي) عماد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد عماد السالمي):)511)بقيمة)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) السالمي  عماد  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
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عنوانه)ا)) السالمي  عماد  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)75985.

(64I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

 STE WAHAT MEKNES

 DE CONSTRUCTION ET

BATIMENT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 CABINET COMPTABLE AZIZA

BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1

 -MEKNES، 50060، MEKNES

MAROC

 STE WAHAT MEKNES

 DE CONSTRUCTION ET

BATIMENT شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 99) 

شقة 7 ال2ابق 3 تجزئة طه رياض 

االسماعيلية - 51111 مكناس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(693(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يونيو) ((9 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 31.111« أي من) درهم«) (471.111«

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)

ديون) مع  مقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار لاملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)55)).

(65I

FIDUCIAIRE ILIADA

  ارهات مك
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ILIADA

 AV(AL(AMAL(RIAD(MEKNES، ((

50000، MEKNES(MAROC

 : ارهات مك شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5)3 

راء تجزئة النعيم 6 النرجس مكناس 

مكناس 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.51(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):):)ارهات)

مك.

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة).

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)5)3 

النرجس مكناس) (6 راء)تجزئة النعيم)

مكناس)51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 811 (: طاهري) امبارك  السيد 

حصة بقيمة)1))درهم للحصة).

 (11 (: العابدي) ل2يفة  السيدة 

حصة بقيمة)1))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

امبارك طاهري عنوانه)ا)) السيد 
رقم)5)3)راء)تجزئة النعيم)6)النرجس)

مكناس)51111)مكناس املغرب.

السيدة ل2يفة العابدي عنوانه)ا))
رقم)5)3)راء)تجزئة النعيم)6)النرجس)

مكناس)51111)مكناس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

امبارك طاهري عنوانه)ا)) السيد 
رقم)5)3)راء)تجزئة النعيم)6)النرجس)

مكناس)51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)175).

(66I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TRAVAUX

LBTARNI SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE TRAVAUX LBTARNI

SARL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

لب2رني الريصاني - 111)5 

الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((4(4

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((1(1 يونيو) ((8 املؤرخ في)

املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 

 SOCIETE TRAVAUX LBTARNI

 (11.111،11 رأسمالها) مبلغ  (SARL

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر)

لب2رني الريصاني)-)111)5)الرشيدية)

املغرب نتيجة ل):)االزمة).

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

لب2رني الريصاني)-)111)5)الرشيدية)

املغرب.)

ل عين):)
علوي) املاحي  باسيدي  السيد)ة))

تجزئة الواد األحمر) (41( لعنوانه)ا))

111)5)الرشيدية املغرب) الراشيدية)

كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)1)1)/)9).

(67I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

LOUGI TRANS SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

LOUGI TRANS SARL AU شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

ال2الس الريصاني - 111)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(3975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LOUGI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TRANS SARL AU
النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

وحساب الغير).
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5(111 (- الريصاني) ال2الس 

الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

11.111،11))درهم،)مقسم كالتالي):)
(: بشرى) النضضاني  السيدة 
111.))حصة بقيمة)11.111))درهم)

للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
بشرى) النضضاني  السيدة 
 13 رقم) العلويين  شارع  عنوانه)ا))
الراشيدية)111)5)الرشيدية املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
بشرى) النضضاني  السيدة 
 13 رقم) العلويين  شارع  عنوانه)ا))
الراشيدية)111)5)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
يوليوز)1)1))تحت رقم)1)1)/641.

(68I

FIDALIC CONSEIL

فلي حياني

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عمارة رقم 8))، 

41111، مراكش املغرب

فلي حياني شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
ياسمين ) رقم 84) الشرف االزدهار 
ال2ابق الرابع الشقة رقم 8 - 41111 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(14855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

فلي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

حياني).

أرض الشركة بإيجاز):)-)التدريب)

-)التاطير لالتكوين)

-3املرافقة لالتوجيه.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ياسمين)))رقم)84))الشرف االزدهار)

ال2ابق الرابع الشقة رقم)8 - 41111 

مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: سامية) بناني  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سامية  بناني  السيدة 

اكيود) (((8 رقم) مبرلكة  تجزئة 

41111)مراكش املغرب).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) سامية  بناني  السيدة 

اكيود) (((8 رقم) مبرلكة  تجزئة 

41111)مراكش املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4133.

(69I

BUCOGEST

AYLOU TRANS ايلو ترون1

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUCOGEST

حي أموكاي شارع محمد 

اوخامس6)) الدشيرة انزكان 

 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب

AYLOU TRANS ايلو ترلنس 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

بنكمود سيدي بيبي اشتوكة ايت 

باها - 11)87 سيدي بيبي املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(17(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

AYLOU TRANS)ايلو ترلنس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدمين وحساب

الغير..

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بنكمود سيدي بيبي اشتوكة ايت باها)

- 11)87)سيدي بيبي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: ايوب) الشويخ  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ايوب  الشويخ  السيد 

دلار بنكمود سيدي بيبي اشتوكة ايت)

باها)11)87)سيدي بيبي املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) ايوب  الشويخ  السيد 

دلار بنكمود سيدي بيبي اشتوكة ايت)

باها)11)87)سيدي بيبي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية بانزكان بتاريخ)

1)1))تحت رقم))11).

(7(I

LOCSPACE

AFRICA DISCOVERY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AFRICA DISCOVERY

ملتقى شارعي لال مريم لاوحسن 

الثاني عمارة ملسيد رقم 5 بوجدلر، 

111)7، بوجدلر املغرب

AFRICA DISCOVERY شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارعي لال مريم لاوحسن الثاني 

عمارة ملسيد رقم 5 بوجدلر - 

111)7 بوجدلر املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(363

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRICA DISCOVERY
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تقديم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
خذمات سياحية لفندقية.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الثاني) لاوحسن  مريم  لال  شارعي 
عمارة ملسيد رقم)5)بوجدلر)-)111)7 

بوجدلر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (511 (: أبا) العالم  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد التاقي بشرالي):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد العالم أبا عنوانه)ا))شارع)
 7(111 ليراك) حي  الثاني  اوحسن 

بوجدلر املغرب.
عنوانه)ا)) بشرالي  التاقي  السيد 
حي) فيال6)) الصديق  بكر  ابو  شارع 

املسيرة)71111)العيون املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد العالم أبا عنوانه)ا))شارع)
 7(111 ليراك) حي  الثاني  اوحسن 

بوجدلر املغرب
عنوانه)ا)) بشرالي  التاقي  السيد 
حي) فيال6)) الصديق  بكر  ابو  شارع 

املسيرة)71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/538).

(7(I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

LAKOM MULTISERVICE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA،
440000، ESSAOUIRA(MAROC
LAKOM MULTISERVICE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
بال2ابق األر�ضي رقم 45) تجزئة 

املنزه نور الغزلة الصويرة - 44111 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
53(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAKOM MULTISERVICE
:)مقالل في) أرض الشركة بإيجاز)

أعمال البناء)املختلفة;)بائع عقاقير.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) ((45 رقم) األر�ضي  بال2ابق 
 44111 (- املنزه نور الغزلة الصويرة)

الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: بلمعلم) عبدالصمد  السيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  (5.111

للحصة).
 5.111 (: قجمار) هشام  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
بلمعلم) عبدالصمد  السيد 
الصقالة) تجزئة  (((76 عنوانه)ا))

الصويرة)44111)الصويرة املغرب.
عنوانه)ا)) قجمار  هشام  السيد 
الصويرة) امتداد  تافوكت  ((44

44111)الصويرة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
بلمعلم) عبدالصمد  السيد 
الصقالة) تجزئة  (((76 عنوانه)ا))

الصويرة)44111)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)3))يوليوز)

1)1))تحت رقم))5).

(73I

INFORMATION SERVICES CONSULTING

EUROFRIQUIA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 INFORMATION SERVICES
CONSULTING

 RUE(ZERKTOUNI(IMM 32
 APP(N 29 1ère(ETG، 90000،

TANGER MAROC

EUROFRIQUIA شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الزرق2وني عمارة )3 الشقة 9) 
ال2ابق االلل - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(16455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROFRIQUIA
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
خدمات لصيانة الرافعات لاملعدات)

الصناعية.
نقل البضائع

تعزيز العقارات
استيراد لتصدير.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (9 الشقة) (3( عمارة) الزرق2وني 
ال2ابق االلل)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد زكرياء)برحو):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
برحو عنوانه)ا))حي) السيد زكرياء)
احريق شارع الكرلم زنقة)14)رقم)56 

51)93)مرتيل املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
برحو عنوانه)ا))حي) السيد زكرياء)
احريق شارع الكرلم زنقة)14)رقم)56 

51)93)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)636)3).
(74I

Khidmat Attajir

OUAHIDI FRERES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Khidmat Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE، 15
52000، ERRACHIDIA(MAROC
OUAHIDI FRERES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي )) زنقة 
محمد القوري الرشيدية - 111)5 

الرشيدية الرشبدية.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3315

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)1)1))تم تحويل)
من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
الرشيدية) القوري  زنقة محمد  (((«
إلى) الرشبدية«) الرشيدية  (5(111  -
(- الرشيدبة) ب2وطة  ابن  زنقة  (((«

111)5)الرشبدية الرشبدية«.



9667 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 
يوليوز)1)1))تحت رقم)1)1)/85).
(75I

FIDUCIAIRE EDAKHLA)مكتب حسابات الداخلة

 VALDOR CENTRE
D’EQUIPEMENT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكتب 
حسابات الداخلة

رقم 9) زنقة الغزالي بلوك ج) حي 
الداخلة اكادير، 81161، اكادير 

املغرب
 VALDOR CENTRE

D’EQUIPEMENT شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زقم 1)) 
شارع اوخوارزمي حي املسيرة اكادير - 

81111 اكادير املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
43615

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 VALDOR CENTRE (: تسميتها)

.D’EQUIPEMENT
أرض الشركة بإيجاز):)*)تجهيزات)

علمة
مقاللة في مختلف االشغال ال) (*

البناء
*)تاجر.

عنوان املقر االجتماعي):)زقم)1)) 
شارع اوخوارزمي حي املسيرة اكادير)-)

81111)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: الدهبي) اسماء) السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
الدهبي عنوانه)ا)) السيدة اسماء)
اقامة السعادة)))عمارة))9)شقة)13 
اكادير) (81111 اكادير) املحمدي  حي 

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
الدهبي عنوانه)ا)) السيدة اسماء)
اقامة السعادة)))عمارة))9)شقة)13 
اكادير) (81111 اكادير) املحمدي  حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) باكادير  التجارية 

1)1))تحت رقم)5)5)9.
(76I

PARTAGE CONSULTING

 ONE ONLY ONE
CONSTRUCTION

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة ) ال2ابق 

 Tanger ،91111 ،76 السادس رقم
املغرب

 ONE ONLY ONE
CONSTRUCTION شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 83)، 
 Prince Héritier NREA CENTER
N° 13 TANGER - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(16415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (1(
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ONE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ONLY ONE CONSTRUCTION
أي) بناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

هيئة حكومية)؛
•)أعمال البناء)لالتش2يب.

نيابة عن) جميع أنش2ة البناء) (•
اإلدارات العامة أل الشركات اوخاصة)
أل األفراد كمقالل رئي�ضي أل كمقالل)

من الباطن)؛
•)أعمال الديكور)؛

•)أعمال البناء)لاألشغال العامة)؛
•)تحقيق التركيبات الكهربائية.

أعمال) أنواع  بجميع  القيام  (•
السباكة لصاوح أطراف ثالثة)؛

التركيبات) أعمال  جميع  (•
الكهربائية املصاحبة لت2وير املواقع)
أعمال) جميع  لكذلك  او ديدة 

الصيانة للمنشآت القائمة)؛
•)تصنيع لبيع لشراء)مواد البناء.
•)البحث لالت2وير لق2اع البناء)؛

•)االستشارات لالوساطة في ق2اع)
العقارات.

•)دراسة هيكلية فنية)؛
•)إدارة املشاريع املفوضة)؛

•)شراء)لبيع كافة العقارات.
ألي) لالتجاري  املالي  الترتيب  (•

مشرلع استثماري.
اوحصول على مشاركة مباشرة) (•
أل أير مباشرة في أي عملية أل شركة،)
قائمة) شركة  إنشاء) طريق  عن 
بالفعل،)أل عن طريق الشراكة أل أير)

حلك.

 ،(83 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 Prince Héritier NREA CENTER
طنجة) (N° (3 TANGER - 91111

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 Sté RAKKAN (• الشركة)
تستقبل شخص) (HOLDING SARL
إبراهيم) الناصر  مديرها السيد عبد 
 (11 بقيمة) حصة  (751 (: اوخميس)

درهم للحصة).
 (51 (: النينو) الحي  عبد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
 Sté RAKKAN (• الشركة)
 ue عنوانه)ا)) (HOLDING SARL

 Farabi، résidence Palace 8،
طنجة) ((ème étage N°(1 91111

املغرب.
السيد عبد الحي النينو عنوانه)ا))
 NZAHA RUE BEN KETRAN N°4

91111)طنجة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
العلمي) أخريف  إكرام  السيدة 
 NZAHA RUE BEN عنوانه)ا))
KETRAN N°4 91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 
.M17(1(181317(1)1))تحت رقم

(77I

FIDUCIAIRE NAKHIL

BOUMZOUGH
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -
 Marrakech، 40000، marrakech

maroc
BOUMZOUGH »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 
الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : رقم )) 
ال2ابق الثالث الحي الصناعي سيدي 

أانم - - مراكش املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.49513

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)يونيو)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي)

معاينة لفاة السيد أحمد بومزلغ) (:

الشريك الوحيد بالشركة

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي)

التي) االجتماعية  اوحصص  توزيع  (:

على) بومزلغ  أحمد  املرحوم  يملكها 

لرثته الشرعيين

قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي)

تغيير الشكل القانوني للشركة من) (:

املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 

حات الشريك الوحيد إلى شركة حات)

املسؤللية املحدلدة

على) ينص  الذي  (: (4 رقم) قرار 

تعيين السيد وحسن بومزلغ) (: مايلي)

مسيرين) بومزلغ  رشيد  لالسيد 

جديدين عوض املسير املتوفي السيد)

أحمد بومزلغ

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

شركة) هو  للشركة  القانوني  الشكل 

حات املسؤللية املحدلدة

بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):)

تسمية شركة بومزلغ ش م م

على) ينص  الذي  (: (6-7 رقم) بند 

الرأسمال) توزيع  كيفية  (: مايلي)

لاوحصص على الشركاء)او دد

على) ينص  الذي  (: ((4 رقم) بند 

مايلي):)تسير الشركة من طرف السيد)

وحسن بومزلغ لالسيد رشيد بومزلغ

على) ينص  الذي  (: ((6 رقم) بند 

مايلي):)توقيع جميع العقود لالوثائق)

أحد) توقيع  يت2لب  الشركة  باسم 

املسيرين فقط

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)9)44)).

(78I

امغار عبد الغافور

GO EXPERIENCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع او يش امللكي اقامة النور رقم 
) ال2ابق االلل ت2وان، 93111، 

ت2وان املغرب
GO EXPERIENCE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي كدية 

القنفود رقم 1) بجماعة املالليين 
ت2وان - 93111 ت2وان املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(7185
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPERIENCE
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

دراجات الرباعية.
كدية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املالليين) بجماعة  ((1 رقم) القنفود 

ت2وان)-)93111)ت2وان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد اعراس ابراهيم):)75)حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).
السيد اعراس عبد هللا):)5))حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).)
السيد اعراس ابراهيم):)75)بقيمة)

111.))درهم.
السيد اعراس عبد هللا):)5))بقيمة)

111.))درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد اعراس ابراهيم عنوانه)ا))

 93111 املاللين) ش رة  لاد  ت2وان 
ت2وان املغرب.

السيد اعراس عبد هللا عنوانه)ا))
 93111 املاللين) ش رة  لاد  ت2وان 

ت2وان املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد اعراس ابراهيم عنوانه)ا))
 93111 املاللين) ش رة  لاد  ت2وان 

ت2وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)641).
(79I

karama conseil

 STE AL JAWDA
CORDONNERIE SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع او يش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع او يش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
 STE AL JAWDA CORDONNERIE

SARL AU شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3) 
العمارة باء) الحي الصناعي راس املاء 
زليليك عين الشقف فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63(9(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE AL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 JAWDA CORDONNERIE SARL

.AU

صانع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لبائع االحدية باو ملة-)املتاجرة.

 (3 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

العمارة باء))الحي الصناعي راس املاء)

 31111 (- زليليك عين الشقف فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: عزيز) ابوديار  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 (7 السيد ابوديار عزيز عنوانه)ا))

فاس) ليهودي  فندق  امل2رلح  درب 

31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 (7 السيد ابوديار عزيز عنوانه)ا))

فاس) ليهودي  فندق  امل2رلح  درب 

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)1)/3)7).

(81I

HELP ENTREPRISE

ABRAJE AL MOHIT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES،

20290، CASABLANCA(MAROC
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Abraje al mohit شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ركراكة اقامة الكورنيش شقة رقم 

) عمارة ) - 1151) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Abraje(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.al mohit

مستثمر) (: أرض الشركة بإيجاز)

عقاري.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) شقة  الكورنيش  اقامة  ركراكة 

الدار البيضاء) ((1151  -  ( عمارة) ((

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد ال2رنباطي أحمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

أحمد) ال2رنباطي  السيد 

الدين) جالل  زنقة  (35 عنوانه)ا))

الدار) ((1331 املعاريف) اليسوطي 

البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

أحمد) ال2رنباطي  السيد 

الدين) جالل  زنقة  (35 عنوانه)ا))

الدار) ((1331 املعاريف) اليسوطي 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741777.

(8(I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

 STE TOP-CHIC ITALIA

IMPORT EXPORT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE AZIZA

BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1

 -MEKNES، 50060، MEKNES

MAROC

 STE TOP-CHIC ITALIA IMPORT

EXPORT شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 39) 

ك) تجزئة اوحديقة تغات - 31111 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.47713

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)1))يوليوز)1)1))تقرر حل)

 STE TOP-CHIC ITALIA IMPORT

مسؤللية  ( حات) شركة  (EXPORT

محدلدة حات الشريك الوحيد مبلغ)

لعنوان) درهم  (81.111 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي رقم)39))ك))تجزئة)

اوحديقة تغات)-)31111)فاس املغرب)

نتيجة ألن الشركة لم تحقق الهدف)

الذي أنشئت ألجله.

ل عين):)

منيار) الرحيم  عبد  السيد)ة))
بن) جنان  (456 رفم) لعنوانه)ا))

 31111 بوجيدة) سيدي  سليمان 

فاس املغرب كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

بتاريخ)15)يوليوز)1)1))لفي رقم)39) 

تجزئة اوحديقة تغات)-)31111)فاس)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)1)/769).

(8(I

BUCOGEST

LOGISTAFRICA لوجي ت 
افريكا

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

BUCOGEST

حي أموكاي شارع محمد 

اوخامس6)) الدشيرة انزكان 

 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب

LOGISTAFRICA لوجيست افريكا 

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املرس 

الزنقة 316 الرقم 17 الدشيرة 

انزكان - 86351 الدشيرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(17((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

LOGISTAFRICA)لوجيست افريكا.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع وحساب الغير لطنيا لدلليا.

عنوان املقر االجتماعي):)حي املرس)
الزنقة)316)الرقم)17)الدشيرة انزكان)

- 86351)الدشيرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد الشريح يونس):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد بن بعدي عمر):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) يونس  الشريح  السيد 
حي املسيرة بلوك أ رقم)3)))الدراركة)

اكادير)81651)اكادير املغرب).
عنوانه)ا)) عمر  بعدي  بن  السيد 
جيت) نرجس  (4 عمارة) (4(3 شقة)
4)811)اكادير) سكن بنسركال اكادير)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) يونس  الشريح  السيد 
حي املسيرة بلوك أ رقم)3)))الدراركة)

اكادير)81651)اكادير املغرب)
عنوانه)ا)) عمر  بعدي  بن  السيد 
جيت) نرجس  (4 عمارة) (4(3 شقة)
4)811)اكادير) سكن بنسركال اكادير)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية بانزكان بتاريخ)

1)1))تحت رقم))11).

(83I

sofoget

ARIL SAKAN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
ARIL SAKAN شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي القني2رة 
3) زنقة انوال عمارة فلوري )) 

مكتب 4 ميوزا - 4111) القني2رة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
55(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARIL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAKAN
اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري)
أشغال عامة لأعمال البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)القني2رة)
 (( فلوري) عمارة  انوال  زنقة  ((3
القني2رة) ((4111 (- ميوزا) (4 مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد محمد عزري):)91))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) ((51 (: السيد حميد لكرل)

بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد محمد اكزارن):)91))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 371 (: أازي) عبدالرحيم  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 

السيد محمد عزري):)91))بقيمة)
11))درهم.

بقيمة) ((51 (: السيد حميد لكرل)
11))درهم.

السيد محمد اكزارن):)91))بقيمة)
11))درهم.

 371 (: أازي) عبدالرحيم  السيد 
بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) عزري  محمد  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب.

عنوانه)ا)) لكرل  حميد  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب.

عنوانه)ا)) اكزارن  محمد  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب.

أازي) عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا))القني2رة)4111))القني2رة)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

أازي) عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا))القني2رة)4111))القني2رة)

املغرب

عنوانه)ا)) اكزارن  محمد  السيد 

القني2رة) ((4111 املغرب) القني2رة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)75683.

(84I

sofoget

ATTRACT KENITRA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

ATTRACT KENITRA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي القني2رة 

3) زنقة انوال عمارة فلوري )) 

مكتب 4 ميوزا - 4111) القني2رة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

55(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATTRACT KENITRA

نادي) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

للترفيه

مقهى لم2عم.

عنوان املقر االجتماعي):)القني2رة)

 (( فلوري) عمارة  انوال  زنقة  ((3

القني2رة) ((4111 (- ميوزا) (4 مكتب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: هيبة) بن  يونس  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد أيوب بن هيبة):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 

 511 (: هيبة) بن  يونس  السيد 

بقيمة)11))درهم.

السيد أيوب بن هيبة):)511)بقيمة)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد يونس بن هيبة عنوانه)ا))

القني2رة)4111))القني2رة املغرب.

عنوانه)ا)) هيبة  بن  أيوب  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد يونس بن هيبة عنوانه)ا))

القني2رة)4111))القني2رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)75984.

(85I

EURO ACCOUNTING HOUSE

KSSK COMPANY

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

KSSK COMPANY شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 6). شارع 

مرس السل2ان - شقة 3 ال2ابق 

األلل - 1116) الدار البيضاء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

465417

 (( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KSSK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COMPANY

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

(- التواصل) تقنيات  (- اإللكترلنية)

التسويق الرقمي-)التصدير لاالستيراد)

-)التكوين في ميدان تقنيات التواصل)

اوحذيثة.
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عنوان املقر االجتماعي):)6).)شارع)

ال2ابق) (3 شقة) (- السل2ان) مرس 

األلل)-)1116))الدار البيضاء)اململكة)

املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: كريمة) لباط  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) كريمة  لباط  السيدة 

شقة) (4 ال2ابق) بيسانك  زنقة  (6

اململكة) البيضاء) الدار  ((1111  7

املغربية.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) كريمة  لباط  السيدة 

شقة) (4 ال2ابق) بيسانك  زنقة  (6

اململكة) البيضاء) الدار  ((1111  7

املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)7))739.

(86I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NEJMA TFR SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc

STE NEJMA TFR SERVICES شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الزالية 

زنقة د4 لزنقة د5) حي هكو لاد 

الناشف لجدة - 61111 لجدة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

35313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEJMA TFR SERVICES

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األموال بالعمولة).

الزالية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
لاد) هكو  حي  د5)) لزنقة  د4) زنقة 

لجدة) (61111 (- لجدة) الناشف 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: تافرالتي مص2فى) السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) (: السيدة تالتال ربيعة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

مص2فى) تافرالتي  السيد 

أحمد) زنقة  املستقبل  حي  عنوانه)ا))

 61111 لجدة) ((( رقم) مسعود  بن 

لجدة املغرب.

السيدة تالتال ربيعة عنوانه)ا))حي)

املستقبل زنقة أحمد بن مسعود رقم)

)))لجدة)61111)لجدة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

مص2فى) تافرالتي  السيد 

أحمد) زنقة  املستقبل  حي  عنوانه)ا))

 61111 لجدة) ((( رقم) مسعود  بن 

لجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)537).

(87I

BCNG

STE : TRIPLEA

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ،(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265، BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE : TRIPLEA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 65)،شارع 

الزرق2وني ال2ابق 9 رقم)9 الدار 

البيضاء - 1151) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466985

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE( : (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRIPLEA

اإلستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

لالتصدي.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 9 ال2ابق) الزرق2وني  65)،شارع 

رقم)9)الدار البيضاء)-)1151))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

5.111،11))درهم،)مقسم كالتالي):)

(: هاشم) الكبير  عبد  السيد 

درهم) ((11 حصة بقيمة) (7.511،11
للحصة).

 7.511،11 (: السيد زكرياء)هاشم)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 75 (: هاشم) الكبير  عبد  السيد 
بقيمة)11))درهم.

بقيمة) (75 (: هاشم) السيد زكرياء)
11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

هاشم) الكبير  عبد  السيد 
))توسعي) 8)))حي النهضة) عنوانه)ا))

3)الرباط)1151))الرباط املغرب.
عنوانه)ا)) هاشم  زكرياء) السيد 
الرباط) (3 ))توسعي) 8)))حي النهضة)

1151))الرباط املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة سارة بنشكوك عنوانه)ا))
الرباط) (3 ))توسعي) 8)))حي النهضة)

1151))الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)6)7418.

(88I

fiduazizi

RAWAFID EL JANOUB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
RAWAFID EL JANOUB شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة الوكالة )1 بلوك D رقم 618 
 D مدينة الوحدة الوكالة )1 بلوك
رقم 618 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   967(

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAWAFID EL JANOUB

الفالحة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

انواع) جميع  لتسويق  صناعة 

املع نات.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الوحدة الوكالة))1)بلوك)D)رقم)618 

 D بلوك) (1( الوكالة) الوحدة  مدينة 
رقم)618 71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد ياسين نفالي):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد فوضيل زكالي):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

)السيد ياسين نفالي):)511)بقيمة)

11))درهم.

 511 (: زكالي) فوضيل  السيد 

بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) نفالي  ياسين  السيد 
الحي) ((1 رقم) املسكيني  رحال  زنقة 

اوحسني)71111)العيون املغرب.

عنوانه)ا)) زكالي  فوضيل  السيد 
 1( رقم) ((( زنقة) البحرية  شارع 

71111)العيون املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) نفالي  ياسين  السيد 
الحي) ((1 رقم) املسكيني  رحال  زنقة 

اوحسني)71111)العيون املغرب

عنوانه)ا)) زكالي  فوضيل  السيد 
 1( رقم) ((( زنقة) البحرية  شارع 

71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/535).

(89I

fiduazizi

FOUZ AYYANE TRAVAUX

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

FOUZ AYYANE TRAVAUX شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة الوكالة ) بلوك D رقم 618 

 D مدينة الوحدة الوكالة ) بلوك
رقم 618 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3((95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FOUZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AYYANE TRAVAUX

أرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)

للحساب الغير.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 618 رقم) (D بلوك) (( الوحدة الوكالة)
مدينة الوحدة الوكالة)))بلوك)D)رقم)

618 71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: زيان) فوزية  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

السيدة فوزية زيان):)111))بقيمة)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) زيان  فوزية  السيدة 
44))حي خط الرملة) زنقة لليلي رقم)

)1 71111)العيون املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) زيان  فوزية  السيدة 
44))حي خط الرملة) زنقة لليلي رقم)

)1 71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/)46).

(91I

fiduazizi

BOUTZ SAHARA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

BOUTZ SAHARA شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الوكالة 

)1 بلوك D ال2ابق االلل رقم 618 
الوكالة )1 بلوك D ال2ابق االلل 
رقم 618 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3((47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUTZ SAHARA

البناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لاشغال متعددة.

الوكالة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 618 ال2ابق االلل رقم) (D بلوك) (1(

الوكالة))1)بلوك)D)ال2ابق االلل رقم)

618 71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: ابوتزارت) توفيق  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (111 (: ابوتزارت) توفيق  السيد 

بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد توفيق ابوتزارت عنوانه)ا))
 (5 رقم) التعالن  حي  الليبي  زنقة 

71111)العيون املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد توفيق ابوتزارت عنوانه)ا))
 (5 رقم) التعالن  حي  الليبي  زنقة 

71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/339).

(9(I
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE BOULANGERIE ADIL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc

STE BOULANGERIE ADIL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املركب 

الشرفي زنقة )E رقم 6) لجدة - 

61111 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3531(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOULANGERIE ADIL

أرض الشركة بإيجاز):)مخبزة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (6 رقم) (E( زنقة) الشرفي  املركب 

لجدة)-)61111)لجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: عادل) ال2اهري  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: البكاي) عيسالي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد ال2اهري عادل عنوانه)ا))

حي املركب الشرفي زنقة س رقم))9) 

لجدة)61111)لجدة املغرب.

السيد عيسالي البكاي عنوانه)ا))

الشريف) للد  حي  مضمض  تجزئة 

لجدة) (61111 ))لجدة) رقم) (8 زنقة)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد ال2اهري عادل عنوانه)ا))

حي املركب الشرفي زنقة س رقم))9) 

لجدة)61111)لجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)536).

(9(I

COMPTA ECO MAROC

PLATMENUI MAROC

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

COMPTA ECO MAROC

 BD(HASSAN(II(TISSIR(II، ((7

26100، BERRECHID(MAROC

PLATMENUI MAROC شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 88 

شارع املقالمة حي الراحة - 11)6) 

برشيد املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.6147

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

فريد الشاحت) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.511

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5.111

يوليوز) ((4 بتاريخ) الشاحت  محمد 

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) ((( االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

1)1))تحت رقم)657.

(93I

MATERIAUX CONSULTING MAROC

 MATERIAUX CONSULTING

MAROC SARLAU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MATERIAUX CONSULTING

MAROC

 boulevard Zerktouni ETG9 (65

 N92، 20000، Casablanca

Maroc

 MATERIAUX CONSULTING

MAROC SARLAU شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 65) 

 boulevard(Zerktouni(Etg9 N92

20000 Casablanca(Maroc

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46(953

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MATERIAUX CONSULTING

.MAROC SARLAU

 Conseil (: أرض الشركة بإيجاز)

.de gestion

 (65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 boulevard Zerktouni Etg9 N9(

.(1111 Casablanca Maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 Paul(PACHOLSKI(:(100(السيد

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 Paul PACHOLSKI السيد)

 rue de l’égalité  (( عنوانه)ا))

.6(111 Arras France

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 Paul PACHOLSKI السيد)

 rue de l’égalité  (( عنوانه)ا))

6(111 Arras France

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)5)4)).

(94I

NOBLE ALU

NOBLE ALU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLE ALU

 DR OLD HLAL-ROUTE OUTA

 HSSAIN(SALA(AL(JADIDA،

10000، SALE(MAROC

NOBLE ALU شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الالد 

اهالل طريق الط احصين سال 

FIDU.COMPTA17@ - او ديدة

GMAIL.COM سال او ديدة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((6

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

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

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOBLE ALU
نجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األلومنيوم
)-)أعمال مختلفة.

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الالد اهالل طريق الط احصين سال)
FIDU.COMPTA17@ (- او ديدة)
GMAIL.COM)سال او ديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: التراري) كمال  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) التراري  كمال  السيد 
دلار الالد اهالل طريق الط احصين)
سال او ديدة) ((1111 سال او ديدة)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) التراري  كمال  السيد 
دلار الالد اهالل طريق الط احصين)
سال او ديدة) ((1111 سال او ديدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)))347.

(95I

FIDORO MULTI-SERVICES

ATLANTIDAK TRANS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC

ATLANTIDAK TRANS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة، الرقم )8)3، الداخلة. - 

73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(59(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIDAK TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لالغير،) الشركة  لفائدة  البضائع 

تجارة عامة،)استيراد لتصدير..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الداخلة.) (،3(8( الرقم) الوحدة،)

73111)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد محمد او وهاري)

حصة بقيمة)11،11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد او وهاري عنوانه)ا))

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد او وهاري عنوانه)ا))

الداخلة)73111)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)539.

(96I

FICOMPTA

BUSINESS PROFIL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FICOMPTA

 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME(ETAGE

FES، 30000، FES(MAROC

BUSINESS PROFIL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بال2ابق األر�ضي بق2عة رقم 49 

الزهور )تجزئة الألزرق - 31111 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.6(14(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))احمد حاجيوي)

51))حصة اجتماعية من أصل)51) 

حصة لفائدة السيد))ة))عبد اوحليم)

عزيوي بتاريخ)18)يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)1)/)79).

(97I

CALIA

CALIA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CALIA

 IMM(RACHIDI 1 ER(ETAGE

 N°06 CENTRE(BOUSKOURA

 PROVINCE(NOUACEUR،

27182، CASABLANCA(MAROC

CALIA شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

الرشيدي ال2ابق االلل رقم 6 مركز 

بوسكورة عمالة النواصر - 1361) 

الدارالبيظاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4((355

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) ((1(1 ماي) ((4 في) املؤرخ 

محدلدة) مسؤللية  ( حات) شركة 

 CALIA الوحيد) الشريك  حات 

درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 

عمارة) اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

6)مركز) الرشيدي ال2ابق االلل رقم)

 (1361 (- بوسكورة عمالة النواصر)

الدارالبيظاء)املغرب نتيجة ل):)تدفق)

النشاط لاملنافسة.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

6)مركز) الرشيدي ال2ابق االلل رقم)

 (7(8( (- بوسكورة عمالة النواصر)

الدارالبيظاء)املغرب.)

ل عين):)

البوحديوي) امان  السيد)ة))

املستسفيات) زنقة  (4( لعنوانه)ا))

املستسفيات) حي  (3( شقة) (3 طابق)

املغرب) الدارالبيظاء) الدارالبيظاء)

كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)8)7417.

(98I
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ATELIER D’EXCELLENCE

ATELIER D’EXCELLENCE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATELIER D›EXCELLENCE

حي الرحمة ق2اع س رقم )4) سال، 

111))، سال اململكة املغربية

ATELIER D’EXCELLENCE شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

ق2اع س رقم )4) - 171)) سال 

اململكة املغربية

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER D’EXCELLENCE

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املالبس.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرحمة ق2اع س رقم))4) - 171)) 

سال اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: العرابي) شاكر  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) العرابي  شاكر  السيد 
 ( تجزئة رياض أهل سال عمارة ألف)
شقة)))تابريكت)111)))سال اململكة)

املغربية.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) العرابي  شاكر  السيد 
 ( تجزئة رياض أهل سال عمارة ألف)
شقة)))تابريكت)111)))سال اململكة)

املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بسال  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)-.

(99I

offisc

BIJOUTERIE TAMADOR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

offisc
 rue(nablouss(casablanca، 61

20500، casablanca(maroc
BIJOUTERIE TAMADOR شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس سل2ان ال2ابق األلل الشقة 

3 - 1511) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
467(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIJOUTERIE TAMADOR

أرض الشركة بإيجاز):)بيع لشراء)

امل وهرات.

6))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

مرس سل2ان ال2ابق األلل الشقة)3 

- 1511))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد أأني عبد العالي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد أأني عبد العالي عنوانه)ا))
 (1461 األلفة) ((( رقم) ((44 زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد أأني عبد العالي عنوانه)ا))
 (1461 األلفة) ((( رقم) ((44 زنقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

(11I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

SS24

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

)6 تجزئة الضالي ) - املحاميد 

- مراكش مراكش، 41111، 

MARRAKECH MAROC

SS(4 شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 778 

تجزئة الزرق2وني ملحاميد مراكش - 

51)41 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(49

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.SS(4(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

اوحراسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاملراقبة.

 778 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- تجزئة الزرق2وني ملحاميد مراكش)

51)41)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: عنباري) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد ابراهيم عنباري عنوانه)ا))

ملحاميد) الزرق2وني  تجزئة  (((7

مراكش)51)41)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد ابراهيم عنباري عنوانه)ا))

ملحاميد) الزرق2وني  تجزئة  (((7

مراكش)51)41)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)6417)).

(1(I
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FUTURE CONSEIL

SOBAFI SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين ال2ابق 

األلل، 11)6)، برشيد املغرب

SOBAFI SARL AU شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الالد 
سيدي العيدي جماعة رياح برشيد - 

11)6) برشيد املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(3799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOBAFI SARL AU
مقالل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
زراعة) لمقالل  بناء) مقالل  أل  عام 

لصيانة حديقة.
تشغيل املشاتل،)تنسيق اوحدائق)
لاملساحات) اوحدائق  لصيانة 
في) املساعدة  التصميم،) اوخضراء،)
أعمال بناء)مشاريع تنسيق اوحدائق،)
جميع اوحرف الت2ورات،)التجهيزات

لصيانة) عامة  كهرباء) تركيب 
اجهزة) لتاجر  الكهربائية  االعمال 

املراقبة..
عنوان املقر االجتماعي):)دلار الالد)
سيدي العيدي جماعة رياح برشيد)-)

11)6))برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد محمد عزيز):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد عزيز عنوانه)ا))دلار)

 (6(11 برشيد) رياح  الزياني  الالد 

برشيد املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد عزيز عنوانه)ا))دلار)

 (6(11 برشيد) رياح  الزياني  الالد 

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

1)1))تحت رقم))38.

(1(I

fiduazizi

TAY NEGOCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

TAY NEGOCE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

)1 رقم 411 حي االمل )1 رقم 411 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3((93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE
استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

قوارب الصيد اوحرفي.
عنوان املقر االجتماعي):)حي االمل)
 411 )1)رقم) 411)حي االمل) )1)رقم)

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد محمد طياري):)711)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 (11 (: طياري) عيشة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 (11 (: بوهريم) الزهرة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد محمد طياري):)711)بقيمة)
11))درهم.

 (11 (: طياري) عيشة  السيدة 
بقيمة)11))درهم.

 (11 (: بوهريم) الزهرة  السيدة 
بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) طياري  محمد  السيد 
طان2ان) (8(111 حي التقدم الوطية)

املغرب.
عنوانه)ا)) طياري  عيشة  السيدة 
طان2ان) (8(111 حي التقدم الوطية)

املغرب.
الشركة الزهرة بوهريم عنوانه)ا))
طان2ان) (8(111 حي التقدم الوطية)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) طياري  محمد  السيد 
طان2ان) (8(111 حي التقدم الوطية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/)46).

(13I

fidia(audit

GIANT FOOD جيو فود
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

fidia(audit

 rue(mustapha(el(maani (1(

 2eme(etage(appt.12 casablanca،

20130، casablanca(maroc

GIANT FOOD جيو فود شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1) زنقة 

مص2فى املعاني ال2ابق التاني 

الشقة )) الدار البيضاء 31)1) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466(95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GIANT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

FOOD)جيو فود.

أرض الشركة بإيجاز):)م2عم.

 (1( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة مص2فى املعاني ال2ابق التاني)

 (1(31 البيضاء) الدار  ((( الشقة)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (51 (: السيد رشدي بن ابراهيم)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (41 (: بورفدة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد العربي فاللي انصاري):)51) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) ((51 (: كرام) ايوب  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
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السيد ادريس بورفدة):)1))حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

ابراهيم) بن  رشدي  السيد 
اقامة الدرك امللكي عمارة) عنوانه)ا))
))شقة)5)طابق)))زنقة ادريس شباكو)

ع ب)1111))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) بورفدة  محمد  السيد 
رقم))))تجزئة امين الرفايف)111)3 

صفرل املغرب.
انصاري) فاللي  العربي  السيد 
زنقة رلسيون افامة زينب) عنوانه)ا))
 (1111 3)حي املستشفيات) ))ش) ط)

الدار البيضاء)املغرب.
عين) السيد ايوب كرام عنوانه)ا))
الشق بلوك)1))رقم)43 1111))الدار)

البيضاء)املغرب.
ادريس بورفدة عنوانه)ا)) السيد 
 3(111 تجزئة امين مساي) ((( رقم)

صفرل املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد ايوب كرام عنوانه)ا))عين)
الشق بلوك)1))رقم)43 1111))الدار)

البيضاء)املغرب
ادريس بورفدة عنوانه)ا)) السيد 
 3(111 تجزئة امين مساي) ((( رقم)

صفرل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)11.
(14I

fiduciaire(belfisc

MAGIC CERAME

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(belfisc
36) شارع عين الشيخ، 5151)، ابي 

او عد املغرب

MAGIC CERAME شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 5) تجزئة 

ارض اوخير - 5161) ابي او عد 

اململكة املغربية

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGIC CERAME

أرض الشركة بإيجاز):)بيع الزليج.

عنوان املقر االجتماعي):)5))تجزئة)

او عد) ابي  ((5161 (- اوخير) ارض 

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 61.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 611 السيد البريني عبد اوحكيم):)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اوحكيم) عبد  البريني  السيد 

عنوانه)ا))77))تجزئة العيون)5151) 

ابي او عد اململكة املغربية.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

اوحكيم) عبد  البريني  السيد 

عنوانه)ا))77))تجزئة العيون)5151) 

ابي او عد اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ) او عد  بابي  االبتدائية 

يونيو)1)1))تحت رقم)1)1)/)).

(15I

ACCOF

 AZIRI CONFECTION SARL

AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOF

 LOT(ELWAHEDA(N°2 APP(N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 AZIRI CONFECTION SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الرحمة بلوك 6 ال2ابق السفلي 

رقم 69 دار بوعزة - 3))7) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

467135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZIRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONFECTION SARL AU

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لخياطة املالبس.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال2ابق السفلي رقم) (6 الرحمة بلوك)

69)دار بوعزة)-)3))7))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: العزيري) الشرقي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد الشرقي العزيري عنوانه)ا))

تجزئة) (( الش2ر) (( سكتور) ((4

الزيتونة)5111))خريبة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد الشرقي العزيري عنوانه)ا))

تجزئة) (( الش2ر) (( سكتور) ((4

الزيتونة)5111))خريبة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)5179).

(16I

smaticomp

JO BUILD S.A.R.L 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca maroc

 JO BUILD S.A.R.L شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )5) شارع 

اسامة ابن زيد ال2ابق الثاني املدينة 

اليسرئ ن ج حي املعاريف - 1331) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

467153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILD S.A.R.L

تشييد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املباني.

عنوان املقر االجتماعي):))5))شارع)

اسامة ابن زيد ال2ابق الثاني املدينة)

 (1331 (- اليسرئ ن ج حي املعاريف)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: السيد عبد الشافي لكنالي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد عبد الفتاح املمنالي):)511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 511 (: السيد عبد الشافي لكنالي)

بقيمة)11))درهم.

السيد عبد الفتاح املمنالي):)511 

بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
لكنالي) الشافي  عبد  السيد 

الصهريج) لكويلمات  دلار  عنوانه)ا))

القلعة))5)43)مراكش املغرب.
املمنالي) الفتاح  عبد  السيد 

 (7 س) م  االمان  اقامة  عنوانه)ا))

السبع) عين  ((5 القم) (((5 عمارة)

51)1))الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
لكنالي) الشافي  عبد  السيد 

الصهريج) لكويلمات  دلار  عنوانه)ا))

القلعة))5)43)مراكش املغرب
املمنالي) الفتاح  عبد  السيد 

 (7 س) م  االمان  اقامة  عنوانه)ا))

السبع) عين  ((5 القم) (((5 عمارة)

51)1))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741855.

(17I

COMPTA ECO MAROC

PLATMENUI MAROC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

COMPTA ECO MAROC

 BD(HASSAN(II(TISSIR(II، ((7

26100، BERRECHID(MAROC

PLATMENUI MAROC شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي رقم 88 

شارع املقالمة حي الراحة - 11)6) 

برشيد .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.6147

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)4))يوليوز)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

إلى) املحدلدة«) املسؤللية  حات 

»شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)

الشريك الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

1)1))تحت رقم)657.

(18I

BCNG

STE : INSY CONSULTING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ،(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265، BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE : INSY(CONSULTING شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 65)،شارع 

الزرق2وني ال2ابق 9 رقم)9 الدار 

البيضاء - 1151) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46698(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE( : (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INSY CONSULTING

أرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)

في التسيير.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 9 ال2ابق) الزرق2وني  65)،شارع 

رقم)9)الدار البيضاء)-)1151))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

51.111،11)درهم،)مقسم كالتالي):)

(: سرحني) شيماء) السيدة 

5.111،11))حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة).

السيدة زينب عزلبي):)5.111،11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (51 (: سرحني) شيماء) السيدة 

بقيمة)11))درهم.

السيدة زينب عزلبي):)51))بقيمة)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة شيماء)سرحني عنوانه)ا))

املحمدية) ((1( شاطئ مانسمان رقم)

1151))املحمدية املغرب.

عنوانه)ا)) عزلبي  زينب  السيدة 

العالية) (735 رقم) (( اوحسنية)

املحمدية)1151))املحمدية املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة شيماء)سرحني عنوانه)ا))

املحمدية) ((1( شاطئ مانسمان رقم)

1151))املحمدية املغرب

عنوانه)ا)) عزلبي  زينب  السيدة 

العالية) (735 رقم) (( اوحسنية)

املحمدية)1151))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741891.

(19I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة حمزة أشغال جعدار 

ش.م.م

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR،

62000، NADOR(MAROC

شركة حمزة أشغال جعدار ش.م.م 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

46 حي اصبانا الناظور - 111)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

حمزة أشغال جعدار ش.م.م.

أشغال) (* (: أرض الشركة بإيجاز)

مختلفة.
 46 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
حي اصبانا الناظور)-)111)6)الناظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: جعيدر) عزلز  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) جعيدر  عزلز  السيد 

 6(111 الناظور) بوطيب  الالد  حي 

الناظور املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) جعيدر  عزلز  السيد 

 6(111 الناظور) بوطيب  الالد  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)6))يوليوز)

1)1))تحت رقم)158).

((1I

PARAGOLF

PINTOMAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PINTOMAR

5شارع يوسف بن تشفين ال2ابق 

الثاني رقم 3، 91111، طنجة 

املغرب

PINTOMAR شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 5،شارع 

يوسف بن تشفين ال2ابق الثاني 
رقم 3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16545

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PINTOMAR

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء.

5،شارع) (: عنوان املقر االجتماعي)

يوسف بن تشفين ال2ابق الثاني رقم)

3 - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد عبد اوحق بوالربيع):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

بوالربيع) اوحق  عبد  السيد 

السالم) عبد  ايت  دلار  عنوانه)ا))

تالنزة)))))))ازيالل املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

بوالربيع) اوحق  عبد  السيد 

السالم) عبد  ايت  دلار  عنوانه)ا))

تالنزة)))))))ازيالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)9)7)3).

(((I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MARRAKECH INVEST

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندلق البريد 

619)، 41111، مراكش املغرب

MARRAKECH INVEST »شركة 

حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : 6))-4)) 

الحي الصناعي سيدي أانم طريق 

أسفي - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.8(657

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)9))يونيو)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 

استقالة السيد امين عباس) (: مايلي)

البارلدي من مهامه كمسير للشركة

على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 

بوقديب) طه  السيد  تعيين  (: مايلي)

لالسيد طارق برادة العزيزي مسيران)

منفصالن ملدة أير محددة

قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي):)

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)

فردي لمنفصل لبدلن أي قيود لكل)

من السيد طه بوقديب لالسيد طارق)

برادة العزيزي.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

بند رقم))):)الذي ينص على مايلي)

من) ((3 املوافقة على تعديل املادة) (:

القانون األسا�ضي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)7)44)).

(((I

JIYAR JAOUAD

YOUS-MATERIEL SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

 YOUS-MATERIEL SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل يقع 

في 8 1) شارع 384 حي املقالمة 

بركان - 63311 بركان املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

YOUS-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MATERIEL SARL AU

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لجميع) اآلالت  تأجير  املباني،) انشاء)

االدلات املتعلقة بالبناء،)التجارة.

عنوان املقر االجتماعي):)محل يقع)

في)8 1))شارع)384)حي املقالمة بركان)

- 63311)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   9681

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

(: يوسفي) املومن  عبد  السيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
يوسفي) املومن  عبد  السيد 
عنوانه)ا))4))شارع)384)حي املقالمة)

بركان)63311)بركان املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
يوسفي) املومن  عبد  السيد 
عنوانه)ا))4))شارع)384)حي املقالمة)

بركان)63311)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/)6).
((3I

PACIOFIS

طراكون1 اوريونتال انفي ت

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA(MAROC

طراكونس الريونتال انفيست 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
بكاي لهبيل حي اوحسني - 63311 

بركان املعرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
7(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طراكونس الريونتال انفيست.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع،)تصدير لاستراد املواد.
39)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 63311 (- اوحسني) حي  لهبيل  بكاي 

بركان املعرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد بودراح نور الدين):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
الدين) نور  بودراح  السيد 
زنقة ت2وان الحي) ((7 رقم) عنوانه)ا))
تالريرت) (65811 تالريرت) او ديد 

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
الدين) نور  بودراح  السيد 
زنقة ت2وان الحي) ((7 رقم) عنوانه)ا))
تالريرت) (65811 تالريرت) او ديد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)767.

((4I

CLICKING CONSEIL MAROC

NUTRALUXE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 

زنقة الفردلس رقم 81، 41191، 
مراكش املغرب

NUTRALUXE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

املنار عمارة رقم 39) شقة رقم 1) 

االزدهار - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(148(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NUTRALUXE

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

مستحضرات التجميل.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (1 شقة رقم) ((39 املنار عمارة رقم)

االزدهار)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 81 (: العبا�ضي) االله  عبد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (1 (: خديجة) ع ائب  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 81% السيد عبد االله العبا�ضي):)

بقيمة)11))درهم.

 (1% (: السيدة ع ائب خديجة)

بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

العبا�ضي) االله  عبد  السيد 

عنوانه)ا))اقامة املنار عمارة رقم)39) 
 41111 رياض السالم) ((1 شقة رقم)

مراكش املغرب.

خديجة) ع ائب  السيدة 

ابوظبي) شارع  النصر  حي  عنوانه)ا))
رقم)6) 41111)بني مالل املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

خديجة) ع ائب  السيدة 

ابوظبي) شارع  النصر  حي  عنوانه)ا))

رقم)6) 41111)بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4187)).

((5I

hk audit

DIRTEX

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

hk audit

 BD(lalla(yakout(n°149 4eme

 etg(n°111، 20000، casablanca

maroc

DIRTEX شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1) الحي 

الصناعي موالي رشيد - 1661) 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.43((43

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يونيو) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الرحمان) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

فززي االدري�ضي)333)حصة اجتماعية)

من أصل)111.))حصة لفائدة السيد)

 (3 عبد الل2يف بنكيران بتاريخ) )ة))

يونيو)1)1).

الرحمان) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة) (333 االدري�ضي) فززي 

حصة) ((.111 أصل) من  اجتماعية 
لقالي) شكيب  )ة)) السيد) لفائدة 

بتاريخ)3))يونيو)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741954.

((6I



968( الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

JIYAR JAOUAD

Y.M TRUCS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

Y.M TRUCS شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 41 شارع 

دلقرات حي بن صاوح بركان - 

63311 بركان املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y.M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRUCS

بيع ق2ع) (: أرض الشركة بإيجاز)

أيار الدراجات النارية.

41)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

دلقرات حي بن صاوح بركان)-)63311 

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: ياسين) موسالي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد موسالي ياسين عنوانه)ا))

بركان) الليمون  النمسا حي  زنقة  ((3

63311)بركان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد موسالي ياسين عنوانه)ا))

بركان) الليمون  النمسا حي  زنقة  ((3

63311)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/64).

((7I

cabinet(aux(services(des(affaires

BIMAD TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er(etage

erfoud، 52200، erfoud(MAROC

BIMAD TRAVAUX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اهبيبات ع.ص.ز. ارفود - 11))5 

ارفود املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.9667

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

حل شركة حات املسؤللية املحدلدة)

رأسمالها) مبلغ  (BIMAD TRAVAUX

مقرها) لعنوان  درهم  ((11.111

ع.ص.ز.) اهبيبات  قصر  اإلجتماعي 

ارفود املغرب نتيجة) (5((11 (- ارفود)

ل):)التوقف عن مزاللة املهنة.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

 5((11 (- ارفود) ع.ص.ز.) اهبيبات 

ارفود املغرب.)

ل عين):)

االحمدي) هللا  عبد  السيد)ة))

ع.ص.ز.) اهبيبات  قصر  لعنوانه)ا))

ارفود)11))5)ارفود املغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

اوحدلد) اإلقتضاء) لعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ) لمحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية) العقود لالوثائق املتعلقة 
:)شارع املوالي اوحسن ال2ابق االلل)

رقم)99)ارفود

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)1)1)/)9).

((8I

Media Med Consulting (.1 SARL

 STE CASH TRANSFERT
CENTER SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Media(Med(Consulting 2.0

SARL

 PROP YASSINE AV MLY

 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF، 35100

جرسيف املغرب

 STE CASH TRANSFERT CENTER

SARL AU شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى الزهراء شارع عبد املومن بن 

علي - 11)35 جرسيف املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CASH TRANSFERT CENTER

. SARL AU
لسيط) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
-)استخالص فواتير) تجاري لخدمات)

الغير.
امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسمى الزهراء)شارع عبد املومن بن)

علي)-)11)35)جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

11.111،11))درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: ال2يبي) السيدة جوهرة 

حصة بقيمة)11،11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيدة جوهرة ال2يبي عنوانه)ا))
 35(11 علي) بن  املومن  عبد  شارع 

جرسيف املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة جوهرة ال2يبي عنوانه)ا))
 35(11 علي) بن  املومن  عبد  شارع 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) بجرسيف  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)816.

((9I

LAFAGA SARL

يــاجــبــار
شركة حات املسؤللية املحدلدة

خفض رأسمال الشركة

LAFAGA SARL
49) شارع لال ياقوت ال2ابق 6 

مكتب 95)، 1191)، الدارالبيضاء 
املغرب

يــاجــبــار شركة حات املسؤللية 
املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي )6 
شارع لالياقوت زالية مص2فى 

املعاني ال2ابق ) رقم )6 - 1191) 
الدارالبيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(48743
بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(9 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
من) أي  درهم«) ((.911.111« قدره)
 (11.111« إلى) درهم«) ((.111.111«
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم))73593.

((1I

STE MAJI-NORD CONSIEL

STE ALI COQ
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE MAJI-NORD CONSIEL
 RUE MARRAKECH RES NAJD
 4 EME(ETAGE(N°36، 90000،

TANGER-ASSILAH MAROC
STE ALI COQ شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االندلس العوامية بحي الهناء ق2عة 
85) - - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(15875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (18
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALI COQ

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لشراء)الدجاج،تجارة اللحوم بجميع)

اوخدمات،  البيض،) انواعها،تجارة 

النقل الوطني للبضائع).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ق2عة) االندلس العوامية بحي الهناء)

85) - - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((11 (: السيد عالي امزيان)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

حي) السيد عالي امزيان عنوانه)ا))

بوحوت زنقة)51رقم)7) 9111)طنجة)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

حي) السيد عالي امزيان عنوانه)ا))

 91111  (7 51رقم) زنقة) بوحوت 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (17 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)89))3).

(((I

Chtita ayyoub

NUMBER ONE FASHION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay(saada(ain(taoujdate، (6

51100، Ain(taoujdate(Maroc

NUMBER ONE FASHION شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 485) 

حي الوحدة بنسودة فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NUMBER ONE FASHION

تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املالبس بالتفصيل

-)تاجر أحذية بالتفصيل.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- فاس) بنسودة  الوحدة  حي  ((485

31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: رشيد) املرلج  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد املرلج رشيد عنوانه)ا))91 

 31111 فاس) بنسودة  الشرعي  حي 

فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد املرلج رشيد عنوانه)ا))91 

 31111 فاس) بنسودة  الشرعي  حي 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)1)/779).

(((I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 COMPLEXE MEDICAL

MARIAME
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 

رقم ))4، ال2ابق الرابع.، 51111، 

MEKNES MAROC

 COMPLEXE MEDICAL

MARIAME شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 3 

عمارة SELECT ساحة موريتانيا 

شارع عالل إبن عبد هللا - 51111 

مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.48495

العام) او مع  بمقت�ضى 

يونيو) ((9 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  ((1(1

درهم«) (6.111.111« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (6.111.111« من) أي 

(: طريق) عن  درهم«) (((.111.111«

تقديم حصص نقدية أل عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)45)).

((3I

مكتب اوحسابات ح ل

SOTRAV MULTI SERVICES

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب اوحسابات ح ل

1) شارع الداخلة ال2ابق االلل قرية 

او ماعة، 1431)، الدار البيضاء 

املغرب



9683 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

 SOTRAV MULTI SERVICES

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )6 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 ال2ابق االلل - 

1111) البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

465489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOTRAV MULTI SERVICES

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

العامة لالتنظيف لاوحدائق).

)6)محج) (: عنوان املقر االجتماعي)

اللة ياقوت الرقم)39)ال2ابق االلل)-)

1111))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) توفيق  املكالي  السيد 

قلعة) (431(5 االداري) الحي  ((55

السراأنة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) توفيق  املكالي  السيد 

قلعة) (431(5 االداري) الحي  ((55

السراأنة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)739377 .

((4I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KB CONFORT
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندلق البريد 

619)، 41111، مراكش املغرب

KB CONFORT »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : نعمة ف 

))، كم 4 إقامة نعمة بنسركال - - 

أكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.3134(

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7))يونيو)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي)

االجتماعية) اوحصص  جميع  بيع  (:

التي) اجتماعية)) حصة  ((.111(

 KBA HOLDING( (« تمتلكها شركة)

 KB CONFORT( (« في شركة) (» ((SA

كريم) السبد  لفائدة  (» ((SARL AU

احمد بن عبد القادر.

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي)

:)استقالة املسير الوحيد السيد خالد)

القباج.

قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي)

تعيين السيد كريم احمد بن عبد) (:

القادر مسير لحيد ملدة أير محددة؛

قرار رقم)4):)الذي ينص على مايلي):)

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)

قيود) أي  لبدلن  لمنفصل  فردي 

للسيد كريم احمد بن عبد القادر

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

بند رقم))):)الذي ينص على مايلي)

:)املوافقة على تعديل املواد)6، 7)ل4) 

لتحديث النظام األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) باكادير  التجارية 

1)1))تحت رقم)519)9.

((5I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

WEST ENGINS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 4111)، القني2رة املغرب

WEST ENGINS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 

اقامة 76)) ال2ابق ) تجزئة قصبة 

مهدية القني2رة - 4111) القني2رة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

55(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WEST (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ENGINS

كراء) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

معدات االلراش

أل) املتنوعة  األشغال  مقالل  (-

البناء.

 3 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

))تجزئة قصبة) 76)))ال2ابق) اقامة)

القني2رة) ((4111 (- مهدية القني2رة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((.111 (: السيد لويز عزيز)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
 3 السيد لويز عزيز عنوانه)ا))رقم)

))تجزئة قصبة) 76)))ال2ابق) اقامة)

القني2رة) ((4111 القني2رة) مهدية 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
 3 السيد لويز عزيز عنوانه)ا))رقم)

))تجزئة قصبة) 76)))ال2ابق) اقامة)

القني2رة) ((4111 القني2رة) مهدية 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 
رقم)-.

((6I

CABINET RAMI EXPERTISE

 SMART

TRANSFORMATION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل مكان فرع تابع للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés، Avenue(Allal

 ben Abdellah Immb D، N°56،

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،

Fés، Maroc

 SMART TRANSFORMATION

»شركة حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي مدينة 

الظهران - 34463 الظهران اململكة 

العربية السعودية - 34463 

الظهران اململكة العربية السعودية.



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   9682

»تحويل مكان فرع تابع للشركة«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.57337

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)
تقرر) ((1(1 يوليوز) (1( في) املؤرخ 

لشركة) تابع  فرع  مكان  تحويل 

SMART TRANSFORMATION)من)
زنقة أصيلة مكاتب املدينة) ((1 رقم)

شارع) (64 ال2ابق اوخامس مكتب) (3

او يش امللكي األطلس فاس)-)31111 

تجزئة) ((1 فاس املغرب إلى فيال رقم)

املامونية طريق صفرل فاس)-)31111 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)751).

((7I

PARAGOLF

SOLECO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOLECO

 ANGLE AVENUE TAN TAN ET

 RUE DE LIBAN،RESIDENCE

 ،LINA(ETAGE 7 N° 67، 90000

طنجة املغرب

SOLECO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

 Angle لعنوان مقرها اإلجتماعي

 Avenue Tan Tan et Rue de

 liban،Résidence(Lina(Etage 7 n°

90000 - 67 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLECO

-إعادة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تدلير النفايات الصناعية

-)أعمال مختلفة.

 Angle (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 Avenue Tan Tan et Rue de

 liban،Résidence Lina Etage 7 n°

91111 - 67)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد محمد امجد امل ول):)51) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: الشباني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

عبيد) الزهراء) فاطمة  السيدة 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((51 (:

للحصة.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
امل ول) امجد  محمد  السيد 

او يش) )شارع  البرانص) عنوانه)ا))

امللكي اقامة العالية)5)ا رقم) 91111 

طنجة املغرب.

السيد محمد الشباني عنوانه)ا))
البرانص)))اقامة العالية)5)رقم)9)) 

91111)طنجة املغرب.

عبيد) الزهراء) فاطمة  السيدة 

او يش) )شارع  البرانص) عنوانه)ا))

امللكي اقامة العالية)5)ا رقم) 91111 

طنجة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
امل ول) امجد  محمد  السيد 

او يش) )شارع  البرانص) عنوانه)ا))

امللكي اقامة العالية)5)ا رقم) 91111 

طنجة املغرب

السيد محمد الشباني عنوانه)ا))
البرانص)))اقامة العالية)5)رقم)9)) 

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)5)7)3).

((8I

Synergie(Experts

NEARLANCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Synergie(Experts

49، زنقة جون جورس، حي أوتييه، 
1161)، الدار البيضاء املغرب
NEARLANCE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 49، زنقة 
جون جوريس، الشقة ))، ال2ابق 
6، حي أوتييه الدار البيضاء 1161) 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466(93
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEARLANCE
تهدف) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الشركة في املغرب لفي أي بلد أخر)
خارجية) بمصادر  االستعانة  (-

للعمليات التجارية
رقمية) أل  مادية  منصة  إنشاء) (-
األعمال،) لت2وير  األعمال،) إلدخال 

.B(B(لالشبكات
أل التوقيع على مهام) البحث ل/) (-
أل) األعمال  رجال  أل  للمستقلين 

الشركات..
عنوان املقر االجتماعي):)49،)زنقة)
ال2ابق) (،(( الشقة) جون جوريس،)
6،)حي أوتييه الدار البيضاء)1161) 

الدار البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):)

 51 (: أريبيا) (4 الشركة كول سانتر)
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

الشركة طالنت)4أريبيا):)51)حصة)
بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

أريبيا) (4 سانتر) كول  الشركة 
عنوانه)ا))47)،)شارع محمد سميح،)
سيدي) (،((1 املكتب) (،( ال2ابق)
بليوط)1111))الدار البيضاء)املغرب.
4أريبيا عنوانه)ا)) الشركة طالنت)
47)،)شارع محمد سميح،)ال2ابق))،)
 (1111 1))،)سيدي بليوط) املكتب)

الدار البيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) املهدي  بن2لب  السيد 
رحال) الثالث سيدي  ش2ر  ((( رقم)

الشاطئ)11)6))برشيد املغرب
عنوانه)ا)) نعيم  بن2لب  السيد 
حي الراحة) (8 ممر السوسن رقم) ((9

1111))الدر البيضاء)املغرب
(- بتاريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

((9I

LA MAROCAINE C.J

PATISSERIE ARZZOY H.R.S
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم اوخ2ابي 8)) 

عمارة بوعشيق مكتب )، 3111)، 
بني مالل املغرب

 PATISSERIE ARZZOY H.R.S
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
عثمان الحي االداري عمارة ) - 

3111) بني مالل املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(1(35

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PATISSERIE ARZZOY H.R.S
مخبزة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لحلويات).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  ( عمارة) االداري  الحي  عثمان 

3111))بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: ابراهيم) سالك  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) ابراهيم  سالك  السيد 
 64 شارع عبد الكريم اوخ2ابي رقم)

3111))بني مالل املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) ابراهيم  سالك  السيد 
 64 شارع عبد الكريم اوخ2ابي رقم)

3111))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)399.

(31I

MOGADOR CONSULTING

MOGA7OT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

MOGA7OT شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم )1 تجزئة إسكان C9 الصويرة 
او ديدة - 44111 الصويرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

53(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((6
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOGA7OT
أرض الشركة بإيجاز):)تاجر يبيع)
تسيير) باو ملة،) ال2رية  االسماك 

امل2اعم،)االستيراد لالتصدير..
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصويرة) (C9 تجزئة إسكان) (1( رقم)

او ديدة)-)44111)الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: نصوح) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد عزيز الع2اب):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيدة فاطمة نصوح عنوانه)ا))
او ديدة) ((4111  549 زنقة) (35 رقم)

املغرب.
عنوانه)ا)) الع2اب  عزيز  السيد 
رقم)348)التجزئة)5 44111)الصويرة)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة فاطمة نصوح عنوانه)ا))
او ديدة) ((4111  549 زنقة) (35 رقم)

املغرب

عنوانه)ا)) الع2اب  عزيز  السيد 
رقم)348)التجزئة)5 44111)الصويرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)53).

(3(I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 TOP SERVICES«
»ADMINISTRATIFS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°3(4، lotissement(Al(Qods، El
Jadida، 24000، او ديدة املغرب

 TOP SERVICES«

ADMINISTRATIFS« شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1)، زنقة 
اوحرية، ال2ابق الثالث، رقم 5، 

)C/O(CA(AL(HIBA( - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4671(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.»SERVICES ADMINISTRATIFS
أرض الشركة بإيجاز):)اإلستشارة)

في التسيير..

عنوان املقر االجتماعي):)1)،)زنقة)

(،5 رقم) الثالث،) ال2ابق  اوحرية،)

)C/O CA AL HIBA( - (1111)الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد محمد سيد الغازي):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الغازي) سيد  محمد  السيد 

4111))او ديدة) عنوانه)ا))او ديدة)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الغازي) سيد  محمد  السيد 

))،)تجزئة حسار،)سيدي) عنوانه)ا))

او ديدة) ((4111 او ديدة) بوزيد،)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741831.

(3(I

ste(mifi

ISO MEK

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(mifi

 rue(antisarbie(vn(meknes، (4

50000، meknes(maroc

ISO MEK شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) آيت 

حند آيت بوبيدمان بودربلة عين 

تالجدات - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEK

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع للغيرـ)األشغال املختلفة بيع)

مواد البناء.

 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

آيت حند آيت بوبيدمان بودربلة عين)

تالجدات)-)51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: محمد) بودراع  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) محمد  بودراع  السيد 

ديار) (4 ال2ابق) (8 الشقة) أ5) عمارة 

كاملية)51111)مكناس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) محمد  بودراع  السيد 

ديار) (4 ال2ابق) (8 الشقة) أ5) عمارة 

كاملية)51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)7))).

(33I

STE REVCOMPTA

MAGIC OF WOOD

شركة التضامن

تأسيس شركة

STE REVCOMPTA

عمارة رقم 18 ال2ابق االلل الشقة 

14 شارع اكرا املدينة او ديدة 

مكناس، 51111، مكناس املغرب

MAGIC OF WOOD شركة 

التضامن

لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN(N°3 IMM 9

 LOTISSEMENT TAHA MEKNES

- 50000 MEKNES(MAROC

تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51(75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

األسا�ضي لشركة التضامن باملميزات)

التالية):)

شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGIC OF WOOD

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

TRAVAUX D’IMPRESSION

NEGOCE

.IMPORT-EXPORT

: االجتماعي) املقر   عنوان 

 MAGASIN N°3 IMM 9

 LOTISSEMENT TAHA MEKNES -

.51111 MEKNES MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

33)حصة) (: السيد زلهير ال2البي)

بقيمة)111.))درهم للحصة).

السيدة امال بن زايدة):)34)حصة)

بقيمة)111.))درهم للحصة).

 33 (: مسعودي) لداد  السيدة 

حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ال2البي  زلهير  السيد 

مجموعة)))رقم)41))ب م ع مكناس)

51111)مكناس املغرب.

السيدة امال بن زايدة عنوانه)ا))

تجزئة) االلل  ال2ابق  ((115 رقم)

مكناس) (51111 مكناس) املنصور 

املغرب.

السيدة لداد مسعودي عنوانه)ا))

مكناس) املنصور  تجزئة  (675 رقم)

51111)مكناس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة لداد مسعودي عنوانه)ا))

مكناس) املنصور  تجزئة  (675 رقم)

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)137).

(34I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

 STE MAB.LAJWAD

SERVICES

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

الصندلق البريدي رقم 39)، 

111)7، السمارة املغرب

 STE MAB.LAJWAD SERVICES

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

امشليل الحي اوحسني بدلن رقم - 

111)7 السمارة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(115

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAB.LAJWAD SERVICES

البناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لأشغال مختلفة.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- رقم) بدلن  اوحسني  الحي  امشليل 

111)7)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

بوكرين) هللا  عبد  موالي  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

بوكرين) هللا  عبد  موالي  السيد 

هللا) عبد  بن  محمد  حي  عنوانه)ا))

 7(111  ( رقم) الزرق2وني  شارع 

السمارة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

بوكرين) هللا  عبد  موالي  السيد 

هللا) عبد  بن  محمد  حي  عنوانه)ا))

 7(111  ( رقم) الزرق2وني  شارع 

السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)9))/1)1).

(36I
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PARAGOLF

D3FRERES

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

D3FRERES

5شارع يوسف بن تشفين ال2ابق 

الثاني رقم 3، 91111، طنجة 

املغرب

D3FRERES شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 5شارع 

يوسف بن تشفين ال2ابق الثاني 

رقم 3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.D3FRERES

-اشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء.

5شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

يوسف بن تشفين ال2ابق الثاني رقم)

3 - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد هاشم هاشمي):)611)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد زكرياء)هاشمي):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد محمد هاشمي):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) هاشمي  هاشم  السيد 

الريصاني) (5(451 تنغراس) قصر 

املغرب.

عنوانه)ا)) هاشمي  زكرياء) السيد 

الريصاني) (5(451 تنغراس) قصر 

املغرب.

عنوانه)ا)) هاشمي  محمد  السيد 

رقم) اوحسني13شرلق  امل مع 

)1اكزناية)11)91)طنجة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) هاشمي  هاشم  السيد 

الريصاني) (5(451 تنغراس) قصر 

املغرب

عنوانه)ا)) هاشمي  زكرياء) السيد 

الريصاني) (5(451 تنغراس) قصر 

املغرب

عنوانه)ا)) هاشمي  محمد  السيد 

 1( رقم) اوحسني13شرلق  امل مع 

اكزناية)11)91)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)8)7)3).

(38I

VISION AUDIT

REMORQUE ENGINEERING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7، 20100، CASABLANCA

MAROC

 REMORQUE ENGINEERING

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االزهري ) زنقة )4 رقم 79 حي 

االلفة - 1))1) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(185(7

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
عبود) صاوح  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) ((9.111
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((9.111

رشيد بلوالي بتاريخ)1))يوليوز)1)1).
تابت) نادية  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111
111.))حصة لفائدة السيد))ة))رشيد)

بلوالي بتاريخ)1))يوليوز)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))74178.

(41I

FISCOMPTES

BADY LEC

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة ب ال2ابق 
الثاني رقم ))، 1)611، لجدة 

املغرب

BADY LEC شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ) تجزئة 
بدر ابني ادرار - 61111 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
35(13

 (7 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BADY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.LEC

أرض الشركة بإيجاز):)بيع تركيب)

ال2اقة) اجهزة  لتصدير  لاستيراد 

الشمسية.

تجزئة) (( (: عنوان املقر االجتماعي)

بدر ابني ادرار)-)61111)لجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: جابري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) جابري  محمد  السيد 

حي بدر شارع املغرب العربي بني درار)

61111)لجدة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) جابري  محمد  السيد 

حي بدر شارع املغرب العربي بني درار)

61111)لجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (19 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم))38).

(4(I

العيون استشارات

ARS WORK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم )3 شارع االمير موالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب

ARS WORK شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة ) بلوك F رقم 54 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(4((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORK

ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لاشغال) العامة  باالشغال  يتعلق 

املساحات) لتدبيرلتنمية  البناء)

اوخضراء....

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 71111  -  54 رقم) (F بلوك) (( الوكالة)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 334 (: السيد عبد االله اهموس)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد سمير اهموس):)333)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد رشيد اهموس):)333)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اهموس) االله  عبد  السيد 
تجزئة) (1( رقم) (1( بلوك) عنوانه)ا))

الفتح)51)86)ايت ملول املغرب.

عنوانه)ا)) اهموس  سمير  السيد 
 19 زنقة) ((( بلوك) انزران  بئر  حي 

تيكيوين)81111)اكادير املغرب.

عنوانه)ا)) اهموس  رشيد  السيد 
الفتح) تجزئة  (1( رقم) (1( بلوك)

51)86)ايت ملول املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

اهموس) االله  عبد  السيد 
تجزئة) (1( رقم) (1( بلوك) عنوانه)ا))

الفتح)51)86)ايت ملول املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)596).

(43I

SOUHAL CONSULTING

STE TASHILAT NOUR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE TASHILAT NOUR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

) بلوك 8 الرقم 4 بني مالل - 3111) 

بني مالل املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1(4(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (1(

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TASHILAT NOUR

أرض الشركة بإيجاز):)اوخدمات)

-)تحويل االموال

-)تحصيل الفواتير وحساب الغير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسيرة)))بلوك)8)الرقم)4)بني مالل)-)

3111))بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: السيد عبد العزيز الغزني)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيدة نورة بني عزة):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الغزني) العزيز  عبد  السيد 

اي2اليا) ((5136 اي2اليا) عنوانه)ا))

اي2اليا.

عنوانه)ا)) عزة  بني  نورة  السيدة 

النمة) الالد  ((3553 النمة) الالد 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الغزني) العزيز  عبد  السيد 

اي2اليا) ((5136 اي2اليا) عنوانه)ا))

اي2اليا

عنوانه)ا)) عزة  بني  نورة  السيدة 

النمة) الالد  ((3553 النمة) الالد 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بن صاوح  بالفقيه  االبتدائية 

4))يوليوز)1)1))تحت رقم)3)4.

(44I

العيون استشارات

 INSTITUT DE PRESSE

 ET DES SCIENCES DE

L’INFORMATION IPSI

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم )3 شارع االمير موالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب

 INSTITUT DE PRESSE ET DES

 SCIENCES DE L’INFORMATION

IPSI شركة حات  مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 

عمارة ليلى شقة رقم 16 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(4(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INSTITUT DE PRESSE ET DES

 SCIENCES DE L’INFORMATION

. IPSI

كل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لاعمال) ال2باعة  باعمال  مايتعلق 

االنتاج) نشاط االتصال،) الصحافة،)

السمعي لالبصري لالسنمائي)....

عنوان املقر االجتماعي):)شارع مكة)

 71111  -  16 عمارة ليلى شقة رقم)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

اباحازم) هللا  تقي  محمد  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اباحازم) هللا  تقي  محمد  السيد 

حي القدس تجزئة الوفاق) عنوانه)ا))

العيون) (71111  787 رقم) د  بلوك 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

اباحازم) هللا  تقي  محمد  السيد 

حي القدس تجزئة الوفاق) عنوانه)ا))

العيون) (71111  787 رقم) د  بلوك 

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)595).

(45I

FOUZMEDIA

 NOUVEAU MOTOCYCLE

KENITRA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 NOUVEAU MOTOCYCLE

KENITRA شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد اوخامس الرقم 131) - 

4111) القني2رة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

553(9

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NOUVEAU MOTOCYCLE

.KENITRA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدراجات او ديدة

التصدير لاإلستيراد.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  (131 الرقم) اوخامس  محمد 

4111))القني2رة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) لادي  وحسن  السيد 
موالي) ساحة  (4 الرقم) (4( الزنقة)

يوسف)4111))القني2رة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) لادي  وحسن  السيد 
موالي) ساحة  (4 الرقم) (4( الزنقة)

يوسف)4111))القني2رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.
(47I

FOUZMEDIA

LUXURY LOGEMENT.MA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
LUXURY LOGEMENT.MA شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 6 
زنقة سعيد الدالدي مكتب رقم 6 بئر 
الرامي الشرقية - 4111) القني2رة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
55315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 
باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXURY LOGEMENT.MA
أرض الشركة بإيجاز):)العمارات

اإلنعاش العقاري.
 6 الرقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة سعيد الدالدي مكتب رقم)6)بئر)
القني2رة) ((4111 (- الرامي الشرقية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عبدالل2يف) املالي  السيد 
الدالدي) سعيد  زنقة  عنوانه)ا))
 (4111 بئر الرامي الشرقية) (6 الرقم)

القني2رة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عبدالل2يف) املالي  السيد 
الدالدي) سعيد  زنقة  عنوانه)ا))
 (4111 بئر الرامي الشرقية) (6 الرقم)

القني2رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

رقم)-.

(49I

FOUZMEDIA

SOCIETE MAGIQUE PNEU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE MAGIQUE PNEU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 48) 

تجزئة الوفاء ) الساكنية - 4111) 

القني2رة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

55(5(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MAGIQUE PNEU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الع الت لإصالحها

بائع مستورد

التجارة العامة

نقل البضائع

نقل املستخدمين.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الساكنية) (( الوفاء) تجزئة  ((48

4111))القني2رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد ابغو مراد عنوانه)ا))تجزئة)

املحيط) حي  ((61 الرقم) الكورة 

1.111))الرباط املغرب.
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لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد ابغو مراد عنوانه)ا))تجزئة)

املحيط) حي  ((61 الرقم) الكورة 

1.111))الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

(5(I

STE AGEFICO SARL

PLASIFORM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)) شارع عمر اوخيام ال2ابق الثاني 
رقم 4، 91111، طنجة املغرب

PLASIFORM شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

مسنانة القديمة رقم 4443 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLASIFORM

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

منتوجات التعبئة من البالستيك.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مسنانة القديمة رقم)4443 - 91111 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 41 (: السالم) عبد  الزرع  السيد 
حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

 (1 (: الدين) لسان  بلوقي  السيد 
حصة بقيمة)111.))درهم للحصة).

السيد العلمي يوسف):)1))حصة)
بقيمة)111.))درهم للحصة).

حصة) ((1 (: كمال) بلوقي  السيد 
بقيمة)111.))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السالم) عبد  الزرع  السيد 
العوامة) دالية  عين  دلار  عنوانه)ا))

91111)طنجة املغرب.
الدين) لسان  بلوقي  السيد 
عنوانه)ا))زنقة أحمد شوقي))3)طابق)

) 91111)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) يوسف  العلمي  السيد 
حي) (( ال2ابق) ((37 رقم) (15 زنقة)

الهدى))1)6))طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) كمال  بلوقي  السيد 
 56 رقم) أقبيب  إقامة  امل اهدين 

91111)طنجة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السالم) عبد  الزرع  السيد 
العوامة) دالية  عين  دلار  عنوانه)ا))

91111)طنجة املغرب
الدين) لسان  بلوقي  السيد 
عنوانه)ا))زنقة أحمد شوقي))3)طابق)

) 91111)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))49)3).

(53I

FIDUCIAIRE RAFYA

»HAMDANE ISKANE«

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحمان الدكالي، 

تجزئة النخل، عمارة 9، الشقة )، 
او ديدة، 4111)، او ديدة املغرب

»HAMDANE ISKANE« شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سبيل، بقعة رقم 7، ال2ابق األلل، 

الشقة رقم )، او ديدة. - 4111) 

او ديدة. املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(6617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»HAMDANE ISKANE«

أرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)

األرا�ضي) لبيع  التجزيئ  (- العقاري.)

املعدة للبناء..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ال2ابق األلل،) (،7 بقعة رقم) سبيل،)

 (4111 (- او ديدة.) (،( رقم) الشقة 

او ديدة.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) ((.111 (: السيد علي مندر)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) مندر  علي  السيد 

او ديدة.)4111))او ديدة.)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) مندر  علي  السيد 

او ديدة.)4111))او ديدة.)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باو ديدة بتاريخ)3))يوليوز)

1)1))تحت رقم)5165).

(54I

PF EXPERTS

ISB INGENIERIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

PF EXPERTS

)3 زنقة ابن ع2ية، عمارة بنعبد 

الرازق، كليز مراكش، 41111، 

مراكش املغرب

ISB INGENIERIE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : بف 

إكسبير، )3 زنقة بن ع2ية جليز - 

41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.9(5(3

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((1(1 يونيو) (1( في) املؤرخ 

حات) شركة  (ISB INGENIERIE حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 

مقرها) لعنوان  درهم  ((1.111

زنقة) (3( إكسبير،) بف  اإلجتماعي 

مراكش) (41111 (- جليز) ع2ية  بن 

املغرب نتيجة ل-عدم إتفاق مسييري)

الشركة..

ل عين):)

بردعي) إدريس  السيد)ة))

 3 ميجات) برداي  فيال  لعنوانه)ا))

مراكش) (41111 شمال) النخيل 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

بف) لفي  ((1(1 يونيو) (1( بتاريخ)

(- زنقة بن ع2ية جليز) (3( إكسبير،)

1)411)مراكش املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4469)).

(56I

sofoget

CHATER HOUSE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

CHATER HOUSE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

أنوال عمارة فلوري )) مكتب 4 

ميموزا - 4111) القني2رة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5533(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHATER HOUSE

أكالت) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

خفيفة

بيع املشرلبات.

زنقة) ((3 (: عنوان املقر االجتماعي)

 4 مكتب) ((( فلوري) عمارة  أنوال 

ميموزا)-)4111))القني2رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 611 (: الشاطر) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (11 (: الشاطر) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

11))حصة) (: السيد جاد الشاطر)

بقيمة)11))درهم للحصة).)

 611 (: الشاطر) سعيد  السيد 

بقيمة)11))درهم.

 (11 (: الشاطر) ياسين  السيد 

بقيمة)11))درهم.

11))بقيمة) (: السيد جاد الشاطر)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الشاطر  سعيد  السيد 

611 4111))القني2رة املغرب.

عنوانه)ا)) الشاطر  ياسين  السيد 

11) 4111))القني2رة القني2رة.

عنوانه)ا)) الشاطر  جاد  السيد 

11) 4111))القني2رة القني2رة.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) الشاطر  سعيد  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)76185.

(57I

BUSINESS CENTER.COM

 REPARATION TV
CASABLANCA

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 ال2ابق الثاني رقم 6، 1391)، 

الدارالبيضاء املغرب

 REPARATION TV CASABLANCA

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

71 رقم 76 االدريسية ) زنقة 71 
رقم 76 االدريسية ) 1531) الدار 

البيصاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.438615

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

كرامي) انس  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((6،67
زهراء) )ة)) حصة لفائدة السيد) ((11

سيرالي بتاريخ)17)يوليوز)1)1).

كرامي) انس  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (((،51

نادية) )ة)) حصة لفائدة السيد) ((11

باليدي بتاريخ)17)يوليوز)1)1).

كرامي) انس  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((7،7(

إناس) )ة)) حصة لفائدة السيد) ((11

كرامي بتاريخ)17)يوليوز)1)1).

كرامي) انس  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((7،7(

مريم) )ة)) حصة لفائدة السيد) ((11

كرامي بتاريخ)17)يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))74177.

(58I

شركة رياض للحسابات

STAR NAD

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة رياض للحسابات

39 شارع الدار البيضاء، 111)6، 

الناظور املغرب

STAR NAD شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العراق رقم )5) العرلي - 551)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : .

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STAR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NAD

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لمعدات) آالت  األبقار،) لتصدير 

الفالحة لاستغالل االرا�ضي الفالحية)

.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 6(551 (- العرلي) ((5( العراق رقم)

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد اوحمومي ميمون)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد اوحمومي ميمون عنوانه)ا))

شارع العراق رقم))5)العرلي)551)6 

الناظور املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد اوحمومي ميمون عنوانه)ا))

شارع العراق رقم))5)العرلي)551)6 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)1))يوليوز)

1)1))تحت رقم)7))).

(6(I



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   969(

ORIEN.COMPTA

 LA NUESTRA IMPORT

EXPORT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد اوخامس حي 

اوحسني بركان، 61311، بركان 

املغرب

 LA NUESTRA IMPORT EXPORT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53 

زنقة سالم حي السالم - 61311 

بركان املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NUESTRA IMPORT EXPORT

االستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

لالتصدير

التجارة.

 53 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 61311 (- السالم) حي  سالم  زنقة 

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: خالد) حميدة  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) خالد  حميدة  السيد 
االمل) حي  طفيل  ابن  زنقة  ((1 رقم)

61311)بركان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) خالد  حميدة  السيد 
االمل) حي  طفيل  ابن  زنقة  ((1 رقم)

61311)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)69).

(6(I

sofoget

CLINIQUE NOOR KENITRA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

clinique noor kenitra شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي القني2رة 

3) أنوال عمارة فلوري )) مكتب 4 

ميموزا 4111) القني2رة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

55333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.clinique noor kenitra

أرض الشركة بإيجاز):)مصحة.

عنوان املقر االجتماعي):)القني2رة)

 4 )))مكتب) أنوال عمارة فلوري) ((3

ميموزا)4111))القني2رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: رتناني) حكيمة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 8.111 (: لغزايل) خالد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).)

 (111 (: رتناني) حكيمة  السيدة 

بقيمة)11))درهم.

السيد خالد لغزايل):)8111)بقيمة)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة حكيمة رتناني عنوانه)ا))

القني2رة القني2رة)4111))القني2رة)

املغرب.

عنوانه)ا)) لغزايل  خالد  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) لغزايل  خالد  السيد 

القني2رة)4111))القني2رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)36)76.

(64I

BUSINESS CENTER.COM

 REPARATION TV

CASABLANCA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لفاة شريك

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 ال2ابق الثاني رقم 6، 1391)، 

الدارالبيضاء املغرب

 REPARATION TV CASABLANCA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 71 

رقم 76 االدريسية ) - 1531) الدار 

البيصاء املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.438615

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)يونيو)1)1))تم اإلعالم)

الرحيم) عبد  كرامي  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  لتوزيع 

مارس) (14 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)1))بالشكل األتي):)

 (6،67 سيرالي،) زهراء) السيد)ة))

حصة).

 ((،51 باليدي،) نادية  السيد)ة))

حصة).

 (7،7( كرامي،) إناس  السيد)ة))

حصة).

 35،4( كرامي،) انس  السيد)ة))

حصة).

 (7،(7 كرامي،) مريم  السيد)ة))

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))74177.

(66I

BUSINESS CENTER.COM

 REPARATION TV

CASABLANCA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 ال2ابق الثاني رقم 6، 1391)، 

الدارالبيضاء املغرب
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 REPARATION TV CASABLANCA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
71 رقم 76 االدريسية ) زنقة 71 

رقم 76 االدريسية ) 1531) الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.438615
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
1)1))تم تعيين) 16)يوليوز) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))كرامي)

انس كمسير لحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))74177.
(67I

sofoget

 SOCIETE MAROCAINE DE
 TRANSFORMATION DE LA

ROCHE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra، 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
 SOCIETE MAROCAINE DE
 TRANSFORMATION DE LA

ROCHE شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي القني2رة 
شارع سعيد الدالدي رقم 9)) 

مكتب 4 - 4111) القني2رة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
553((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE MAROCAINE DE

 TRANSFORMATION DE LA

.ROCHE

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

املقالع

أشغال عامة لأعمال البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)القني2رة)

شارع سعيد الدالدي رقم)9)))مكتب)

4 - 4111))القني2رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: بالمين) املهدي  محمد  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

(: بالمين) املهدي  محمد  السيد 

111))بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

بالمين) املهدي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))القني2رة)4111))القني2رة)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

بالمين) املهدي  محمد  السيد 

عنوانه)ا))القني2رة)4111))القني2رة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)76186.

(68I

AKWAMEK CONSEIL

AANIYEQ LOCATION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AKWAMEK CONSEIL

 RUE(AL(MAARI(N°6 VILLE

 NOUVELLE، 50000، MEKNES

MAROC

AANIYEQ LOCATION شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املركب 

التجاري باب منصور زين العابدين 

ألالد موالي عبد املالك بلوك س 

شفة )) - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

49(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(9 دجنبر) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AANIYEQ LOCATION

كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدلن سائق.

املركب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العابدين) التجاري باب منصور زين 

س) بلوك  املالك  عبد  موالي  ألالد 

شفة))) - 51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: اعنيق) فاطمة  السيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة فاطمة اعنيق عنوانه)ا))
تجزئة) (63 6)شقة) عمارة الهدى رقم)
املنصور م ج)51111)مكناس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
األاله) عبد  البحرالي  السيد 
شقة) (6 عمارة الهدى رقم) عنوانه)ا))
 51111 ج) م  املنصور  تجزئة  (63

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (31 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

1)1))تحت رقم)7)4.

(69I

AMOURI CONSULTING

TAZA CONSULTING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
TAZA CONSULTING شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
9 ال2ابق األلل إقامة شامة شارع 
قسو مداح تازة او ديدة املغرب - 

35111 تازة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5(55
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((5
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAZA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSULTING

املشورة،) (: أرض الشركة بإيجاز)

املحاسبية) لاملساعدة  اإلشراف،)

لالضريبية

لالقانونية) االجتماعية  املشورة 

لاملالية

التكوين

دراسة املشاريع.

عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)

شارع) شامة  إقامة  األلل  ال2ابق  (9

(- املغرب) او ديدة  تازة  مداح  قسو 

35111)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد محمد عموري):)51)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

51)حصة) (: السيد عبد هللا سبهي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) عموري  محمد  السيد 

9)فاس) 1))زنقة محمد الغازي شقة)

او ديد فاس)31111)فاس املغرب.

السيد عبد هللا السبهي عنوانه)ا))

زنقة) الكوثر  عمارة  (( سقاطو) ايت 

القصر الصغير)31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) عموري  محمد  السيد 

9)فاس) 1))زنقة محمد الغازي شقة)

او ديد فاس)31111)فاس املغرب

السيد عبد هللا السبهي عنوانه)ا))

زنقة) الكوثر  عمارة  (( سقاطو) ايت 

القصر الصغير)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((1 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)36).

(71I

املركز او هوي لالستثمار و هة العيون الساقية)

اوحمراء

INDUSTRIEAKO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز او هوي لالستثمار و هة 

العيون الساقية اوحمراء

صندلق البريد 66))، 71111، 

العيون املغرب

INDUSTRIEAKO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اوخير رقم 59 - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(5(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INDUSTRIEAKO

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

العامة) التجارة  املختلفة  لاوخدمات 

االستراد لالتصدير النقل)

لجميع اوخدمات حات الصلة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العيون) (71111  -  59 رقم) اوخير 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد هنون اهل لفظيل):)111.) 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

لفظيل) اهل  هنون  السيد 
 59 رقم) اوخير  تجزئة  عنوانه)ا))

71111)العيون املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
لفظيل) اهل  هنون  السيد 
 59 رقم) اوخير  تجزئة  عنوانه)ا))

71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((9 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/1)8.
(7(I

asy accounting

WISE CALL

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

asy accounting
 No 1 IMM 29 ERREDA(HAJ

 FATEH، El(Oulfa، 20000،
casablanca maroc

WISE CALL شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شارع 
احمد توكي اقامة الرلك طابق 3 - 

1111) البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.((58(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) ((1(1 يونيو) (1( املؤرخ في)

شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)
مبلغ) (WISE CALL الوحيد) الشريك 
لعنوان) درهم  ((11.111 رأسمالها)
احمد) شارع  ((3 اإلجتماعي) مقرها 
 (1111 - 3 توكي اقامة الرلك طابق)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)ازمة مالية.

ل حدد مقر التصفية ب)3))شارع)

 -  3 احمد توكي اقامة الرلك طابق)

1111))البيضاء)املغرب.)

ل عين):)

السيد)ة))عادل وخديم لعنوانه)ا))

 9 مجموعة) الفردلس  تجزئة  ((53

 (1111 (1 14))رقم) 4)عمارة) طابق)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

3))شارع احمد) (: املتعلقة بالتصفية)

توكي اقامة الرلك طابق)3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)76)737.

(7(I

FICAGEST

 TAMATOUST

DISTRIBUTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12، 40100 2، مراكش 

maroc

 TAMATOUST DISTRIBUTION

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

شويحية فرقات لزيفة مزلضة - 

111)4 شيشالة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.677

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 فبراير) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

تفويت السيد))ة))وحسن العيا�ضي)

8)))حصة اجتماعية من أصل)8)) 

حصة لفائدة السيد))ة))عمر العيا�ضي)

بتاريخ)5))فبراير)1)1).
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الرحمان) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية من) حصة  (((8 العيا�ضي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (((8 أصل)
عمر العيا�ضي بتاريخ)5))فبراير)1)1).
تفويت السيد))ة))مختار العيا�ضي)
8)))حصة اجتماعية من أصل)8)) 
حصة لفائدة السيد))ة))عمر العيا�ضي)

بتاريخ)5))فبراير)1)1).
اسماعيل) )ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية من) حصة  (((8 العيا�ضي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (((8 أصل)
عمر العيا�ضي بتاريخ)5))فبراير)1)1).
ابراهيم) )ة)) السيد) تفويت 
اجتماعية من) حصة  (((8 العيا�ضي)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (((8 أصل)
عمر العيا�ضي بتاريخ)5))فبراير)1)1).
تفويت السيد))ة))حسن العيا�ضي)
8)))حصة اجتماعية من أصل)8)) 
حصة لفائدة السيد))ة))عمر العيا�ضي)

بتاريخ)5))فبراير)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ))))يونيو)

1)1))تحت رقم)1)1)/)5.
(73I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AJIDA TOURISME
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
AJIDA TOURISME شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املس د زنقة ) رقم -33 الداخلة - 
73111 73111 املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(5717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AJIDA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. TOURISME

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االنش2ة) جميع  لتسيير  لاستغالل 

السياحية..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الداخلة) (33- رقم) (( املس د زنقة)

73111 73111)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 83 (: ابريكة) بن  االمام  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد ال2الب بويا امعييف):)83 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد مربيه ربو ماء)العينين):)83 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 83 (: االحرش) سرحان  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) (83 (: زهير) فؤاد  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).

 83 (: فال) احمد  احمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد حمودي العلوي):)83)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) (83 (: ينجا) عثمان  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيدة هدى بووحيت):)84)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيدة خديجة حيلي):)84)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) (84 (: فكو) سعاد  السيدة 

بقيمة)11))درهم للحصة).

احمد) اهل  املؤمنين  ام  السيدة 

ابراهيم):)84)حصة بقيمة)11))درهم)

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد االمام بن ابريكة عنوانه)ا))

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

امعييف) بويا  ال2الب  السيد 

الداخلة) (73111 الداخلة) عنوانه)ا))

املغرب.

العينين) ماء) ربو  مربيه  السيد 

الداخلة) (73111 الداخلة) عنوانه)ا))

املغرب.

السيد سرحان االحرش عنوانه)ا))

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)) زهير  فؤاد  السيد 

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

السيد احمد احمد فال عنوانه)ا))

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

السيد حمودي العلوي عنوانه)ا))

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)) ينجا  عثمان  السيد 

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

السيدة هدى بووحيت عنوانه)ا))

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)) السيدة خديجة حيلي 

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)) فكو  سعاد  السيدة 

الداخلة)73111)الداخلة املغرب.

احمد) اهل  املؤمنين  ام  السيدة 

 73111 الداخلة) عنوانه)ا)) ابراهيم 

الداخلة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد االمام بن ابريكة عنوانه)ا))

الداخلة)73111)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو)1)1))تحت رقم)419.

(74I

HLZCONSULTING

الشركة الصناعية ملطاحن 

الجنوب
تعيين متصرفين

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa Avenue

 Hassan II،(er Etage،App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

الشركة الصناعية مل2احن او نوب 

»شركة املساهمة«

لعنوان مقرها االجتماعي : ألحي 

الصناعى املسار مراكش - 41111 

مراكش املغرب .

»تعيين متصرفين«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.4983

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)4))يونيو)9)1)

خالل) متصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية التالية):)

(1(9 -

(1(1 -

(1(( -

(1(( -

(1(3 -

(1(4 -

األشخاص ال2بيعيون):)

السيد)ة))شابي نفيسة بصفته)ا))

(: ب) عنوانه)ا)) لالكائن  متصرفة 

املغرب)41111)مراكش املغرب)

السيد)ة))شابي ياسمين بصفته)ا))

(: ب) عنوانه)ا)) لالكائن  متصرفة 

املغرب)41111)مراكش املغرب

القادر) عبد  شابي  السيد)ة))

لالكائن) متصرفة  بصفته)ا))

عنوانه)ا))ب):)املغرب)41111)مراكش)

املغرب

السيد)ة))شابي فاطمة بصفته)ا))

(: ب) عنوانه)ا)) لالكائن  متصرفة 

املغرب)41111)مراكش املغرب

رشيدة) اشنكلي  السيد)ة))

لالكائن) متصرفة  بصفته)ا))

عنوانه)ا))ب):)املغرب)41111)مراكش)

املغرب

املمثل) (( االعتباريون) األشخاص 

الدائم)):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  -تم 

أشت) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

9)1))تحت رقم))8))).

(75I
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HLZCONSULTING

الشركة الصناعية ملطاحن 

الجنوب
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa Avenue

 Hassan II،(er Etage،App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

الشركة الصناعية مل2احن او نوب 

»شركة املساهمة«

لعنوان مقرها االجتماعي : الحي 

الصناعي املسار مراكش 41111 

مراكش املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإلدارة«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.4983
اإلداري) العام  او مع  إطار  في 

املؤرخ في)4))يونيو)9)1)

عبد) شابي  السيد  تعيين  تقرر 

القادر)

رئيسا مل لس إدارة شركة الشركة)

الصناعية مل2احن او نوب

بتاريخ):)4))يونيو)9)1)

له) املخولة  الصالحيات  لتتمثل 

فيما يلي):)تمتيل الشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أشت) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

9)1))تحت رقم))8))).

(76I

HLZCONSULTING

الشركة الصناعية ملطاحن 

الجنوب
تعيين مدير عام

HLZCONSULTING

 Residence Fajwa Avenue

 Hassan II،(er Etage،App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

الشركة الصناعية مل2احن او نوب 

شركة املساهمة

لعنوان مقرها االجتماعي الحي 
الصناعي املسار مراكش 41111 

مراكش املغرب.
تعيين مدير عام

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.4983

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)4))يونيو)9)1)

اشنكلي) السيد)ة)) تعيين  تقرر 
الشركة) لشركة  عاما  مديرا  رشيدة 
بتاريخ) او نوب  مل2احن  الصناعية 

4))يونيو)9)1)
لتتمثل الصالحيات املخولة فيما)

يلي):)تمثيل الشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أشت) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

9)1))تحت رقم))8))).
(77I

)اشرف مكتب):)املحاسبة لدراسة املشاريع لالستاح)

 call Management technologie et(اسليماني

services

STE ZELMOU CAR SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة لدراسة 
 call املشاريع لالستاح اسليماني
 Management technologie et

services
رقم 8) زنقة موريتانيا الواد االحمر 

الرشيدية ال2ابق االلل لالثاني، 
111)5، الرشيدية املغرب

STE ZELMOU CAR SARL شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
النخيل شقة رقم )1 شارع او يش 
امللكي مركز بوعنان عمالة بوعرفة - 

)5))6 بوعنان املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

78(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (19
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZELMOU CAR SARL

-كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدلن سائق.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع او يش) (1( النخيل شقة رقم)

(- امللكي مركز بوعنان عمالة بوعرفة)

)5))6)بوعنان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيدة فاطمة الزهراء)بوحرلرى)

درهم) ((.111 بقيمة) حصة  (51 (:

للحصة).

51)حصة) (: السيد عز الدين فني)

بقيمة)111.))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة فاطمة الزهراء)بوحرلرى)

رقم) دلن  (3 النصر) حي  عنوانه)ا))

لجدة)61131)لجدة املغرب.

عنوانه)ا)) فني  الدين  عز  السيد 

لجدة) (61131 لجدة) (3 النصر) حي 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة فاطمة الزهراء)بوحرلرى)

رقم) دلن  (3 النصر) حي  عنوانه)ا))

لجدة)61131)لجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (31 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/38.

(78I

POLYFISC

 سمارت كادجت
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

POLYFISC

 BD(BAAMRANI(AMAL 3 (14

 2-ETG(SIDI(BERNOUSSI 204

 BD(BAAMRANI(AMAL 3 2-ETG

 SIDI(BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC

 سمارت كادجت شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 36 زنقة 

الجارلن الفداء درب السل2ان الدار 

البيضاء - الدار البيضاء 1361) 

املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.398833

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((1(1 فبراير) (13 في) املؤرخ 

حات) شركة  كادجت  سمارت  حل 

رأسمالها) مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 

مقرها) لعنوان  درهم  ((11.111

الفداء) زنقة الجارلن  (36 اإلجتماعي)

درب السل2ان الدار البيضاء)-)الدار)

نتيجة) املغرب  ((1361 البيضاء)

لق2اع أير مربح.

ل عين):)

بالتي) اوحكيم  عبد  السيد)ة))

الرقم) (( حي جمال زنقة) لعنوانه)ا))

الدار البيضاء) ((1(11 البيضاء) ((34

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

36)زنقة) 1)1))لفي) 13)فبراير) بتاريخ)

الجارلن الفداء)درب السل2ان الدار)

البيضاء) الدار  ((1361 (- البيضاء)

املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)7)7381.

(79I
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FICAGEST

 TAMATOUST

DISTRIBUTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12، 40100 2، مراكش 

maroc

 TAMATOUST DISTRIBUTION

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

شويحية فرقات لزيفة مزلضة - 

111)4 شيشالة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.677

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 فبراير) ((5 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العيا�ضي عمر كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت بتاريخ))))يونيو)

1)1))تحت رقم)1)1)/)5.

(81I

FICAGEST

SOLATRAB

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12، 40100 2، مراكش 

maroc

SOLATRAB شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار لالد 

شعوف بلوك ب رقم 478 جماعة 

لاحة سيدي ابراهيم دائرة الويدان - 

41111 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.85437

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يونيو) ((8 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) ((.411.111«

 3.111.111« إلى) درهم«) (611.111«

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

لاملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم))411)).

(8(I

FICAGEST

 TAMATOUST

DISTRIBUTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12، 40100 2، مراكش 

maroc

 TAMATOUST DISTRIBUTION

شركة حات املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي دلار 

شويحية فرقات لزيفة مزلضة - 

111)4 شيشالة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.677

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)5))فبراير)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

إلى) املحدلدة«) املسؤللية  حات 

»شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)

الشريك الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت بتاريخ))))يونيو)

1)1))تحت رقم)1)1)/)5.

(8(I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

ANOUAR IMMOBILIERE 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98) شارع التهامي الوزاني اقامة 

أماني رقم )1 ت2وان، 93111، 

تظوان املغرب

 ANOUAR IMMOBILIERE شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الشاطىء رقم 69 - 51)93 ن2وان 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(3(67

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

1)1))تم تحويل) 6))يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 93(51  -  69 رقم) الشاطىء) »شارع 

إلى)»شارع علي يعتة) ن2وان املغرب«)

ال2ابق) الوالية سنتر  التجاري  املركز 

ت2وان) (93111  -  3( رقم) الثالث 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)54)).

(83I

ADVALORIS

HEHDATAFACTORY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA

MAROC

HEHDATAFACTORY شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1) شارع 
اوحرية ال2ابق 3 رقم شقة 5 الدار 
البيضاء - 1111) الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

465759
 (8 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HEHDATAFACTORY
أرض الشركة بإيجاز):)املعلوميات)
لأعمال البيع لالتركيب و ميع أجهزة)
القوي) لالتيار  لالهاتف  الكمبيوتر 
السلكية) لاالتصاالت  لالضعيف 
لالتجارة) لالشبكات  لالالسلكية 

الوطنية لالدللية لتسويق او ملة.
1))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
الدار) (5 رقم شقة) (3 اوحرية ال2ابق)
البيضاء) الدار  ((1111 (- البيضاء)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: اوحشاد) حسن  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اوحشاد  السيد حسن 
عمارة شاراف رقم)1))سيدي معرلف)
1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) اوحشاد  السيد حسن 
عمارة شاراف رقم)1))سيدي معرلف)
1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب)
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)3)7396.
(84I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

BADIE MA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 (5(RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BADIE MA شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 55 عمارة 
جكار شارع محمد اوخامس الشقة 

33 ال2ابق اوخامس مراكش 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(1486(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BADIE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MA
التصدير) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاالستيراد و ميع انواع السلع.
عنوان املقر االجتماعي):)55)عمارة)
الشقة) اوخامس  محمد  شارع  جكار 
33)ال2ابق اوخامس مراكش)41111 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

1.111،11))درهم،)مقسم كالتالي):)

11))حصة) السيد أحمد بوهدة):)

بقيمة)11،11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بوهدة  أحمد  السيد 

 Avenue Tignes 1616 LE  (4

.CANNET FRANCE

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) بوهدة  أحمد  السيد 

 Avenue Tignes 1616 LE  (4

CANNET FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)8))4)).

(85I

مكتب الرياني للمحاسبة

لوفرا ميطال

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شارع محمد دالد رقم31) ت2وان، 

93141، ت2وان املغرب

لوفرا مي2ال شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 38 كومب 

ميكس2ا الصافية ) الدرج )ف) 

عمارة 38 شقة 3) مرتيل - 93111 

ت2وان املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(7149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

لوفرا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مي2ال.

أرض الشركة بإيجاز):)شراء،)بيع)

لتوزيع االجهزة الكهربائية.

عنوان املقر االجتماعي):)38)كومب)

)ف)) الدرج) (( الصافية) ميكس2ا 

 93111 (- مرتيل) ((3 38)شقة) عمارة)

ت2وان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيدة زكية علمي):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) علمي  زكية  السيدة 
الناظور) ((3( حي الالد ابراهيم رقم)

93111)الناظور املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) علمي  زكية  السيدة 
الناظور) ((3( حي الالد ابراهيم رقم)

93111)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)66)).

(86I

RD COMMUNICATION

 STE PHYTO MZOUDA«

»(SARL (AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RD COMMUNICATION

)7) زنقة لادي تاسالت االلفة الدار 

 CASABLANCA ،(1(11 ،البيضاء

MAROC

 STE PHYTO MZOUDA SARL«

AU))« شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم ) مركز مزلضة شيشالة 

 CHICHAOUA 41000
CHICHAOUA املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(48(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. »(PHYTO MZOUDA SARL (AU
أاية) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشركة باملغرب لاوخارج على السواء)

((:
)بيع املواد الفالحبة) ((-

-مقالل) (((
االجتماعي) املقر  .عنوان 
مزلضة) مركز  (( رقم) محل  (:
 CHICHAOUA 4(111 شيشالة)

CHICHAOUA)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
(: بويحيى) السيد سعيد  السيد  (-

111))بقيمة)11))درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) بويحيى  سعيد  السيد 
امزلضية) احساين  ايت  بدلار 

شيشالة)111)4)شيشالة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
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عنوانه)ا)) بويحيى  سعيد  السيد 

دلار ايت احساين امزلضية شيشالة)

111)4)شيشالة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)1)1)/89).

(87I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TIRES METALES

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

TIRES METALES شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الغفران، زنقة ابراهيم بيه، رقم )) 

- 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(5767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIRES (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. METALES

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اوخشب،) نجارة  (: العامة) النجارة 

نجارة االملنيوم)...

الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  لكــذلـك كــل 

الـعـقـاريـة) املـنـقــوالت  لالـصـنـاعـيـة،)

لاملـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة)

أل أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ2ـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (( رقم) زنقة ابراهيم بيه،) الغفران،)

- 73111)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: محمد) اوخضير  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) محمد  اوخضير  السيد 

األشغال) تجزئة  (،( الغفران) حي 

العمومية)73111)الداخلة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) محمد  اوخضير  السيد 

األشغال) تجزئة  (،( الغفران) حي 

العمومية)73111)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)443.

(88I

ملان دادس

AJJAR NEGOCE SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ملان دادس
رقم 16 شارع املراب2ين بومالن 

دادس، 51)45، تنغير املغرب

AJJAR NEGOCE SARL AU شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ايت اتو 

ليكو تلمي مسمرير تنغير 51)45 

تنغير املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.8865

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)يوليوز)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

تنغير) مسمرير  تلمي  ليكو  اتو  »ايت 

إلى)»حي تكمي) تنغير املغرب«) (45(51

لرزازات) (45111 ترميكت) و ديد 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)6))يوليوز)

1)1))تحت رقم)33).

(89I

ملان دادس

AJJAR NEGOCE SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ملان دادس
رقم 16 شارع املراب2ين بومالن 

دادس، 51)45، تنغير املغرب

AJJAR NEGOCE SARL AU شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ايت اتو 

ليكو تلمي مسمرير 51)45 تنغير 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.8865

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)

أل) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ)6))يوليوز)

1)1))تحت رقم)33).

(91I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

OK COMPETENCES

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 (5(RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OK COMPETENCES شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزيتون عمارة ) ال2ابق الثاني 
الشقة 4 أيت ألرير اقليم اوحوز 

151)4 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.9(145

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 يونيو) ((1 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

اوخ2ار حمزة كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4369)).

(9(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAKHLA BUS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

DAKHLA BUS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   9711

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اوحسني رقم 35) - 73111 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(58(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DAKHLA BUS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املستخدمين وحساب الغير)

الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  لكــذلـك كــل 

الـعـقـاريـة) املـنـقــوالت  لالـصـنـاعـيـة،)

لاملـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة)

أل أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ2ـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

35) - 73111)الداخلة) اوحسني رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد مص2في كوراج)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد مص2في كوراج عنوانه)ا))

-)-)-)اي2اليا).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد مص2في كوراج عنوانه)ا))

-)-)-)اي2اليا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)473.

(9(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

VILLAFRI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

VILLAFRI شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 3، 

شارع حبوها بن سوداني، رقم )3 - 

73111 الداخلة املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(575(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VILLAFRI

شراء،) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بيع،)استيراد لنصدير،)اجهزة التبريد)

الصناعي لالتكييف)

الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  لكــذلـك كــل 

الـعـقـاريـة) املـنـقــوالت  لالـصـنـاعـيـة،)

لاملـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة)

أل أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ2ـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.

عنوان املقر االجتماعي):)املسيرة)3،)
 -  3( رقم) شارع حبوها بن سوداني،)

73111)الداخلة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد محمد سعيد للد سويلم):)

511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة)

 511 (: اعمار) .السيد احمد محمود 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد سعيد للد سويلم)

العمارات اوحمر زنقة ايك) عنوانه)ا))

73111)الداخلة املغرب).

اعمار) محمود  احمد  السيد 

رقم) (( اوحسن) شارع  عنوانه)ا))

)4)/) 73111)الداخلة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد سعيد للد سويلم)

العمارات اوحمر زنقة ايك) عنوانه)ا))

73111)الداخلة املغرب)

اعمار) محمود  احمد  السيد 

رقم) (( اوحسن) شارع  عنوانه)ا))

)4)/) 73111)الداخلة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)435.

(93I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

RELANCE TRANSPORT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

RELANCE TRANSPORT شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املس د، زنقة )، رقم 33 - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(5853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RELANCE TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع وحساب الغير)

الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  لكــذلـك كــل 

الـعـقـاريـة) املـنـقــوالت  لالـصـنـاعـيـة،)

لاملـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة)

أل أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ2ـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 73111  -  33 رقم) (،( زنقة) املس د،)

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (51 (: ابريكة) بن  االمام  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

(: العينين) ماء) ربو  مربيه  السيد 

51))حصة بقيمة)11))درهم للحصة)

حصة) ((51 (: .السيد احمد الع2افي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 (51 (: فال) احمد  احمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد االمام بن ابريكة عنوانه)ا))

حي موالي رشيد فيال السعادة رقم)) 

73111)الداخلة املغرب.

العينين) ماء) ربو  مربيه  السيد 

 73111  8 فيال) (( املسيرة) عنوانه)ا))

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)) الع2افي  احمد  السيد 

اكدال) تجزئة  (64 رقم) س  بلوك 

81111)ايت ملول املغرب).



971( الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

السيد احمد احمد فال عنوانه)ا))
 73111  (5 رقم) (( حي املس د زنقة)

الداخلة املغرب).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد االمام بن ابريكة عنوانه)ا))
حي موالي رشيد فيال السعادة رقم)) 

73111)الداخلة املغرب
عنوانه)ا)) الع2افي  احمد  السيد 
اكدال) تجزئة  (64 رقم) س  بلوك 

81111)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)498.

(94I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCIETE BAZAR BAYA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
SOCIETE BAZAR BAYA شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي لادي 
الشياف، رقم 81 - 73111 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(5849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE BAZAR BAYA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لشراء،)جميع مواد التجميل)

الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  لكــذلـك كــل 

الـعـقـاريـة) املـنـقــوالت  لالـصـنـاعـيـة،)

لاملـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة)

أل أيـر مـبـاشـرة باألنـشـ2ـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.

عنوان املقر االجتماعي):)حي لادي)
81 - 73111)الداخلة) الشياف،)رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: الرحيم) بيا عبد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد بيا عبد الرحيم عنوانه)ا))
 73111  81 رقم) حي لادي الشياف،)

الداخلة املغرب).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد بيا عبد الرحيم عنوانه)ا))
 73111  81 رقم) حي لادي الشياف،)

الداخلة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)496.

(95I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MODBOIS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

MODBOIS شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

موالي رشيدعمارة 1)منازل رقم 

19 ال2ابق الثاني الداخلة - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(5875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODBOIS

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لنجارة) لتركيب  لتصنيع  لمعاو ة 

بولي) اوخشب،) تركيب  ؛) اوخشب)

لنجارة) األلومنيوم  الفينيل،) كلوريد 

األلومنيوم املختلط)؛)تركيب مصاريع)

مصاريع) ؛) دلارة) مصاريع  تركيب 

لتركيب) تصنيع  ؛) مالئمة) لبوابات 

األثاث لالتجهيزات الداخلية)؛)تصنيع)

األرضيات) لضع  ؛) امل2ابخ) لتركيب 

اوخشبية لاألرضيات البالستيكية..

عنوان املقر االجتماعي):)حي موالي)

رشيدعمارة)1)منازل رقم)19)ال2ابق)

الداخلة) (73111 (- الداخلة) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: ضمان) ضياء) السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ضمان  ضياء) السيد 
حي) اناس  تجزئة  (( زنقة) ((1 رقم)

القرية سيدي مومن البيضاء)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) ضمان  ضياء) السيد 
حي) اناس  تجزئة  (( زنقة) ((1 رقم)

القرية سيدي مومن البيضاء)1111) 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)))5.

(96I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

BTECH CONSULTING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V، 26000، SETTAT(MAROC

BTECH CONSULTING شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس السل2ان شقة رقم 3 ال2ابق 

االلل - 11)1) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (16

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BTECH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING
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أرض الشركة بإيجاز):)املعلوميات
مبرمج
محلل

مصمم.
6))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
ال2ابق) (3 مرس السل2ان شقة رقم)
االلل)-)11)1))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: االكحل) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 (: الشرقالي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد يوسف االكحل عنوانه)ا))

بل يكا بل يكا بل يكا بل يكا.
السيد رشيد الشرقالي عنوانه)ا))

اي2اليا اي2اليا اي2اليا اي2اليا.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد يوسف االكحل عنوانه)ا))

بل يكا بل يكا بل يكا بل يكا
السيد رشيد الشرقالي عنوانه)ا))

اي2اليا اي2اليا اي2اليا اي2اليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)3))741.

(97I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

FDAN CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV(DE(LA(LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR(BUREAU 21 C
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
FDAN CAR شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

 BRANES لعنوان مقرها اإلجتماعي

 1 RUE(IBN(ATIR(N°58، . - 90000

TANGER MAROC

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FDAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CAR

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

 LOCATION DE VOITURES SANS

.CHAUFFEUR

 BRANES(:(عنوان املقر االجتماعي

 ( RUE IBN ATIR N°58، . - 91111

.TANGER MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 BOUNOKOUB السيد)

بقيمة) حصة  (ABDELAZIZ( :( 700

11))درهم للحصة).

 BOUNOKOUB السيد)

MOHAMMED(:(300)حصة بقيمة)

11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 BOUNOKOUB السيد)

 BRANES عنوانه)ا)) (ABDELAZIZ

 ( RUE IBN ATIR N°58 91111

.TANGER MAROC

 BOUNOKOUB السيد)

 RTE عنوانه)ا)) (MOHAMMED

 DE LA MONTAGNE RUE BEN

 ABBOU N°(96 91111 TANGER

.MAROC

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 BOUNOKOUB السيد)

عنوانه)ا)) (ABDENNASSAR

 BRANES ( RUE IBN EL ATIR NR

(7 91111 TANGER MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)4)7)3).

(98I

ADVALORIS

SPARK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA

MAROC

SPARK شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1)، شارع 

اوحرية، ال2ابق الثالث، شقة رقم 5 

- 1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46663(

 (8 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPARK

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

معدات لتقويم) لتصدير لبيع لشراء)

األسنان.

عنوان املقر االجتماعي):)1)،)شارع)

اوحرية،)ال2ابق الثالث،)شقة رقم)5 - 

1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.511 (: اباكريم) مونى  السيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

511.))حصة) (: السيد خالد مريد)
بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اباكريم  مونى  السيدة 
6)زنقة) 68)اقامة دنيا ط السفلي ش)
مرلان عبد املالك حي املستشفيات)

1111))الدار البيضاء)املغرب.
السيد خالد مريد عنوانه)ا))زنقة)
 (1111 سبتة عقبة اوحاج امليلودي)

املحمدية املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) اباكريم  مونى  السيدة 
6)زنقة) 68)اقامة دنيا ط السفلي ش)
مرلان عبد املالك حي املستشفيات)

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)8)7414.

(99I

COFISCOM

AGROMASSINES

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI، 63300، BERKANE
MAROC

AGROMASSINES شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
)4 زنقة السليمانية حي املسيرة - 

63311 بركان املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(9(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) ((1(1 ماي) ((9 في) املؤرخ 

شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)
 AGROMASSINES الشريك الوحيد)
مبلغ رأسمالها)1.111))درهم لعنوان)
زنقة) (4( رقم) اإلجتماعي  مقرها 
 63311 (- املسيرة) حي  السليمانية 
االزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  بركان 
االقتصادية لانخفاض رقم االعمال)
الى أكثر من)95)في املئة بسبب جائحة)

كورلنا.
 4( ل حدد مقر التصفية ب رقم)
زنقة السليمانية حي املسيرة)-)63311 

بركان املغرب.)
ل عين):)

طاهري) محمد  السيد)ة))
 658(( اوخميس) حي  لعنوانه)ا))
العيون املغرب كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((7 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/))).

311I

CHALLENGE LITTAAMIR

CHALLENGE LITTAAMIR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHALLENGE LITTAAMIR
 LOT 46 ET 47 LOTISSEMENT
. . ،. ،ZK2 1 ETAGE(TEMARA

CHALLENGE LITTAAMIR شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

 LOT 46 لعنوان مقرها اإلجتماعي

 ET 47 LOTISSEMENT(ZK2، 1

. . . - ETAGE، TEMARA

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

((9799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHALLENGE LITTAAMIR

منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

 LOT 46 (: عنوان املقر االجتماعي)

 ET 47 LOTISSEMENT ZK(، (

.. . . - ETAGE، TEMARA

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد حلمي نبيل):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد حلمي نبيل عنوانه)ا))فيال)

8)تجزئة البساتين حي األندلس تمارة)

131)))تمارة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد حلمي نبيل عنوانه)ا))فيال)

8)تجزئة البساتين حي األندلس تمارة)

131)))تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) ((5 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)3335.

31(I

RD COMMUNICATION

 DOMAINE TOUIJRATE

SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

RD COMMUNICATION

)7) زنقة لادي تاسالت االلفة الدار 

 CASABLANCA ،(1(11 ،البيضاء

MAROC

 DOMAINE TOUIJRATE SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

األمل سيدي املختار شيشالة 

 CHICHAOUA 41000

CHICHAOUA املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINE TOUIJRATE SARL

أاية) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

على) لاوخارج  باملغرب  الشركة 

السواء:))

-)مقالل في استغالل الزراعية)

في) فعال  لسيط  أل  تاجر  ((-

االستراد لالتصدير

-3)معصرة زيتون).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شيشالة) املختار  سيدي  األمل 

 CHICHAOUA 4(111

CHICHAOUA)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 611 (: بدلة) الكبير  عبد  السيد 
بقيمة)11))درهم.

411)بقيمة) (: السيدة مينة ساهر)
11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد عبد الكبير بدلة عنوانه)ا))
تجزئة ابينال طابق)5)شقة))))إقامة)
البيضاء) الدار  املعاريف  السباعي 

1331))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) ساهر  مينة  السيدة 
 7 رقم) مكة  طريق  كلثوم  تجزئة 
البيضاء) الدار  ((1(51 كاليفورن)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد عبد الكبير بدلة عنوانه)ا))
تجزئة ابينال طابق)5)شقة))))إقامة)
البيضاء) الدار  املعاريف  السباعي 

1331))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

31(I

RD COMMUNICATION

 شركة ايمال ترن1

إعالن متعدد القرارات

RD COMMUNICATION
)7) زنقة لادي تاسالت االلفة الدار 
 CASABLANCA ،(1(11 ،البيضاء

MAROC
 شركة ايمال ترنس »شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«
لعنوان مقرها االجتماعي : حي األمل 
 CHICHAOUA 4(111 - شيشالة

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.(344

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)فبراير)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)
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قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي)
:)إضافة شريك للشركة):)السيد عمر)
الوطنية رقم) للب2اقة  اوحامل  عباد 
للشركة) املسير  بصفته  (EC(97(3
عبد) لالسيد  (. مسمى) أير  ألجل 
للب2اقة) اوحامل  حماري  الل2يف 
بصفته) (H71191 رقم) الوطنية 

الشريك في الشركة).
قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي)
حصة) (511 بيع) (: اوحصص) بيع  (:
للسيد عمر عباد لصاوح السيد عبد)

الل2يف حماري).
على ينص  الذي  (: (3 رقم)  قرار 

)ما يلي):
تحويل الشركة من شركة حات) (
مسؤللية محدلدة لشريك لحيد إلى)

شركة حات مسؤللية محدلدة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)
بند رقم))):)الذي ينص على مايلي)
من) ل7) ل6) (( الفصل) تعديل  تم  (:

القوانين األساسية للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 
يوليوز)1)1))تحت رقم)95)/1)1).
313I

ACO CONSULTING

DIGI VISUEL

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ACO CONSULTING

 rue(libourne - résidence(du ،71
 centre - 4ème(étage- Apt.14-،

20500، casablanca(maroc

DIGI VISUEL شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي ملتقى 
محج النخيل لشارع ادللب - مشرلع 

سان سيتي - عمارة ب - ال2ابق 
اوخامس - 11)1) الرباط املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(39739

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد)

املؤرخ في)7))يونيو)1)1))تم تغيير)

نشاط الشركة من)»تصميم،)

تحقيق،)تحرير،)طباعة،)صيانة)

لتسويق جميع لسائل اإلعالن«)إلى)

»استغالل لكالة للتنقيب لتسويق)

لسائل اإلعالن بكافة أشكالها)

املوجودة وحساب الغير«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)157).

314I

ELYX CONSULTING

ECO LENS SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10، 20000،

CASABLANCA MAROC

ECO LENS SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )4 شارع 

عالل بن عبدهللا شقة رقم 4مكناس 

- 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

498(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (31

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ECO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LENS SARL

أرض الشركة بإيجاز):)-االستيراد)

لالتصدير لالتجارة)؛

لتصدير) لاستيراد  -توزيع 

العدسات البصرية)؛

-توزيع لاستيراد لتصدير اإلطارات)

البصرية لالشمسية)؛

-تصنيع لاستيراد لتصدير لتوزيع)

لصيانة األجهزة ال2بية)؛

تمثيل لشراء)لبيع جميع املنتجات)

لالبيولوجية) لالصحية  الكيمالية 

لالبي2رية لالعالج باالعشاب لمخازن)

لمستحضرات) لالع2ور  األدلية 

التجميل) لمستحضرات  التجميل 

او لدية لبشكل عام جميع املنتجات)

املشتقة منها)؛.

)4)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

عالل بن عبدهللا شقة رقم)4مكناس)

- 51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: حلواش) حليمة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) السيد كريم ح وي):)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة حليمة حلواش عنوانه)ا))

 (1111  (1 شارع موالي يوسف ش)

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) ح وي  كريم  السيد 

اقامة) ((3 رقم) فيال  السين  زنقة 

الدارالبيضاء) ((1111 البيضاء) بولو 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) ح وي  كريم  السيد 

اقامة) ((3 رقم) فيال  السين  زنقة 

الدارالبيضاء) ((1111 البيضاء) بولو 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((7 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

1)1))تحت رقم)-.
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FICAGEST

SOLIBA CONSTRUCTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12، 40100 2، مراكش 

maroc

 SOLIBA CONSTRUCTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

اعسيلة جماعة السويهلة مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOLIBA CONSTRUCTION

:)مقالل في) أرض الشركة بإيجاز)

اشغال مختلفة ال البناء

تاجر في مواد البناء.

كراء)االليات).

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- اعسيلة جماعة السويهلة مراكش)

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)



9715 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

 (.111 (: ابعيرن) اوحسين  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد اوحسين ابعيرن عنوانه)ا))
دلار اعسيلة سعادة االلداية مراكش)

41111)مراكش املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد اوحسين ابعيرن عنوانه)ا))
دلار اعسيلة سعادة االلداية مراكش)

41111)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم))435)).
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

LAIN BLALIA LITASNIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V، 26000، SETTAT(MAROC
LAIN BLALIA LITASNIE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اوحسن التاني اقامة االمل ) ال2ابق 
االر�ضي مكتب رقم ) - 6111) 

س2ات املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5793
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((7
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAIN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BLALIA LITASNIE
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مختلفة ال بناء.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوحسن التاني اقامة االمل)))ال2ابق)

 (6111  -  ( رقم) مكتب  االر�ضي 

س2ات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (51 (: مودين) بوجمعة  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيدة زهراء)العابد):)5)))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 ((5 (: عفاري) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد بوجمعة مودين عنوانه)ا))
6111))س2ات)  (6 رقم) (( حي فراح)

املغرب.

عنوانه)ا)) العابد  زهراء) السيدة 
 ( زنقة ابن رشد الرقم) (( حي الفرح)

6111))س2ات املغرب.

السيدة عائشة عفاري عنوانه)ا))
 (15 زنقة ابوتمام رقم) (( حي الفرح)

6111))س2ات املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد بوجمعة مودين عنوانه)ا))
6111))س2ات)  (6 رقم) (( حي فراح)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (31 بتاريخ) بس2ات  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)95.
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

RIAD EL KHIER LITASNIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V، 26000، SETTAT(MAROC

RIAD EL KHIER LITASNIE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ال2ابق 
االر�ضي املكتب رقم ) اقامة االمل 
) شارع حسن ) - 6111) س2ات 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5795
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((7
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EL KHIER LITASNIE
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مختلفة ال بناء.
ال2ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االمل) اقامة  (( رقم) املكتب  االر�ضي 
س2ات) ((6111  -  ( شارع حسن) ((

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 511.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (51 (: بوجمعة) مدين  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
السيدة زهراء)العابد):)5)))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
 ((5 (: عفاري) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) بوجمعة  مدين  السيد 
6) 6111))س2ات) ))رقم) حي الفرح)

املغرب.
عنوانه)ا)) العابد  زهراء) السيدة 
 ( زنقة ابن رشد الرقم) (( حي الفرح)

6111))س2ات املغرب.
السيدة عائشة عفاري عنوانه)ا))
 (15 زنقة ابوتمام رقم) (( حي الفرح)

6111))س2ات املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) بوجمعة  مدين  السيد 

6111))س2ات)  (6 رقم) (( حي فراح)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (3( بتاريخ) بس2ات  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)96.
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BENINFO

BENINFO

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

BENINFO

 Casablanca، 40 rue(Mohamed

 ،El(Houdaiki-Maârif، 20330

الدار البيضاء املغرب

BENINFO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 41 زنقة 

محمد اوحديقي، املعاريف - الدار 

البيضاء - 1331) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.55(3(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الناي) سعيد  )ة)) السيد) تفويت 

911)حصة اجتماعية من أصل)911 

حصة لفائدة السيد))ة))عبد الرزاق)

هالل بتاريخ)6))يوليوز)1)1).

ملليل) فاطمة  )ة)) السيد) تفويت 

611)حصة اجتماعية من أصل)611 

حصة لفائدة السيد))ة))عبد الرزاق)

هالل بتاريخ)6))يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)65)741.

319I



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   9716

مكتب الرياني للمحاسبة

اكوار كار
إعالن متعدد القرارات

مكتب الرياني للمحاسبة

رقم31)  دالد  محمد  شارع 

ت2وان،)93141،)ت2وان املغرب

»شركة حات املسؤللية) اكوار كار)

املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي):)طوابل)

السفلى شارع عبد اوخالق ال2ريس)

ت2وان) (93111 (- ت2وان) ((49 رقم)

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري):)

.7993

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7))فبراير)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

»شركة) من) الشركة  تسمية  تغيير 

جكوار كار«)إلى)»شركة اكوار كار«

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

فوت السيد محمد العربي فزاكة)41 

حصة من أسهمه بقيمة)4111)درهم)

اتبوندين) الدين  نور  السيد  لفائدة 

 L اوحامل لب2اقة التعريف الوطنية)

 (77(37

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

»شركة) من) الشركة  تسمية  تغيير 

جكوار كار«)إلى)»شركة اكوار كار«

 بند رقم)6):)الذي ينص على مايلي):

اتبوندين) الدين  نور  السيد  امتالك 

5111)درهم من رأسمال الشركة

 بند رقم)7):)الذي ينص على مايلي):

اتبوندين) الدين  نور  السيد  امتالك 

51)حصة من أسهم الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((6 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1536.

3(1I

»CLASS PROJET«

»CLASS PROJET« شركة

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»CLASS PROJET«
رقم 8، زنقة الفارسية حي السعادة 

بركان، 63311، بركان اململكة 

املغربية

شركة »CLASS PROJET« شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 36، 
زنقة 43 حي بوهديلة - 63311 بركان 

اململكة املغربية

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(97

 13 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 فبراير)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.»CLASS PROJET«

مقاللة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األشغال املختلفة أل البناء.
(،36 :)رقم) عنوان املقر االجتماعي)
زنقة)43)حي بوهديلة)-)63311)بركان)

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 CIN n°( السيد قنفودي سفيان)

بقيمة) حصة  (FA146084(( :( 500

11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

 CIN n°( السيد قنفودي سفيان)
زنقة) (،8 رقم) FA(46184))عنوانه)ا))
الفارسية حي السعادة بركان)63311 

بركان اململكة املغربية.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
 CIN n°( السيد قنفودي سفيان)
زنقة) (،8 رقم) FA(46184))عنوانه)ا))
الفارسية حي السعادة بركان)63311 

بركان اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((9 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/6)).

3((I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

إي يمبيك1
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au

 Av. la(Montagne، Immeuble

 Chakroune n°(4، 3° étage
n°14، 90040، Tanger(Maroc

إيسيمبيكس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
او بل، إقامة شقرلن رقم 4) 

ال2ابق 3 رقم 4) - 91141 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(16(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) ((3
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إيسيمبيكس.

-)استيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

امل وهرات لمجوهرات الفانتازيا،

-)استيراد لتوزيع املواد الغذائية،

-)النقل الوطني ال2رقي للبضائع.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (4 رقم) شقرلن  إقامة  او بل،)
طنجة) (91141  -  (4 رقم) (3 ال2ابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 71.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد مص2فى الالد حدل):)311 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (11 (: الصلدي) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (11 (: الالد حدل) اكرام  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيدة احسان الالد حدل):)11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (11 (: السيدة سعاد الالد حدل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

حدل) الالد  مص2فى  السيد 

عنوانه)ا))البرانص)))تجزئة اوحرية)3 

شارع النخيل رقم)5) 11)91)طنجة)

املغرب.

السيدة نادية الصلدي عنوانه)ا))

 91141 الالد) حومة  الرهراه  حي 

طنجة املغرب.

حدل) الالد  اكرام  السيدة 

عنوانه)ا))البرانص)))تجزئة اوحرية)3 

شارع النخيل رقم)5) 11)91)طنجة)

املغرب.

حدل) الالد  احسان  السيدة 

عنوانه)ا))البرانص)))تجزئة اوحرية)3 

شارع النخيل رقم)5) 11)91)طنجة)

املغرب.

حدل) الالد  سعاد  السيدة 

عنوانه)ا))البرانص)))تجزئة اوحرية)3 

شارع النخيل رقم)5) 11)91)طنجة)

املغرب.
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لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

حدل) الالد  مص2فى  السيد 

عنوانه)ا))البرانص)))تجزئة اوحرية)3 

شارع النخيل رقم)5) 11)91)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)437)3).

3(3I

comptasultlta(sarl

WOJOOH GOLDEN

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta(sarl

تجزئة خديجة زنقة لاد لرأة الرقم 

 )4) ال2ابق التاني الدرلة، )1)6)، 

الدرلة املغرب

WOJOOH GOLDEN شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

نبيلة املخلوف رقم 333 ال2ابق 

السفلي الدرلة - )1)6) الدرلة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(379(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. WOJOOH GOLDEN

صالون) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
اوحالقة للنساء.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال2ابق) (333 رقم) املخلوف  نبيلة 
الدرلة) ((6(1( (- الدرلة) السفلي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عام سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: خلوق) خربوش  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) السيد خربوش خلوق 
السعودية) العربية  اململكة  اوخبر 
السعودية) العربية  اململكة  (((31

اململكة العربية السعودية).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) السيد خربوش خلوق 
السعودية) العربية  اململكة  اوخبر 
السعودية) العربية  اململكة  (((31

اململكة العربية السعودية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية ببرشيد بتاريخ)

1)1))تحت رقم)645.
3(4I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TIMEZGHINE
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
TIMEZGHINE »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي : حي 

املسيرة ) زنقة لاد تانسيفت رقم 5) 
الداخلة - 73111 الداخلة املغرب.

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

.(889
بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))أبريل)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)
 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

 (11 فئة) من  حصة  (.51 تفويت)
(: السيدة) طرف  من  للحصة  درهم 
نبني بوسيف،)لفائدة السيد):)سالمة)

بوسيف.
 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):
(: الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة دات املسؤللية املحدلدة دات)

الشريك الوحيد.
 قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي):
تاكيد استمرار السيد بوسيف سالمة)

في مهام تسيير الشركة.
 قرار رقم)4):)الذي ينص على مايلي):

تعديل النشاط االسا�ضي للشركة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)
بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):)

تغيير القنون االسا�ضي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)7)4.

3(5I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BURO ONE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة)

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
BURO ONE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي شارع 
محمد فاضل السماللي عمارة 
او ماني حي السالم الداخلة - 

73111 الداخلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.((615

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 يوليوز) (1( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنش2ة  إضافة 

الشركة اوحالي):)

لاملعدات) السلع  لشراء) تأجير 
لمعدات) لاآلالت  لاألدلات  لاملواد 
التقنية) لاملعدات  لاآلالت  البناء)
الكهرلميكانيكية) لاإللكترلنيات 
لاملواد) ال2بية  لالتقنية  لال2بية 
األمن،) التنظيف،) لاألثاث لاألدلات.)
ملعدات) لالصيانة  لالعناية  الصيانة 
البرمجيات،)،) )األجهزة،) الكمبيوتر)
صيانة) األثاث،) لإصالح  صيانة 
أمن) اإلدارية،) املباني  لتنظيف 
اإلدارية،انشاء) املباني  لمراقبة 

اوحدائق لاملساحات اوخضراء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)445.

3(6I

HLZCONSULTING

لفالي ديزوولفيي
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa Avenue

 Hassan II،(er Etage،App.04B
 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
لفالي ديزلللفيي شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي ش2ر 4 

تجزئة رقم 594 شقة 3 بن جرير بن 
جرير 41111 بن جرير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
لفالي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ديزلللفيي).
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أرض الشركة بإيجاز):)تسيير دلر)

الضيافة

منعش عقاري.

 4 ش2ر) (: عنوان املقر االجتماعي)

3)بن جرير بن) 594)شقة) تجزئة رقم)

جرير)41111)بن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 السيد مص2فى العلوي العمري):

411)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

السيد عمر العلوي العمري):)11) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

: العمري) العلوي  محمد   السيد 

11))حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

السيدة نعيمة مقران):)411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
العمري) العلوي  السيد مص2فى 
االطر) رياض  ((5 ق2اع) عنوانه)ا))

الرباط) ((1(11 الرباط) الرياض  حي 

املغرب.
العمري) العلوي  عمر  السيد 
االطر) رياض  ((5 ق2اع) عنوانه)ا))

الرباط) ((1(11 الرباط) الرياض  حي 

املغرب.
العمري) العلوي  محمد  السيد 
االطر) رياض  ((5 ق2اع) عنوانه)ا))

الرباط) ((1(11 الرباط) الرياض  حي 

املغرب.

عنوانه)ا)) مقران  نعيمة  السيدة 
الرياض) حي  االطر  رياض  ((5 ق2اع)

الرباط)11)1))الرباط املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
العمري) العلوي  السيد مص2فى 
االطر) ريتض  ((5 ق2اع) عنوانه)ا))

الرباط) ((1(11 الرباط) الرياض  حي 

املغرب

عنوانه)ا)) مقران  نعيمة  السيد 
الرياض) حي  االطر  ريتض  ((5 ق2اع)

الرباط)11)1))الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) جرير  بابن  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)79).

3(7I

socogese

»GADINCER«

شركة حات املسؤللية املحدلدة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès، 30000، Fès

Maroc

»GADINCER« »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي : 59 الحي 

الصناعي بنسودة تجزئة النماء - 

31111 فاس املغرب.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.((5((

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5))يوليوز)1)1)

األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرر 

(* (: القانون) مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام األسا�ضي.

 (51 *)السيد تاجموعتي أالي)–})

حصة

 (11 ({– دينا) تاجموعتي  اآلنسة 

حصة

 651 ({– رانيا) تاجموعتي  اآلنسة 

حصة

نبيل) تاجموعتي  السيد  تعيين  (-

مسيير،)لحلك ملدة أير محدلدة.

للسيد) االجتماعي  التوقيع  (-

تاجموعتي نبيل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)789)/1)1).

3(8I

موتق

امليرو ميديطيرانو
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

امليرل ميدي2يرانو

قي) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 

 TANGER أع2ى) ((1(1 يوليوز) ((3

املس ل) (GASTRONOMIQUE

باملحكمة) (3785( التجاري) بالس ل 

اوحر) التسيير  حق  ب2نجة  التجارية 

طنجة) ب  الكائن  التجاري  لألصل 

 -  14 رقم) شالة  إقامة  نوبل  زنقة 

 TOP لفائدة) املغرب  طنجة  (91111

 1( من) تبتدئ  سنة  (9 ملدة) (HOPE

يوليوز) (3( في) لتنتهي  ((1(1 أشت)

قيمته) شهري  مبلغ  مقابل  ((1(9

51.111)درهم.

3(1I

الزلين املص2فى

رمضان كار
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

الزلين املص2فى

عمارة 9 زنقة بنزرت شقة 5 ال2ابق 

3 حمرية، 51111، مكناس املغرب

رمضان كار شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

3 زنقة الفوط عمارة رقم 5 م ج - 

51111 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(7483

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)يوليوز)1)1))تقرر حل)

املسؤللية) حات  شركة  كار  رمضان 

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  املحدلدة 

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

(- م ج) (5 زنقة الفوط عمارة رقم) (3

مكناس املغرب نتيجة الزمة) (51111

الق2اع.

ل عين):)

لعنوانه)ا)) تازي  عماد  السيد)ة))

اقامة ابو عام شقة))))شارع او يش)

املغرب) مكناس  (51111 ج) م  امللكي 

كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

رقم) لفي  ((1(1 يوليوز) (13 بتاريخ)

(- م ج) (5 زنقة الفوط عمارة رقم) (3

51111)مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم))49.

3((I

COGEST

THER’HAPPY

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COGEST

 BD(RAHAL(EL(MESKINI، 5(

20120، CASABLANCA(MAROC

THER›HAPPY شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 73 شارع 

انفا زالية ) زنقة كلو دلبرلفانس 

 CA203 - 20040 ال2ابق ) الرقم

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

467167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.THER’HAPPY
اجراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املقابالت) نفسية،) تقييمات 

الذين) الدعم لألشخاص  املصحية،)
يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

73)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
دلبرلفانس) كلو  زنقة  (( زالية) انفا 
 CA(13 - (1141 الرقم) (( ال2ابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: الفارلقي نجوى) السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيدة الفارلقي نجوى عنوانه)ا))
زنقة ابو شعيب الدكالي اقامة كاليريا)
مدخل)AD)بلوك)AB)الرققم)B)كوتيي)

1141))الدار البيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة الفارلقي نجوى عنوانه)ا))
زنقة ابو شعيب الدكالي اقامة كاليريا)
مدخل)AD)بلوك)AB)الرققم)B)كوتيي)

1141))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))74186.
3((I

SOCAF SARL

 SOCIETE D’INGENIERIE
 IMPORT EXPORT

L›ORIENTAL

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOCAF SARL
 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39
 HASSANI(BERKANE، 60300،

BERKANE MAROC

 SOCIETE D’INGENIERIE

 IMPORT EXPORT L’ORIENTAL

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي 76 شارع 

بئر انزران الشقة 4 حي اوحسني - 

61311 بركان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.515(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) ((1(1 فبراير) ((( في) املؤرخ 

مسؤللية محدلدة) ( حل شركة حات)

 SOCIETE الوحيد) الشريك  حات 

 D’INGENIERIE IMPORT EXPORT

رأسمالها) مبلغ  (L’ORIENTAL

مقرها) لعنوان  درهم  ((11.111

اإلجتماعي)76)شارع بئر انزران الشقة)

4)حي اوحسني)-)61311)بركان املغرب)

نتيجة ل):)قرار الشريك الوحيد لعن)

طواعية).

ل حدد مقر التصفية ب)76)شارع)

(- اوحسني) حي  (4 الشقة) انزران  بئر 

61311)بركان املغرب.)

ل عين):)

الغالي) الل2يف  عبد  السيد)ة))

البساتين) شارع  (1( لعنوانه)ا))

املغرب) بركان  (61311 االداري) حي 

كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)46).

3(3I

ديوان اوخدمات

STE BEST CLOTHES

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ديوان اوخدمات

شارع محمد اوخامس رقم 94 سيدي 

قاسم، 6111)، سيدي قاسم 

املغرب

STE BEST CLOTHES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي جوهرة 

رقم )36 مكرر سيدي قاسم - 

6111) سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(8385

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) (13

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEST CLOTHES

أرض الشركة بإيجاز):)بيع لشراء)

املالبس.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جوهرة رقم))36)مكرر سيدي قاسم)

- 6111))سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: السيد عبد الواحد املنور)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: السيد عبد الرزاق الرملي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

املنور) الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا))البرنامج االجتماعي بلوك)) 

رقم)6)سيدي سليمان)11)4))سيدي)

سليمان املغرب.

الرملي) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه)ا))دلار ال2يسان الواد سيدي)

سليمان) سيدي  ((4(11 سليمان)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

املنور) الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا))البرنامج االجتماعي بلوك)) 

رقم)6)سيدي سليمان)11)4))سيدي)

سليمان املغرب

الرملي) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه)ا))دلار ال2يسان الواد سيدي)

سليمان) سيدي  ((4(11 سليمان)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

مارس)1)1))تحت رقم)75).

3(4I

مكتب الرياني للمحاسبة

أسكيكرم

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شارع محمد دالد رقم31) ت2وان، 

93141، ت2وان املغرب

أسكيكرم شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اوحاج محمد بنونة قيسارية سارة 

رقم 5 أبي جراح - 93111 ت2وان 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(7((5
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أسكيكرم.

اإلنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سارة) قيسارية  بنونة  محمد  اوحاج 

ت2وان) (93111 (- جراح) أبي  (5 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بوسعيد) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد بوسعيد عنوانه)ا))

 93111  (76 شارع محمد دالد رقم)

ت2وان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد بوسعيد عنوانه)ا))

 93111  (76 شارع محمد دالد رقم)

ت2وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم))85).

3(5I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

ELAMAN FRET

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage(fes(vn، 30000

فاس املغرب

ELAMAN FRET شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 

تجزئة فضيلة ) طريق عين الشقف 

طابق ) شقة رقم 3 فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63(43

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELAMAN FRET

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.

 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

))طريق عين الشقف) تجزئة فضيلة)

 31111 (- فاس) (3 ))شقة رقم) طابق)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد أكرد ياسين):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).)

السيد أكرد ياسين):)111))بقيمة)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ياسين  أكرد  السيد 

طريق عين) (( تجزئة فضيلة) (( رقم)

فاس) (3 شقة رقم) (( الشقف طابق)

31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 ( عنوانه)ا)) ياسين  أكرد  السيد 

طريق عين الشقف طابق)))شقة رقم)

3)فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)765).

3(6I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

ZT BERNOUSSI PLASTIQUE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage(fes(vn، 30000

فاس املغرب

 ZT BERNOUSSI PLASTIQUE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 حي 

إيرلرات عين النقبي فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63(1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((6

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BERNOUSSI PLASTIQUE

جمع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الصناعية) النفايات  تدلير  لإعادة 

لاملنزلية.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)9)حي)

 31111 (- إيرلرات عين النقبي فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد ال2ايفي البرنو�ضي زكرياء)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

السيد ال2ايفي البرنو�ضي زكرياء):)

111))بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد ال2ايفي البرنو�ضي زكرياء)

عين) إيرلرات  حي  (9 رقم) عنوانه)ا))

النقبي فاس)31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد ال2ايفي البرنو�ضي زكرياء)

عين) إيرلرات  حي  (9 رقم) عنوانه)ا))

النقبي فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)8)7).

3(7I
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WORLD TRANS MEDI

 WORLD TRANS MEDI SARL

AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORLD TRANS MEDI

 RUE TARAUDANT COMPLEXE

 ABRAJ(TANJAH(BLOC 6 N°13،

90000، TANGER(MAROC

 WORLD TRANS MEDI SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

تارلدنت مجمع أبراج طنجة بلوك 
6رقم 3) - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1594(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD TRANS MEDI SARL AU

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الوطني لالدللي للبضائع لاالرساليات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بلوك) طنجة  أبراج  مجمع  تارلدنت 
6رقم)3) - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

او امعي) سالم  بن  معاح  السيد 

السفلى) لسين  بني  دلار  عنوانه)ا))

 91111 انجرة) الفحص  البحرليين 

طنجة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

او امعي) سالم  بن  معاح  السيد 

السفلى) لسين  بني  دلار  عنوانه)ا))

 91111 انجرة) الفحص  البحرليين 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

.M17(1((1539((1)1))تحت رقم

3(8I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE ABOURIME MD

ACCESSOIRE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA

 AV(IBN(KHALDOUN(IMMB 12

 (ER ETAGE AV IBN KHALDOUN

 IMMB 12 1ER(ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC

 STE ABOURIME MD

ACCESSOIRE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب ايت 

سالمة الالد مبارك - 3111) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(119(

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABOURIME MD ACCESSOIRE

بيع ق2ع) (: أرض الشركة بإيجاز)

أيار الدراجات).

مرآب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايت سالمة الالد مبارك)-)3111))بني)

مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد موالي رشيد ناعيم):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

ناعيم) رشيد  موالي  السيد 

الالد) أشت  ((1 شارع) عنوانه)ا))

امبارك)3111))بني مالل املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

ناعيم) رشيد  موالي  السيد 

الالد) أشت  ((1 شارع) عنوانه)ا))

امبارك)3111))بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ))))يونيو)

1)1))تحت رقم)74).

3(9I

مكتب الرياني للمحاسبة

إطاميير بريفي

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شارع محمد دالد رقم31) ت2وان، 

93141، ت2وان املغرب

إطاميير بريفي شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الكرامة 4 حي األأراس - )5)93 

مرتيل-ت2وان املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(7((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إطاميير)

بريفي.

مؤسسة) (: أرض الشركة بإيجاز)

خاصة و ميع املستويات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 93(5( (- األأراس) حي  (4 الكرامة)

مرتيل-ت2وان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بوسعيد) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد بوسعيد عنوانه)ا))

 93111  (76 شارع محمد دالد رقم)

ت2وان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد بوسعيد عنوانه)ا))

 93111  (76 شارع محمد دالد رقم)

ت2وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم))85).
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N(M CONSEIL-SARL

SOURIF TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19، 2

 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC

SOURIF TRANS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

اجواهرة السفلى جعدار بني بويفرلر 

الناظور - 111)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOURIF TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

نقل االمتعة) البضائع لصاوح الغير-)

بدلن مرافق-استراد لتصدير).

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اجواهرة السفلى جعدار بني بويفرلر)

الناظور)-)111)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد بوينزار ياسين):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: سليمان) بوينزار  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ياسين  بوينزار  السيد 

ازأنغان) ((( رقم) ت2وان  شارع 

الناظور)111)6)الناظور املغرب.

بوينزار سليمان عنوانه)ا)) السيد 

ازأنغان) ((( رقم) ت2وان  شارع 

الناظور)111)6)الناظور املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) ياسين  بوينزار  السيد 

ازأنغان) ((( رقم) ت2وان  شارع 

الناظور)111)6)الناظور املغرب

بوينزار سليمان عنوانه)ا)) السيد 

ازأنغان) ((( رقم) ت2وان  شارع 

الناظور)111)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)5))يوليوز)

1)1))تحت رقم)4)1).

33(I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE ACIELUM TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc

STE ACIELUM TRAVAUX شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )5) 

تجزئة لبيايض ظهر ملحلة لجدة - 

61111 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

353(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACIELUM TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البنا لنجارة األملنيوم.

عنوان املقر االجتماعي):)رقم))5) 

(- لجدة) ملحلة  ظهر  لبيايض  تجزئة 

61111)لجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (: السيد هبال محمد)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد محرزي أيوب):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) محمد  هبال  السيد 

زنقة بوقنادل تجزئة بنخيران زنقة أ) 

رقم)4))لجدة)61111)لجدة املغرب.

عنوانه)ا)) أيوب  محرزي  السيد 

طريق ظهر ملحلة تجزئة لبيايض رقم)

)5))لجدة)61111)لجدة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) محمد  هبال  السيد 

زنقة بوقنادل تجزئة بنخيران زنقة أ) 

رقم)4))لجدة)61111)لجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)556).

33(I

TARRAS IMAD

STE WALITRAV

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI،

16200، OUAZZANE(MAROC

STE WALITRAV شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار تيامة 

بريكشة - 11)6) لزان املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(9 أشت) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WALITRAV

أرض الشركة بإيجاز):)مقاللة في)

االشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)دلار تيامة)

بريكشة)-)11)6))لزان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 41.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد فيصل مرأاد):)411)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) مرأاد  فيصل  السيد 

دلار الواديين)11)6))لزان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) مرأاد  فيصل  السيد 

دلار الواديين)11)6))لزان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)6)7).
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OREA

OREA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

OREA

RES(M، 20000، CASA(MAROC

OREA شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

املدينة، املبنى ج، رقم ))، طابق 3، 

سيدي معرلف، الدار البيضاء. - 

1)15) الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3(8435

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

6)1))تم تحويل) )1)يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
(،(( رقم) ج،) املبنى  املدينة،) »إقامة 

الدار) معرلف،) سيدي  (،3 طابق)

البيضاء) الدار  ((15(1 (- البيضاء.)
عبد) شارع  زالية  ((95« إلى) املغرب«)

املؤمن لزنقة بير�ضي،)الدار البيضاء.)-)

1341))الدار البيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)8)1))تحت رقم)18))).

334I

TARRAS IMAD

STE SABER LATIFA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI،

16200، OUAZZANE(MAROC

STE SABER LATIFA شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تعالنية 

سيدي احمد الغريب امزفرلن - 

11)6) لزان املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(59(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SABER LATIFA

مقالل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

نقل البضائع) (- في االشغال املختلفة)

وحساب الغير.

تعالنية) (: املقر االجتماعي) عنوان 

(- امزفرلن) الغريب  احمد  سيدي 

11)6))لزان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد كمال صابر):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

حي) السيد كمال صابر عنوانه)ا))

 (6(11  85 الرمل درب املريتاح رقم)

لزان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

حي) السيد كمال صابر عنوانه)ا))

 (6(11  85 الرمل درب املريتاح رقم)

لزان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)711).

335I

TARRAS IMAD

 STE HAJJAJ ART

D’IMPRESSION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI،

16200، OUAZZANE(MAROC

 STE HAJJAJ ART D›IMPRESSION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اوحدادين شارع عالل بن عبد هللا 

رقم )1 - 11)6) لزان املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAJJAJ ART D’IMPRESSION

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اللوحات االشهارية)-)م2بعة)-)مقاللة)

في االشغال املختلفة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عبد هللا) بن  عالل  شارع  اوحدادين 

رقم))1 - 11)6))لزان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد عبد االاله حجج)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد عبد االاله حجج عنوانه)ا))

 (( رقم) جداد  ديور  العدير  حي 

11)6))لزان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد عبد االاله حجج عنوانه)ا))

 (( رقم) جداد  ديور  العدير  حي 

11)6))لزان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((5 بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)583).

336I

مكتب الرياني للمحاسبة

ستاراكيز سارل
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شارع محمد دالد رقم31) ت2وان، 

93141، ت2وان املغرب

ستاراكيز سارل شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مو�ضى ابن نصير إقامة مو�ضى ابن 

نصير رقم 7 ال2ابق األلل رقم ) - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16473

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ستاراكيز سارل.
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تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بنصف او ملة في املنتجات الغذائية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابن) مو�ضى  إقامة  نصير  ابن  مو�ضى 

 -  ( ال2ابق األلل رقم) (7 نصير رقم)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 711 (: اوحداد) النبي  السيد عبد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 311 (: اوحداد) شيماء) السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اوحداد) النبي  عبد  السيد 

تجزئة أميرة شارع كاديس) عنوانه)ا))
رقم))1 )1)93)الفنيدق املغرب.

اوحداد عنوانه)ا)) السيدة شيماء)

 1( رقم) كاديس  شارع  أميرة  تجزئة 

)1)93)الفنيدق املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

اوحداد) النبي  عبد  السيد 

تجزئة أميرة شارع كاديس) عنوانه)ا))
رقم))1 )1)93)الفنيدق املغرب

السيدة الفنيدق عنوانه)ا))تجزئة)

 93(1(  1( أميرة شارع كاديس رقم)

الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)664)3).

337I

شركة اإلئتمانية الواس2ية

CHENIOUR CAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة اإلئتمانية الواس2ية

3) زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج، 

51111، مكناس املغرب

CHENIOUR CAR شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
تامشاشت أكوراي - 51111 

اوحاجب املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(9757

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) ((1(1 يوليوز) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)
املختار شنيور) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111
111.))حصة لفائدة السيد))ة))مريم)

جوهري بتاريخ))1)يوليوز)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((( التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم))1)).
338I

شركة اإلئتمانية الواس2ية

CHENIOUR CAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة اإلئتمانية الواس2ية
3) زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج، 

51111، مكناس املغرب

CHENIOUR CAR شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13) 
حي املعاركة زيتون - 51111 مكناس 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(9757

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 يوليوز) (1( في) املؤرخ 
اوحالي) االجتماعي  املقر  تحويل 
حي املعاركة) ((13 »رقم) للشركة من)
إلى) 51111)مكناس املغرب«) (- زيتون)
 51111 (- أكوراي) تامشاشت  »زنقة 

اوحاجب املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم))1)).

339I

شركة اإلئتمانية الواس2ية

CHENIOUR CAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

شركة اإلئتمانية الواس2ية
3) زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج، 

51111، مكناس املغرب

CHENIOUR CAR شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
تامشاشت أكوراي - 51111 

اوحاجب املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(9757

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
1)1))تم تعيين) )1)يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

جوهري مريم كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم))1)).

341I

FIDUCIAIRE (RT SARL

Bekkali Info Sarl AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE 2RT(SARL

 IM 11، APT 4، AVENUE

 MOHAMED EL KORRI،

 VN(IM 11، APT 4، AVENUE

 MOHAMED EL KORRI، VN،
30000، FES(MAROC

Bekkali Info Sarl AU شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 67 

شارع التقدم تجزئة املرينيين حي 

ايراك - 31111 فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(768

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) ((1(1 يوليوز) ((3 في) املؤرخ 

مسؤللية محدلدة) ( حل شركة حات)

 Bekkali Info حات الشريك الوحيد)

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (Sarl AU

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)

67)شارع التقدم تجزئة املرينيين حي)

فاس املغرب نتيجة) (31111 (- ايراك)

على) املتراكمة  اوخسائر  نتيجة  (: ل)

الشركة.

 67 ل حدد مقر التصفية ب رقم)

حي) املرينيين  تجزئة  التقدم  شارع 

ايراك)-)31111)فاس املغرب.)

ل عين):)

السيد)ة))أحمد نمي2ة لعنوانه)ا))

رقم)67)شارع التقدم تجزئة املرينيين)

املغرب) فاس  (31111 ايراك) حي 

كمصفي))ة))للشركة.

اوحدلد) اإلقتضاء) لعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ) لمحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود لالوثائق املتعلقة بالتصفية):)

رقم)67)شارع التقدم تجزئة املرينيين)

حي ايراك فاس

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)771).

34(I
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PARAGOLF

PARAGOLF

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PARAGOLF

 (1COMPLEXE MESNANA

 GOLF(GH3 TR1 IMM 10 EN

RDC(LOCAL(N°1، 90000، طنجة 

املغرب

PARAGOLF شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 (1COMPLEXE MESNANA

 GOLF(GH 3 TR1 IMM 10 RDC

LOCAL(N°1 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARAGOLF

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األجهزة ال2بية.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (1COMPLEXE MESNANA GOLF

 GH 3 TR( IMM (1 RDC LOCAL

N°( - 91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: كريمي) ربيعة  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) كريمي  ربيعة  السيد 

زنقة االمام القس2الني رقم6 91111 

طنجة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) كريمي  ربيعة  السيد 

زنقة االمام القس2الني رقم6 91111 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)7)3).

34(I

NR BULDING SARL AU

NR BUILDING

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

NR BULDING SARL AU

)6 شارع لآلليقوة زالية مص2فى 

املعاني رقم 88 ال2ابق الثاني، 1، 

الدارالبيضاء املغرب

NR BUILDING شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )6 شارع 

لآلليقوة زالية مص2فى املعاني 

رقم 88 ال2ابق الثاني - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(5(1(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

 NOUA )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (RABI 511

)ة)) حصة لفائدة السيد) (511 أصل)

بتاريخ) (ABDELAZIZ HADHOUDI

5))يوليوز)1)1).

 BENCHEIKH )ة)) تفويت السيد)

MUSTAPHA 511)حصة اجتماعية)

حصة لفائدة السيد) (511 من أصل)

 HADHOUDI HADHOUDI )ة))

بتاريخ)5))يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741966.

343I

ائتمانية أكيدي

SEND - BOX

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج اوحسن الثاني، 

الشقة ))، ال2ابق الثالث )م.ج) 

حمرية مكناس، 51111، مكناس 

املغرب

SEND - BOX شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 

سرامي2و سباتة ڭراج، مكناس. - 

51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SEND (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.- BOX

تاجر) (– (: بإيجاز) الشركة  أرض 

علب التعبئة لالتغليف

)–)املعامالت التجارية)

)–)االستيراد لالتصدير.

 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- مكناس.) ڭراج،) سباتة  سرامي2و 

51151)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد رضا الفشتالي):)911)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الفشتالي  رضا  السيد 

 (( درب) سمارة  زنقة  السعادة  حي 

مكناس) (51151 ليسالن) (9 الرقم)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) الفشتالي  رضا  السيد 

 (( درب) سمارة  زنقة  السعادة  حي 

مكناس) (51151 ليسالن) (9 الرقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)-.

344I

STE FURAMIC SARL

STE RAFID METAL SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL

زالية شارع الفتواكي لابن اوخ2يب 

عمارة مختاري ال2ابق 6 رقم الشقة 

3، 61111، لجدة املغرب

STE RAFID METAL SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي البستان ) 
ق2عة ) 48 الحي الصناعي - 61111 

لجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3317(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 يونيو) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
كرلاز) قويدر  )ة)) السيد) تفويت 
311)حصة اجتماعية من أصل)311 
ابراهيم) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

برمضان بتاريخ)8))يونيو)1)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)535).

347I

STE FURAMIC SARL

 STE ALLIANCE
MENUISERIES SARL A/U

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن اوخ2يب 
عمارة مختاري ال2ابق 6 رقم الشقة 

3، 61111، لجدة املغرب
 STE ALLIANCE MENUISERIES

SARL A/U شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي محمد 
بلخضر تجزئة ال2لحالي زنقة ال 5 

رقم 8) - 61111 لجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.31483

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) ((1(1 يونيو) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)
حوزي) نبيل  )ة)) السيد) تفويت 
11))حصة اجتماعية من أصل)11) 
فرعون) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

محمد بتاريخ))1)يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((1 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم))49).

348I

FLF

CIU PEDAGOGIQUE
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

FLF

 rue(abou(abdellah(nafii ،53

 maarif(Casablanca، 20100،

casablanca maroc

CIU PEDAGOGIQUE شركة 

املساهمة

 Casa لعنوان مقرها اإلجتماعي

 Green Town، Route(Provinciale

 3020 – Bouskoura - 50169

.Casablanca Maroc

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((4(45

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(9 دجنبر) ((7 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

أي) درهم«) (((6.8(6.811« قدره)

إلى) درهم«) (3(5.183.(11« من)

(: طريق) عن  درهم«) (53.(66.411«

تخفيض عدد األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)735456.

349I

phare(consulting

ZID AMEUBLEMENT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

phare(consulting

 marrakech(av. allal(el(fassi °4(

 imm(alhamra 2 n، 40000،

marrakech maroc

ZID AMEUBLEMENT شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

4) عملية الهدى كدية العبيد جيليز 

- 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(99

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (3(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZID (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMEUBLEMENT

أرض الشركة بإيجاز):)-)مقالل في)

ثأت
ُ
صناعة اال

-)الديكور الداخلي

-)بائع األثواب.

عنوان املقر االجتماعي):)محل رقم)

4))عملية الهدى كدية العبيد جيليز)

- 41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: الهشامي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الهشامي عنوانه)ا)) السيد حمزة 

 ( رقم) درقالة  درب  اوخميس  باب 

41111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الهشامي عنوانه)ا)) السيد حمزة 

 ( رقم) درقالة  درب  اوخميس  باب 

41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4447)).

351I

GEANT CONSEIL

شركة سفيان قاديري سيرفي1

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL

 LOT(IZDIHAR(N° 183 APT

 1 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

شركة سفيان قاديري سيرفيس 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الشرف 

عمارة 9)5 رقم 6. مراكش. - 41111 

مراكش. املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(4(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سفيان قاديري سيرفيس.

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

لألدلات) بالتقسيط  تجارة  م2بعة،)

االلكترلنية ل....
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حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشرف عمارة)9)5)رقم)6.)مراكش.)-)

41111)مراكش.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 السيد قاديري محمد بدر الدين):

11))حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الدين) السيد قاديري محمد بدر 
رقم) (( ح م تجزئة بلبكار) عنوانه)ا))

مراكش) (41111 مراكش) (.3((

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الدين) السيد قاديري محمد بدر 
رقم) (( ح م تجزئة بلبكار) عنوانه)ا))

))3.)مراكش)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4475)).

35(I

CABINET BAHMAD

MOOGLE MARKETING

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 

ب )) ال2ابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د ) شقة 

ب )) ال2ابق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب

MOOGLE MARKETING شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش بالزا عمارة د) شقة ))، 

ال2ابق الثاني، جليز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(1(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOOGLE MARKETING

جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لت2وير) تسويق  مجال  في  اوخدمات 

لمراقبة مواقع االنترنيت.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،(( شقة) د)) عمارة  بالزا  مراكش 

 41111 (- جليز) الثاني،) ال2ابق 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عليا�ضي) اسماعيل  السيد 

 ((7 رقم) تامسنة  حي  عنوانه)ا))

مراكش) (41111 الشمالي) النخيل 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عليا�ضي) اسماعيل  السيد 

 ((7 رقم) تامسنة  حي  عنوانه)ا))

مراكش) (41111 الشمالي) النخيل 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4448)).

35(I

مكتب اوحسابات مالكي

 PARFUMERIE

MOUSTAQIM

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب اوحسابات مالكي

)9) شارع الكرامة منفلوري فاس، 

31111، فاس املغرب

 PARFUMERIE MOUSTAQIM

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 3 

شارع الكرامة رقم 93) الزهور ) 

فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARFUMERIE MOUSTAQIM

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الع2ور.

 3 شقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

 ( الزهور) ((93 رقم) الكرامة  شارع 

فاس)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: مستقيم) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد مستقيم عنوانه)ا))

 ( الزهور) ((93 رقم) الكرامة  شارع 

31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد مستقيم عنوانه)ا))

 ( الزهور) ((93 رقم) الكرامة  شارع 

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)739).

356I

ISDM CONSULTING

 STE RINA  
LAAYOUNE SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب

 STE RINA LAAYOUNE  

SARL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )) 
زنقة 1) حي السعادة العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 S T E اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))

. RINA LAAYOUNE SARL
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اوخياطة) (: أرض الشركة بإيجاز)
لبيع املالبس او اهزة.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- حي السعادة العيون) ((1 زنقة) (((

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
:  السيد موالي اسماعيل بنعزلز)
611)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 411 (: بويان) اوخليفة  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

بنعزلز) اسماعيل  موالي  السيد 
عنوانه)ا))حي السعادة زنقة تازة رقم)

9) 71111)العيون املغرب.
عنوانه)ا)) بويان  اوخليفة  السيد 
زنقة الراشيدية عمارة مامين الشقة)
 71111  1( الرملة) خط  حي  (16

العيون املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) بويان  اوخليفة  السيد 
زنقة الراشيدية عمارة مامين الشقة)
 71111  1( الرملة) خط  حي  (16

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/585).

357I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

KONTIMAR
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
KONTIMAR »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«
لعنوان مقرها االجتماعي : حي 

اوحسني، 35) الداخلة - 73111 
الداخلة املغرب .

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

.98(7

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)5))يوليوز)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 

تغيير تسمية الشركة لتصبح) (: مايلي)

من) بدال  (KONTIMAR SARL

ELECTRO BEN HIMOUDA SARL

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

للشركة) االجتماعي  النشاط  توسيع 

باو ملة،) السمك  »تجارة  (: ليشمل)

االستيراد لالتصدير«

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

النظام) من  ل3) (( الفصلين) تغيير 

األسا�ضي للشركة

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

االساسية) االنظمة  على  املصادقة 

او ديدة للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)545.

358I

RYS CONSULTING

ARREDO TRADE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING

)))شارع النيل مبرلكة سيدي 

عثمان الدارالبيضاء، 1751)، 

الدارالبيضاء املغرب

ARREDO TRADE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستان ) عمارة ) املحل ) سيدي 

البرنو�ضي - 1)16) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4659(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARREDO TRADE

الوساطة) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاالستشارة آلثاث.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) (( املحل) (( عمارة) (( البستان)

الدارالبيضاء) ((16(1 (- البرنو�ضي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد سعيد العرفالي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد سعيد العرفالي عنوانه)ا))

الوئام االلفة) (5 شقة) (8 إقامة سارة)

1))1))الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد سعيد العرفالي عنوانه)ا))

الوئام االلفة) (5 شقة) (8 إقامة سارة)

1))1))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)739784.

359I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

LAZAR DECORS

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMB(BELKHEIRI 1ER

 ETAGE، APPT(N°1 19 ANGLE

 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA،(ER ETAGE APPT

N°2، 60000، OUJDA(MAROC

LAZAR DECORS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 49 شارع 

ب 61) حي اوحساني - 61111 لجدة 

املغرب.

لفاة شريك

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(3865

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)1))شتنبر)9)1))تم اإلعالم)

بوفاة الشريك محمد خالدي لتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (1(8 أشت) (31 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):)

 6( كنفود،) فاطمة  السيد)ة))

حصة).

 (46 خالدي،) لهيب  السيد)ة))

حصة).

السيد)ة))هناء)خالدي،)73)حصة.

 73 خالدي،) شيماء) السيد)ة))

حصة).

 (46 خالدي،) محمد  السيد)ة))

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (18 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)356).

361I
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FIDUCIAIRE CHEMS

SELECT CONTRACTORS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

SELECT CONTRACTORS شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 8) شارع 

عمر ابن خ2اب شقة ) اكدال 

الرباط - 16)1) الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(36965

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في))1)مارس)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

شقة) خ2اب  ابن  عمر  شارع  ((8«

الرباط) ((1(16 (- الرباط) اكدال  ((

إقامة) انارلنج  »زنقة  إلى) املغرب«)

 (1(11 (- حي الرياض) (6 رحمة شقة)

الرباط الرباط«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (1( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)36)15).

36(I

FIDUCIAIRE CHEMS

SELECT PROM

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

SELECT PROM شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

عقبة شقة ) اكدال الرباط - 

1191) الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.96(87

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في))1)مارس)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

اكدال) (( شقة) عقبة  شارع  (46«

إلى) الرباط املغرب«) ((1191 (- الرباط)

»زنقة انارلنج إقامة رحمة شقة)6)حي)

الرياض)-)11)1))الرباط الرباط«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (1( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)37)15).

36(I

FIDUCIAIRE CHEMS

NOUV TRAV

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

NOUV TRAV شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

4 سفلي عمارة رقم 3A ريف ) تمارة 

- 111)) تمارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((66(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 يونيو) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

حب) سفيان  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((11 الدين)

السيد) لفائدة  حصة  ((11 أصل)

يونيو) ((4 عمر خير الدين بتاريخ) )ة))

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) ((7 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم))361.

363I

FIDUCIAIRE CHEMS

NOUV TRAV

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

NOUV TRAV شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

4 سفلي عمارة 3A ريف ) تمارة - 

111)) تمارة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((66(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

1)1))تم تحويل) 3))يونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

ريف) (3A سفلي عمارة) (4 »متجر رقم)

إلى) تمارة املغرب«) (((111 (- تمارة) ((

اوخير) مرس  ((((1 رقم) (( »سكتور)

تمارة)-)111)))تمارة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم))361.

364I

FIDUCIAIRE CHEMS

ROUA PRODUCTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

ROUA PRODUCTION شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

األندلس رقم 3 عمارة 9) شارع عبد 

الرحيم بوعبيد حي الرياض - 11)1) 

الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(19569

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) ((1(1 يونيو) ((1 املؤرخ في)

محدلدة) مسؤللية  ( حات) شركة 

 ROUA الوحيد) الشريك  حات 

رأسمالها) مبلغ  (PRODUCTION

مقرها) لعنوان  درهم  (311.111

 3 رقم) األندلس  رياض  اإلجتماعي 

9))شارع عبد الرحيم بوعبيد) عمارة)

11)1))الرباط املغرب) (- حي الرياض)

نتيجة ل):)تصفية الشركة.

رياض) ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

9))شارع عبد) 3)عمارة) األندلس رقم)

الرحيم بوعبيد حي الرياض)-))

11)1))الرباط املغرب.)

ل عين):)

السيد)ة))اقبال الهامي لعنوانه)ا))
زنقة احد اكدال) ((3 شقة) (3 عمارة)

املغرب) الرباط  ((1191 الرباط)

كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)15399).

365I

مكتب اوحسابات مالكي

GRILLAGE ET CLOTURE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب اوحسابات مالكي
)9) شارع الكرامة منفلوري فاس، 

31111، فاس املغرب
GRILLAGE ET CLOTURE شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة ) 
اقامة 55 حي النخيل طريق عين 

السمن زلاأة فاس - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63(35

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRILLAGE ET CLOTURE
صانع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السياج.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي النخيل طريق عين) (55 اقامة) ((
فاس) (31111 (- السمن زلاأة فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد محمد ابومرلان)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد ابومرلان عنوانه)ا))

رقم)5))تجزئة صوفيا طريق ايموزار)

31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد ابومرلان عنوانه)ا))

رقم)5))تجزئة صوفيا طريق ايموزار)

31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم))76).

366I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

ADIDI FRERES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I(place(hassan(II(AZROU،

53100، AZROU(MAROC

ADIDI FRERES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )9) 

تجزئة فيتال حي االطلس افران - 

53111 افران املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.639

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

اسماعيل) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (333 عديدي)

السيد) لفائدة  حصة  (333 أصل)
يوليوز) ((1 رشيد عديدي بتاريخ) )ة))

.(1(1

الدين) نور  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (333 عديدي)
السيد) لفائدة  حصة  (333 أصل)
يوليوز) ((1 رشيد عديدي بتاريخ) )ة))

.(1(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) بازرل  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)639.

367I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

ADIDI FRERES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU،
53100، AZROU(MAROC
ADIDI FRERES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
ل عنوان مقرها االجتماعي رقم )9) 
تجزئة فيتال حي االطلس افران - 

53111 افران .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.639

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)1)1))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
إلى) املحدلدة«) املسؤللية  حات 

»شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)
الشريك الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) بازرل  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)639.

368I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

ADIDI FRERES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU،
53100، AZROU(MAROC

ADIDI FRERES شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )9) 
تجزئة فيتال حي االطلس افران - 

53111 افران املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.639

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
1)1))تم تعيين) 1))يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
تبعا) لحيد  كمسير  رشيد  عديدي 

لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) بازرل  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)639.

369I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE G FRATELLI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV(IBN(KHALDOUN(IMMB 12

 (ER ETAGE AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER(ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC
STE G FRATELLI شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الالد 
عبو الالد يوسف - 3111) قصبة 

تادلة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(8(9
 (9 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 فبراير)
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE G (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FRATELLI
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منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
عقاري.

عنوان املقر االجتماعي):)دلار الالد)
قصبة) ((3111 (- يوسف) الالد  عبو 

تادلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 331 (: السيد عبد الرحيم زرلالي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد محمد زرلالي):)341)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد عبد الل2يف الناجي):)331 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
زرلالي) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دلار الالد عبو الالد يوسف)
قصبة) ((3111 الواد) سعيد  الالد 

تادلة املغرب.
عنوانه)ا)) زرلالي  محمد  السيد 
 (3111 دلار الالد عبو الالد يوسف)

قصبة تادلة املغرب.
الناجي) الل2يف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))دلار الالد عبو الالد يوسف)
قصبة) ((3111 الواد) سعيد  الالد 

تادلة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) زرلالي  محمد  السيد 
 (3111 دلار الالد عبو الالد يوسف)

قصبة تادلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

يونيو)1)1))تحت رقم)43.
371I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE EDI ZONE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE EDI ZONE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 78 

تجزئة مبرلر فاطمة طريق اسفي - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDI ZONE

-مقاللة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االشغال املختلفة لاشغال البناء.

-مقاللة اشغال ال2رق.
 78 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- اسفي) طريق  فاطمة  مبرلر  تجزئة 

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي):)

 8.111 (: السيد محمد ايت يحيا)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 6.111 (: فار�ضي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 6.111 (: فار�ضي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد ايت يحيا عنوانه)ا))

فاضمة) ستي  حمو  نايت  اكري  دلار 

 41111 اوحوز) تحنالت  الريكة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) فار�ضي  هشام  السيد 

 41111 6)تاركة) تجزئة او ازللي رقم)

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)) فار�ضي  يوسف  السيد 

طريق اسفي) ((5 تجزئة التيسير رقم)

41111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد ايت يحيا عنوانه)ا))

فاضمة) ستي  حمو  نايت  اكري  دلار 

 41111 اوحوز) تحنالت  الريكة 

مراكش املغرب

عنوانه)ا)) فار�ضي  هشام  السيد 

 41111 6)تاركة) تجزئة او ازللي رقم)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4489)).

37(I

FLF

 LAUREATE SOMED

EDUCATION HOLDING
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

FLF

 rue(abou(abdellah(nafii ،53

 maarif(Casablanca، 20100،

casablanca maroc

 LAUREATE SOMED

EDUCATION HOLDING شركة 

املساهمة

 Casa لعنوان مقرها االجتماعي

 Green Town، Route(Provinciale

 3020 – Bouskoura - 50169

.Casablanca Maroc

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

((4(45

العام) او مع  بمقت�ضى 

يونيو) ((8 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) تسمية  تغيير  تم  ((1(8

 LAUREATE SOMED« من)

إلى) (»EDUCATION HOLDING

. »CIU PEDAGOGIQUE«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)9)1))تحت رقم)713455.

37(I

مكتب الرياني للمحاسبة

الذجام طبوأراف

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شارع محمد دالد رقم31) ت2وان، 

93141، ت2وان املغرب

اوذ ام طبوأراف شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مامون زنقة زايو 87) عمارة 5 

ال2ابق االر�ضي - 93111 ت2وان 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(7183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اوذ ام)

طبوأراف.

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

ال2بوأراف.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مامون زنقة زايو)87))عمارة)5)ال2ابق)

االر�ضي)-)93111)ت2وان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: اوذ ام) املومن  عبد  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اوذ ام) املومن  عبد  السيد 

اقامة ام كلثوم عمارة ب) عنوانه)ا))

الثاني) اوحسن  شارع  ((( الشقة) ج 

4)))9)منصورة شفشالن املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

اوذ ام) املومن  عبد  السيد 

اقامة ام كلثوم عمارة ب) عنوانه)ا))

الثاني) اوحسن  شارع  ((( الشقة) ج 

4)))9)منصورة شفشالن املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)638).

373I

STE FURAMIC SARL

 STE CURES ET REMEDES
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن اوخ2يب 

عمارة مختاري ال2ابق 6 رقم الشقة 

3، 61111، لجدة املغرب

 STE CURES ET REMEDES SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السالم رقم 875 طريق تازة - 61111 

لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

35317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CURES ET REMEDES SARL
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لتصدير)/)التجارة في النباتات ال2بية)
/)إنتاج لتصنيع املنتجات ال2بيعية)..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السالم رقم)875)طريق تازة)-)61111 

لجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 51.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 FAUCOZ ANTHONY السيد)
)CHRISTOPHE)حصة بقيمة) :(250

11))درهم للحصة).
 MISMER THOMAS السيد)
CHARLES(BENJAMIN(:(250)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
 FAUCOZ ANTHONY السيد)
تجزئة) عنوانه)ا)) (CHRISTOPHE
العامري)43)طريق تازة)61111)لجدة)

املغرب.
 MISMER THOMAS السيد)
عنوانه)ا)) (CHARLES BENJAMIN
تازة) طريق  (875 رقم) السالم  تجزئة 

61111)لجدة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
 FAUCOZ ANTHONY السيد)
تجزئة) عنوانه)ا)) (CHRISTOPHE
العامري)43)طريق تازة)61111)لجدة)

املغرب
 MISMER THOMAS السيد)
عنوانه)ا)) (CHARLES BENJAMIN
تازة) طريق  (875 رقم) السالم  تجزئة 

61111)لجدة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)539).

374I

FIDUCIAIRE CHEMS

PRELUDE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

PRELUDE شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ال2ابق 

السفلي سكتور ) رقم 53) تجزئة 

رياض الالد م2اع تمارة - 111)) 

تمارة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(31((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRELUDE

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التعليم األللي.

ال2ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة) ((53 رقم) (( السفلي سكتور)

 ((111 (- تمارة) م2اع  الالد  رياض 

تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: بوديلي) سفيان  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بوديلي  سفيان  السيد 
الداخلة)4)رقم)4))حي كيش االلداية)

تمارة)111)))تمارة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) بوديلي  سفيان  السيد 
الداخلة)4)رقم)4))حي كيش االلداية)

تمارة)111)))تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)7)36.

376I

FIDUCIAIRE CHEMS

TN IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM SAADANE A APPRT N
 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA
MAROC

TN IMMO شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ال2ابق 
) سكتور ) رقم 53) تجزئة رياض 
الالد م2اع تمارة - 111)) تمارة 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(31((5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO
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منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

عنوان املقر االجتماعي):)ال2ابق)) 

سكتور)))رقم)53))تجزئة رياض الالد)

م2اع تمارة)-)111)))تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (51.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.(51 (: بوديلي) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (.(51 (: بوديلي) عصام  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بوديلي  عصام  السيد 

 96 عمارة) (( ارينا) االندلس  رياض 

الرباط) الرياض  حي  ((6 الشقة)

111)))الرباط املغرب.

عنوانه)ا)) بوديلي  سفيان  السيد 

تمارة) االلداية  حي كيش  (4 الداخلة)

111)))تمارة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) بوديلي  عصام  السيد 

 96 عمارة) (( ارينا) االندلس  رياض 

الرباط) الرياض  حي  ((6 الشقة)

111)))الرباط املغرب

عنوانه)ا)) بوديلي  سفيان  السيد 

تمارة) االلداية  حي كيش  (4 الداخلة)

111)))تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)))36.

377I

FIDUCIAIRE CHEMS

ATLAS ALWAN

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N
 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA
MAROC

ATLAS ALWAN شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 9 
يوليوز رقم 78 تمارة - 111)) تمارة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(31(7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ALWAN
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اإللكترلنية.
 9 تجزئة) (: عنوان املقر االجتماعي)
111)))تمارة) (- 78)تمارة) يوليوز رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (11 (: ال2الب) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) ال2الب  سعيد  السيد 
الرباط) رقم33) (34 الرشاد زنقة) حي 

111)))تمارة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) ال2الب  سعيد  السيد 

الرباط) رقم33) (34 الرشاد زنقة) حي 

111)))تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((5 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)3581.

378I

FIDUCIAIRE CHEMS

COMFER

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

COMFER شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي ) ساحة 

ابو بكر الصديق شقة 6 اكدال 

الرباط - 71)1) الرباط املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((3(4(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((1(1 ماي) (3( في) املؤرخ 

شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)

مبلغ) (COMFER الوحيد) الشريك 

لعنوان) درهم  ((1.111 رأسمالها)

بكر) ابو  ساحة  (( اإلجتماعي) مقرها 

(- الرباط) اكدال  (6 شقة) الصديق 

(: ل) نتيجة  املغرب  الرباط  ((1(71

توقف نهائي للشركة.

))ساحة) ل حدد مقر التصفية ب)

اكدال) (6 شقة) الصديق  بكر  ابو 

الرباط)-)71)1))الرباط املغرب.)

ل عين):)

السيد)ة))محمد صادر لعنوانه)ا))

الشقة) (3 عمارة) (3 االن2الق) مجمع 

1))شارع محمد تريكي اكدال الرباط)

)ة)) الرباط املغرب كمصفي) ((1(71

للشركة.

لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)15398).

379I

FIDUCIAIRE CHEMS

MAGIC PLANCHER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

MAGIC PLANCHER شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الالد 

عامر عين عتيق تمارة - 111)) تمارة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(31(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGIC PLANCHER

بيع مواد) (: أرض الشركة بإيجاز)

البناء.
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عنوان املقر االجتماعي):)دلار الالد)

عامر عين عتيق تمارة)-)111)))تمارة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

: اوحرايقي) سعيد  محمد   السيد 

51))حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

حصة) ((51 (: السيد خالد نجمي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) ((51 (: السيد عمر ملغاري)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد عبد هللا ازرك):)51))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اوحرايقي) سعيد  محمد  السيد 

مرس) (89 رقم) (13 سكتور) عنوانه)ا))

اوخير تمارة)111)))تمارة املغرب.

عنوانه)ا)) نجمي  خالد  السيد 

البيضاء) ((11 رقم) (( االدرسية) حي 

1111))البيضاء)املغرب.

السيد عمر ملغاري عنوانه)ا))رقم)

 ((111 تمارة) (( النهضة) حي  ((88

تمارة املغرب.

عنوانه)ا)) ازرك  عبد هللا  السيد 

تجزئة بلبركة عمارة)6))شقة)6))سال)

51))))سال املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد عمر ملغاري عنوانه)ا))رقم)

 ((111 تمارة) (( النهضة) حي  ((88

تمارة املغرب

عنوانه)ا)) ازرك  عبد هللا  السيد 

تجزئة بلبركة عمارة)6))شقة)6))سال)

51))))سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((5 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)3579.
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STE TRAFISCO

CURASKIN

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

او ديدة 73)، 4111)، او ديدة 

املغرب

CURASKIN شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

))،املتواجد ب 6)3، تجزية لينا 

سيدي معرلف، ال2ابق التالت، 

الدار البيضاء . - 1)15) الدار 

البيضاء . املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

44(353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(9 يوليوز) (14

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CURASKIN

أرض الشركة بإيجاز):)شراء)لبيع)

مستحضرات التجميل.

لاملواد) املنتجات  لبيع  شراء)

ال2بية.

تأجير املعدات ال2بية.

استغالل مركز العناية لالتجميل..

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزية) (،3(6 ب) ))،املتواجد  رقم)

لينا سيدي معرلف،)ال2ابق التالت،)

الدار) ((15(1 (- (. البيضاء) الدار 

البيضاء).)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد املسو�ضي محمد):)1.111) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد املسو�ضي محمد عنوانه)ا))

تجزية لينا رقم)6)3)شقة))))ال2ابق)

التالت سيدي معرلف الدار البيضاء.)

1)15))الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد املسو�ضي محمد عنوانه)ا))

تجزية لينا رقم)6)3)شقة))))ال2ابق)

التالت سيدي معرلف الدار البيضاء.)

1)15))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أشت)9)1))تحت رقم)4361).

38(I

IBTI DOM

FPB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

IBTI DOM

 BD BEKKAY LAHBIL HAY

 HASSANI(BERKAN(N39،

63311، بركان املغرب

FPB شركة حات املسؤللية املحدلدة

 N39 BD لعنوان مقرها اإلجتماعي

 BEKKAY LAHBIL HAY HASSANI

 BERKANE - 63300 BERKANE

MAROC

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.FPB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 IMPORT(:(أرض الشركة بإيجاز

 EXPORT DES PRODUITS

NEGOCE

 ENTREPRENEUR DE

. TRAVAUX DIVERS

 N39 BD(:(عنوان املقر االجتماعي

 BEKKAY LAHBIL HAY HASSANI

 BERKANE - 63311 BERKANE

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 AABALOU( SAID( :( 500 السيد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 DAHMANI السيد)

بقيمة) حصة  (MOHAMED( :( 500

11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 AABALOU SAID السيد)

 DR EL HAMRI AKLIM عنوانه)ا))

 BERKANE 63311 BERKANE

.MAROC

 DAHMANI السيد)

 NR 5 RUE((عنوانه)ا(MOHAMED

 NASSIM HAY EL HODA SIDI

 SLIMANE BERKANE 63311

.BERKANE MAROC

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 AABALOU SAID السيد)

 DR EL HAMRI AKLIM عنوانه)ا))

 BERKANE 63311 BERKANE

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/)7).

383I
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FACE FIDUCIAIRE

AFROTRUCK

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

19) شارع مص2فى املعني ال2ابق 

الثالث رقم 6، 31)1)، الدار 

البيضاء املغرب

AFROTRUCK شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1) شارع 

مص2في املعاني ال2ابق ) الشقة 9 

الدارالبيضاء - 31)1) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

465615

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFROTRUCK

لسيط) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

للنقل لنقل للبضائع أكتر من)5))طن.

عنوان املقر االجتماعي):))1))شارع)

 9 الشقة) (( مص2في املعاني ال2ابق)

31)1))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

:  السيد املهدي ادري�ضي قي2وني)
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
قي2وني) ادري�ضي  املهدي  السيد 
ال2ابق) راسين  زنقة  ((1 عنوانه)ا))
الدارالبيضاء) املعاريف  ((4 شقة) (4

1111))الدارالبيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
قي2وني) ادري�ضي  املهدي  السيد 
ال2ابق) راسين  زنقة  ((1 عنوانه)ا))
الدارالبيضاء) املعاريف  ((4 شقة) (4

1111))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

384I

مكتب محاسبة

STE OMARI FINANCE SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة )4 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 11) الرشيدية، 114)5، 

الرشيدية املغرب
 STE OMARI FINANCE SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الزرق2وني رقم 9) الرشيدية 
- 111)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(3963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OMARI FINANCE SARL
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االموال)
الوساطة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد الزرق2وني رقم)9))الرشيدية)

- 111)5)الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (511 (: السيد عمري لليد)

بقيمة)11))درهم للحصة).
السيدة عمري أزالن):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) أزالن  عمري  السيدة 
 45811 تنغير) الوفاء) حي  (((6 رقم)

تنغير املغرب.
السيد عمري لليد عنوانه)ا))رقم)
تنغير) (45811 تنغير) حي الوفاء) (((6

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد عمري لليد عنوانه)ا))رقم)
تنغير) (45811 تنغير) حي الوفاء) (((6

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))63.

385I

INFOPLUME

MARWAN EXPRESS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INFOPLUME
49) شارع محمد اوخامس اقامة 
ميموزا ) رقم 7)، 91111، طنجة 

املغرب

MARWAN EXPRESS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الزرق2وني عمارة رقم )3 شقة رقم 

9) ال2ابق األلل - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16553

 17 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARWAN EXPRESS

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التوصيل.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

)3)شقة رقم) الزرق2وني عمارة رقم)

طنجة) (91111 (- األلل) ال2ابق  ((9

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: مرلان) ابردة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) مرلان  ابردة  السيد 

بوبانة) (99 رقم) شيكافيال  تجزئة 

91111)طنجة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
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عنوانه)ا)) مرلان  ابردة  السيد 

بوبانة) (99 رقم) شيكافيال  تجزئة 

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)3)7)3) - 3547.
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INFOPLUME

POISSONERIE LAZIZ

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

49) شارع محمد اوخامس اقامة 

ميموزا ) رقم 7)، 91111، طنجة 

املغرب

POISSONERIE LAZIZ شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الزرق2وني عمارة رقم )3 شقة رقم 

9) ال2ابق األلل - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1655(

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POISSONERIE LAZIZ

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لالرخويات) لالقشريات  األسماك 

باو ملة).

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

)3)شقة رقم) الزرق2وني عمارة رقم)

طنجة) (91111 (- األلل) ال2ابق  ((9

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد لعزيز محمد):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) محمد  لعزيز  السيد 
تالبرجت) حي  ((( الدراركة رقم) زنقة 

8111)أكادير املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) محمد  لعزيز  السيد 
تالبرجت) حي  ((( الدراركة رقم) زنقة 

8111)أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)))7)3) - 3541.

387I

AUDIT HOUSE(ألديت هالس

أمرابروم

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

AUDIT HOUSE ألديت هالس
تجزئة الكولين ) عمارة لوماتينيون 

ال2ابق ) املكتب 6 سيدي معرلف، 

51)1)، البيضاء املغرب

أمرابرلم »شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : 54 زالية 
زنقة عقبة لزنقة عين أسردلن شقة 

3) ال2ابق األر�ضي أكدال - - الرباط 

املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(378((

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

لتبعا) ((1(1 يونيو) (31 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين))

املمثل)ين))القانوني)ين)):)

-)العمرالي علي

-)العيا�ضي حليمة

-).)شركة حات))مسؤللية محدلدة)

حات الشريك الوحيد الكائن مقرها)

اإلجتماعي ب):).).).).
عند) التجاري  الس ل  رقم 

االقتضاء):).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم))1568).

388I

AUDIT HOUSE(ألديت هالس

نوفو بلوس
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين ممثل قانوني للشركة

AUDIT HOUSE(ألديت هالس
تجزئة الكولين)))عمارة لوماتينيون)

6)سيدي معرلف،) ))املكتب) ال2ابق)

51)1)،)البيضاء)املغرب

حات) »شركة  بلوس) نوفو 

املسؤللية املحدلدة«

 54 (: االجتماعي) مقرها  لعنوان 
زالية زنقة عقبة لزنقة عين أسردلن)

(- (- ال2ابق األر�ضي أكدال) ((3 شقة)

الرباط املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في الس ل التجاري):)

.56465

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

لتبعا) ((1(1 يونيو) (31 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين))

املمثل)ين))القانوني)ين)):)

-)العمرالي علي

-)العيا�ضي حليمة)

-).)شركة حات املسؤللية املحدلدة)

الكائن مقرها اإلجتماعي ب):).)-).).
عند) التجاري  الس ل  رقم 

االقتضاء):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم))1568).

389I

FCG AL AMANE

HBTN

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FCG AL AMANE

 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT

MAROC

HBTN شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )3 زالية 

شارع فال للد عمير لزنقة لادي 

بهت عمارة ابرلن - 1191) الرباط 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((658(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)18)يوليوز)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

»)3)زالية شارع فال للد عمير لزنقة)

 (1191 (- ابرلن) عمارة  بهت  لادي 

نوبليا) زنقة  (4« إلى) املغرب«) الرباط 

حي) إ  بلوك  ((7 مجموعة) (4 تجزئة)

الرياض)-)11)1))الرباط املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)15814).

391I
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EXPROX SARL AU

E.B PNEU
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 

ال2ابق الثاني عين حرلدة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8631)، 

املحمدية املغرب

E.B PNEU شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ال2ابق 

األلل تجزئة املنصور عمارة ج ش 

)6) شقة رقم 7 عين حرلدة - 

8631) املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(56(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((5

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 E.B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PNEU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

إطارات الع الت

ميكانيكي السيارات

بيع ق2ع أيار املركبات اآللية..

ال2ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ش) ج  عمارة  املنصور  تجزئة  األلل 

(- حرلدة) عين  (7 رقم) شقة  ((6(

8631))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: السيد بودان عبد الكبير)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد التازي هشام):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد بودان عبد الكبير عنوانه)ا))
اش2يبة) علي  سيدي  الالد  دلار 

الشالالت)8831))املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)) هشام  التازي  السيد 
عين حرلدة) ((75 رقم) او ديد  دلار 

8631))املحمدية املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد بودان عبد الكبير عنوانه)ا))
اش2يبة) علي  سيدي  الالد  دلار 

الشالالت)8831))املحمدية املغرب
عنوانه)ا)) هشام  التازي  السيد 
عين حرلدة) ((75 رقم) او ديد  دلار 

8831))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)681.

39(I

AUDIT HOUSE(ألديت هالس

بيت الهناء

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

AUDIT HOUSE ألديت هالس
تجزئة الكولين ) عمارة لوماتينيون 
ال2ابق ) املكتب 6 سيدي معرلف، 

51)1)، البيضاء املغرب

بيت الهناء »شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : تخزئة 
ملك هللا شارع محمد اوخامس تمارة 

- - تمارة املغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.59(67

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)
لتبعا) ((1(1 يونيو) (31 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  جدد  لتعيين مسير)ين))

املمثل)ين))القانوني)ين)):)
-)العمرالي علي

-)العيا�ضي حليمة

-).)شركة حات))مسؤللية محدلدة)

حات الشريك الوحيد الكائن مقرها)

اإلجتماعي ب):).)-).).
عند) التجاري  الس ل  رقم 

االقتضاء):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)15683).

39(I

INTOWIN SERVICES

BRODEUSE VOYAGEUSE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INTOWIN SERVICES
زنقة عقبة بن نافع اقامة دحان حي 

التقدم برشيد، 11)6)، برشيد 

املغرب

BRODEUSE VOYAGEUSE شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

 BRA لعنوان مقرها اإلجتماعي

BUSINESS، رقم )5 شارع 

الزرق2وني ال2ابق 6 الدارالبيضاء 

nabilmessaoudi2012@gmail.

com الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46473(

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRODEUSE VOYAGEUSE

أرض الشركة بإيجاز):)بيع لشراء)

التقليدية،) الصناعة  منتوجات 

استراد لتصدير.

 BRA (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع) (5( رقم) (،BUSINESS

الدارالبيضاء) (6 ال2ابق) الزرق2وني 

nabilmessaoudi2012@gmail.

com)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 Camille viviane leonie(السيدة

بقيمة) حصة  (BERTRAND( :( 100

11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 Camille viviane leonie(السيدة
زنقة) ((( عنوانه)ا)) (BERTRAND

 André Argod (6311 Bourg de

Péage)فرنسا.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 Camille viviane leonie(السيدة
زنقة) ((( عنوانه)ا)) (BERTRAND

 André Argod (6311 Bourg de

Péage)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)3)9)).

393I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 PERFECT MNAWAR

TRAVAUX ET NEGOCE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 ال2ابق 5 الشقة 9 اقامة 

اوحرية شارع فلس2ين، 31111، 

فاس املغرب
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 PERFECT MNAWAR TRAVAUX

ET NEGOCE شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي اناس 
3 العمارة 49 مكتب 8) طريق عين 

الشقف - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PERFECT MNAWAR TRAVAUX

.ET NEGOCE
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)-)التجارة.
عنوان املقر االجتماعي):)حي اناس)
طريق عين) ((8 مكتب) (49 العمارة) (3

الشقف)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: حسن) املنور  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد املنور حسن عنوانه)ا))رقم)
8)بلوك)6))حي قدس)))ليراك)31111 

فاس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد املنور حسن عنوانه)ا))رقم)
8)بلوك)6))حي قدس)))ليراك)31111 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)-)تحت رقم)-.

394I

SOCIETE TRASERMAR SARL

SOCIETE GOLD DATTES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

إنشاء)فرع تابع للشركة

SOCIETE TRASERMAR SARL

 RUE TICHLA EL MARSA (6

 LAAYOUNE، 70010،

 -LAAYOUNE-EL MARSA

MAROC

SOCIETE GOLD DATTES شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1)، شارغ 

مكة حي الفتح ال2ابق اوخامس 

املكتب رقم 16 العيون - 71111 

العيون املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(6885

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)4))يونيو)1)1))تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 

بالعنوان) لالكائن  (GOLD DATTES
فاس) الوكيلي  احمد  زنقة  ((6 رقم)

من) لاملسير  املغرب  فاس  (31111  -

طرف السيد)ة))بن ال2الب احمد).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)565) / 1)1).

395I

FIGEC

ج ور بريفا
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

FIGEC

 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

جسور بريفا شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 

شارع بوعيدة تمديد الداخلة - 

81186 اكادير املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.35993

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»411.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)

أل) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 بتاريخ) باكادير  التجارية 

1)1))تحت رقم)536)9.

396I

LOCSPACE

LOCSPACE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LOCSPACE

طريق املر�ضى كلم3، رقم 69 العيون، 

71111، العيون املغرب

LOCSPACE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

املر�ضى كلم3، رقم 69 العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(967

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOCSPACE

كراء،) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
التجارية) املساحات  لتهيئة  شراء،)

لإعادة كرائها.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- العيون) (69 رقم) كلم3،) املر�ضى 

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (511 (: أبا) العالم  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد التاقي بشرالي):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد العالم أبا عنوانه)ا))شارع)
 7(111 ليراك) حي  الثاني  اوحسن 

بوجدلر املغرب.
عنوانه)ا)) بشرالي  التاقي  السيد 
حي) ((6 فيال) الصديق  أبوبكر  شارع 

املسيرة)71111)العيون املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد العالم أبا عنوانه)ا))شارع)
 7(111 ليراك) حي  الثاني  اوحسن 

بوجدلر املغرب
عنوانه)ا)) بشرالي  التاقي  السيد 
حي) ((6 فيال) الصديق  أبوبكر  شارع 

املسيرة)71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (1( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)/39)).
397I

HLZCONSULTING

فيماك اطلنتي1

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa Avenue

 Hassan II،(er Etage،App.04B
 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
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فيماك اطلنتيس شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
7 النخيل شقة ) عمارة A تجزئة 

اكدير شارع عالل الفا�ضي - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(15(39

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فيماك)

اطلنتيس.
بيع) :)شراء) أرض الشركة بإيجاز)

تسيير العقارات
انعاش عقاري

استيراد لتصدير.
 7 اقامة) (: عنوان املقر االجتماعي)
النخيل شقة)))عمارة)A)تجزئة اكدير)
شارع عالل الفا�ضي)-)41111)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

8.556.111)درهم،)مقسم كالتالي):)
 85561 (: نبيل) لعشر  السيد  (-

بقيمة)11))درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد لعشر نبيل عنوانه)ا))اقامة)
تجزئة) (A عمارة) (8 شقة) النخيل  (7
 41111 الفا�ضي) عالل  شارع  اكدير 

مراكش املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد لعشر نبيل عنوانه)ا))اقامة)

تجزئة) (A عمارة) (8 شقة) النخيل  (7

 41111 الفا�ضي) عالل  شارع  اكدير 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4476)).

398I

jilovta sarl

NINE NINE CAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

NINE NINE CAR شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الشهداء رقم )5 - 61131 احفير 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(59

 1( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NINE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. NINE CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدلن سائق).

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
احفير) (61131  -  5( رقم) الشهداء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: مستاري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد محمد مستاري عنوانه)ا))
حي املسير زنقة عمان رقم))) 63151 

لجدة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد محمد مستاري عنوانه)ا))
حي املسير زنقة عمان رقم))) 63151 

لجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)768.

399I

jilovta sarl

FZH TRAV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC
FZH TRAV شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اريس طريق لاد زيز رقم 46 - 61111 
لجددة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
35(69

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FZH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRAV

االعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املختلفة لاالشغال).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اريس طريق لاد زيز رقم)46 - 61111 

لجددة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

: دحماني) الل2يف  عبد   السيد 

511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

 السيد فاطمة الزهراء)الدحماتي):

511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

دحماني) الل2يف  عبد  السيد 

عنوانه)ا))قصر لالد جالل فزنة ا س)

111)5)الراشدية املغرب).

السيدة فاطمة الزهراء)الدحماتي)

 ( رقم) (4 البرج) النور  حي  عنوانه)ا))

61111)لجدة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

دحماني) الل2يف  عبد  السيد 

عنوانه)ا))قصر لالد جالل فزنة ا س)

111)5)الراشدية املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)494).

411I



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   9731

jilovta sarl

ENTREPRISE LAKHRIF

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

ENTREPRISE LAKHRIF شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

اربابالص طريق سيدي معافة رقم 

76) - 61111 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

35(37

 (3 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 فبراير)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ENTREPRISE LAKHRIF

منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري لاالشغال العامةل املختلفة.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) معافة  سيدي  طريق  اربابالص 

76) - 61111)لجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: الواحد) عبد  وخريف  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

الواحد) عبد  وخريف  السيد 
عنوانه)ا))حي اوحسني البركاني تجزئة)
يحي اوحم�ضي رقم)48 61111)لجدة)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
الواحد) عبد  وخريف  السيد 
عنوانه)ا))حي اوحسني البركاني تجزئة)
يحي اوحم�ضي رقم)48 61111)لجدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)431).
41(I

STE AKOM TRANS

STE SOGTO

إعالن متعدد القرارات

STE SOGTO
 IMMEUBLE 09 BUREAU

 19 ETAGE 04 LOT(RIZANA
 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC
STE SOGTO »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 
الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : عمارة 
رقم 9 مكتب 9) ال2ابق الرابع 

تجزئة ريزانا مكناس 51151 مكناس 
املغرب.

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

.48(97
بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)يونيو)1)1)
تم اتخاح القرارات التالية):)

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي)
:)تفويت حصص السيد مص2فى بن)
حصة من) ((111 علي بما مجموعه)
أصل)111))حصة إجتماعية لفائدة)

محمد أتخيا بتاريخ)31)يونيو)1)1).
 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

تعيين مسير جديد.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية):)

بند رقم)6):)الذي ينص على مايلي):)
جميع اوحصص تنتمي للسيد محمد)

أتخيا)
على) ينص  الذي  (: ((4 رقم) بند 
املسير) أتخيا  محمد  يبقى  (: مايلي)

الوحيد للشركة ملدة أير محدلدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)116).

41(I

jilovta sarl

STROCK OF LUCK

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

STROCK OF LUCK شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة مير 
طريق سيدي يحي رقم 6 - 61111 

لجدة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
353(3

 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STROCK OF LUCK

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اوخشب لاالعمال املختلفة).

عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة مير)

 61111  -  6 يحي رقم) طريق سيدي 

لجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد مجاهد اسلماتي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد مجاهد اسلماتي عنوانه)ا))

بن) مص2فى  طريق  املستقبل  حي 

جليل)61111)لجدة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد مجاهد اسلماتي عنوانه)ا))

بن) مص2فى  طريق  املستقبل  حي 

جليل)61111)لجدة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)555).

413I

COFISCOM

 H.M MATERIAUX DE

CONSTRUCTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI، 63300، BERKANE

MAROC

 H.M MATERIAUX DE

CONSTRUCTION شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 

لجدة الحي الصناعي - 63311 بركان 

املغرب.



973( الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(599

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) ((1(1 يونيو) (14 في) املؤرخ 

 H.M MATERIAUX DE حل)

حات)  شركة  (CONSTRUCTION

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  لعنوان  درهم 

طريق لجدة الحي الصناعي)-)63311 

بركان املغرب نتيجة لعدم القدرة على)

منافسة السوق.

ل عين):)

حباني) امليلود  السيد)ة))

حي) ((( رقم) (31( زنقة) لعنوانه)ا))

املغرب) بركان  (63311 املقالمة)

كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

طريق) لفي  ((1(1 يونيو) (14 بتاريخ)

لجدة الحي الصناعي)-)63311)بركان)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/66).

414I

البنك املغربي للتجارة اوخارجية

البنك املغربي للتجارة الخارجية

شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

البنك املغربي للتجارة اوخارجية

41)شارع اوحسن الثاني، 1139)، 

الدار البيضاء املغرب

البنك املغربي للتجارة اوخارجية 

شركة املساهمة

لعنوان مقرها االجتماعي 41) 

شارع اوحسن الثاني - 1139) الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

(7((9

)بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((1(1 مارس) (15 املؤرخ في)

املغربي) »البنك  من) الشركة  تسمية 

»بنك افريقيا) إلى) للتجارة اوخارجية«)

.(«(BOA«(par(abreviation

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)1)1))تحت رقم)734861.

415I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

READY PRINT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART(N°2 1ER(ETAGE

 SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

READY PRINT شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

او ياللي العريبي ال2ابق 8 - 1111) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 READY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. PRINT
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مواد لاملعدات او رافيكية.
6))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 (1111 -  8 او ياللي العريبي ال2ابق)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: خزاعي) وحسن  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) خزاعي  وحسن  السيد 
حي سيدي عبد الكريم شارع كلميمة)

الرقم))) 6111))س2ات املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) خزاعي  وحسن  السيد 
حي سيدي عبد الكريم شارع كلميمة)

الرقم))) 6111))س2ات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
)))يوليوز) االبتدائية بس2ات بتاريخ)

1)1))تحت رقم)741411.

416I

مكتب الرياني للمحاسبة

م اجوغي دي نورد

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد دالد رقم31) ت2وان، 

93141، ت2وان املغرب

مساجوغي دي نورد شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
مو�ضى ابن نصير إقامة مو�ضى ابن 
نصير رقم 7 ال2ابق األلل رقم ) - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1647(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مساجوغي دي نورد).

أرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)

الوطني لالدللي)/)جمع لتوزيع السلع)

/)خدمات اللوجيستية).
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابن) مو�ضى  إقامة  نصير  ابن  مو�ضى 

 -  ( ال2ابق األلل رقم) (7 نصير رقم)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: الفرطاخ) الدين  محي  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الفرطاخ) الدين  محي  السيد 

عنوانه)ا))شارع الرياض زنقة اوحراب)
رقم)38 93111)ت2وان املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الفرطاخ) الدين  محي  السيد 

عنوانه)ا))شارع الرياض زنقة اوحراب)
رقم)38 93111)ت2وان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)663)3).

417I
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مكتب الرياني للمحاسبة

لوجيطراك
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة

شارع محمد دالد رقم31) ت2وان، 

93141، ت2وان املغرب

لوجي2راك شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مو�ضى ابن نصير إقامة مو�ضى ابن 

نصير رقم 7 ال2ابق األلل رقم ) - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16469

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لوجي2راك).

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

استغالل) (/ الغير) وحساب  البضائع 

املحاجر)/)بيع مواد البناء.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابن) مو�ضى  إقامة  نصير  ابن  مو�ضى 

 -  ( ال2ابق األلل رقم) (7 نصير رقم)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد خالد بنعي�ضى):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: بنعي�ضى) أشرف  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بنعي�ضى  خالد  السيد 
النصر) إقامة  امللكي  او يش  شارع 
ت2وان) (93111  (8 رقم) (7 طابق)

املغرب.
السيد أشرف بنعي�ضى عنوانه)ا))
قيادة) أزال  جماعة  القنيقرة  دلار 

بنقريش)93111)ت2وان املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) بنعي�ضى  خالد  السيد 
النصر) إقامة  امللكي  او يش  شارع 

طابق)7)رقم)93111)ت2وان املغرب
السيد أشرف بنعي�ضى عنوانه)ا))
قيادة) أزال  جماعة  القنيقرة  دلار 

بنقريش)93111)ت2وان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))66)3).
4(1I

املركز او هوي لالستثمار و هة العيون الساقية)

اوحمراء

RGUIBI-BRAVO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز او هوي لالستثمار و هة 
العيون الساقية اوحمراء

صندلق البريد 66))، 71111، 
العيون املغرب

RGUIBI-BRAVO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي عالل 
بن عبد هللا 3 - 111)7 بوجدلر 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3(315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RGUIBI-BRAVO

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العامة

االستراد لالتصدير

االشغال لاوخدمات املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي عالل)
بوجدلر) (7(111  -  3 هللا) عبد  بن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: اركيبي) لرباس  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد لرباس اركيبي عنوانه)ا))حي)
عالل بن عبد هللا)3 111)7)بوجدلر)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد لرباس اركيبي عنوانه)ا))حي)
عالل بن عبد هللا)3 111)7)بوجدلر)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)/438).

4((I

IMPERFEC(إمبيرفك

IMPERFEC إمبيرفك

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMPERFEC إمبيرفك

46،شارع الزرق2وني في ال2ابق 

الثاني شقة رقم 6، 1111)، الدار 

البيضاء املغرب

IMPERFEC شركة حات   إمبيرفك )

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 46،شارع 

الزرق2وني في ال2ابق الثاني شقة 

رقم 6 - 1111) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466(4(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMPERFEC إمبيرفك))

أرض الشركة بإيجاز):)·))

استيراد لتصدير

بيع املنتجات اوحرفية لمالبس) ( (·

لإكسسوارات املوضة)

البضائع) هذه  لتوزيع  تسويق  ( (·

لأي نشاط حي صلة

·))خدمات متنوعة

لعموًما،)جميع العمليات مهما) ( (·

لالتي تتعلق بشكل مباشر أل) كانت،)

أير مباشر باملوضوع.

عنوان املقر االجتماعي):)46،شارع)

شقة) الثاني  ال2ابق  في  الزرق2وني 

رقم)6 - 1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد يونس ايت اوحاج):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
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لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد يونس ايت اوحاج عنوانه)ا))
حي النسيم عمارة)91)رقم)4)البيضاء)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد يونس ايت اوحاج عنوانه)ا))
حي النسيم عمارة)91)رقم)4)البيضاء)

الدار البيضاء)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))4)466.

4((I

ائتمانية بيان حنان

AGATHON IMMOBILIER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 47) مراكش، 41111، 

مراكش مراكش

agathon immobilier شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

)1 يمينا شقة رقم 6 طارق ابن زياد 

اقامة 8) مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. agathon immobilier

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

6)طارق ابن) )1)يمينا شقة رقم) رقم)

 41111 (- مراكش) ((8 اقامة) زياد 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (: السيد لديع مبرلكي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

:  السيد عبد العزيز بن سماعين)

511)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) مبرلكي  لديع  السيد 

تاركة مراكش) (35 تجزئة الريدة رقم)

41111)مراكش املغرب.

سماعين) بن  العزيز  عبد  السيد 

رقم) (( النخيل) تجزئة  عنوانه)ا))

مراكش) (41111 تاركة مراكش) ((16

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

سماعين) بن  العزيز  عبد  السيد 

 (16 ))رقم) عنوانه)ا))تجزئة النخيل)

تاركة مراكش)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4446)).

4(3I

املحاسبة نعمان مجيدة

 STE PEPINIERE PORTE

D’ATLAS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

املحاسبة نعمان مجيدة

رقم ) شارع عالل بن عبد هللا 

سيدي احمد التادلي صفرل، 

111)3، صفرل املغرب

 STE PEPINIERE PORTE D›ATLAS

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الفريش رقم ) حي هبري ايموزار 

كندر - 111)3 ايموزار كندر/صفرل 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(459

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 يونيو) ((9 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))امزيان)

محمد لعادل كمسير آخر تبعا لقبول)

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 االبتدائية بصفرل بتاريخ)

1)1))تحت رقم)331.

4(4I

املحاسبة نعمان مجيدة

ste CHEGGAG-ANDALOUS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املحاسبة نعمان مجيدة

رقم ) شارع عالل بن عبد هللا 

سيدي احمد التادلي صفرل، 

111)3، صفرل املغرب

 ste CHEGGAG-ANDALOUS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي لاد شكو 

عين الشكاك صفرل - )15)3 عين 

الشكاك صفرل املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(9(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHEGGAG-ANDALOUS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الغير/استيراد) وحساب  البضائع 

لتصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)لاد شكو)

عين) (3(15( (- عين الشكاك صفرل)

الشكاك صفرل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد اع2و عزيز):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد اع2و عزيز عنوانه)ا))الحي)

او ديد عين الشكاك صفرل))15)3 

عين الشكاك صفرل املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد اع2و عزيز عنوانه)ا))الحي)

او ديد عين الشكاك صفرل))15)3 

عين الشكاك صفرل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 االبتدائية بصفرل بتاريخ)

1)1))تحت رقم))4).

4(5I

TEDY CONSULTING

MONTA S.A.R.L
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

TEDY CONSULTING

١٠ شارع ليبيرتي ال2ابق ٣ املكتب 

٦، 1111)، الدار البيضاء املغرب

MONTA S.A.R.L شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية)
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 BD 43 لعنوان مقرها اإلجتماعي
 IBN(TACHFINE(CASABLANCA -

.20000 Casabalnca(Maroc
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.((9333

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((1(1 يناير) ((4 املؤرخ في)
املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (MONTA S.A.R.L
مقرها) لعنوان  درهم  ((11.111
 BD IBN TACHFINE  43 اإلجتماعي)
 CASABLANCA - (1111
(: ل) نتيجة  (Casabalnca Maroc

انخفاض النشاط لاملنافسة.
 BD  43 ل حدد مقر التصفية ب)
 IBN TACHFINE CASABLANCA -

 .(1111 Casablanca Maroc
ل عين):)

التازي) عثمان  السيد  السيد)ة))
جينينا) فيال  (4 شارع) لعنوانه)ا))
 Casablanca  (1111 لونجتشامب)

Maroc)كمصفي))ة))للشركة.
)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)
 BD IBN  43 (: بالتصفية) املتعلقة 

TACHFINE CASABLANCA
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)199)74.

4(6I

TARIK BOUABDELLAOUI

REDABAIS.TRAV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc
REDABAIS.TRAV شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
ب4) رقم 53 مكرر لجدة - 61111 

لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3((17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(8 مارس) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REDABAIS.TRAV

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)
 61111 (- 53)مكرر لجدة) ب4))رقم)

لجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 51 (: البقال عبد الرحيم) السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد عوادي رضوان):)51)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الرحيم) عبد  البقال  السيد 

 356 رقم) بوقنادل  طريق  عنوانه)ا))

لجدة)61111)لجدة املغرب.

السيد عوادي رضوان عنوانه)ا))
لجدة) (53 رقم) ب4)) الفتح  حي 

61111)لجدة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الرحيم) عبد  البقال  السيد 

 356 رقم) بوقنادل  طريق  عنوانه)ا))

لجدة)61111)لجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((9 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

8)1))تحت رقم)165).

4(9I

FIRST CURTAIN

TRANSCO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA((4

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

TRANSCO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 

كرات�ضي - 11)1) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4111(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):)

السالم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  ((.111 اليعقوبي)

من أصل)111.))حصة لفائدة السيد)

يوليوز) ((( بتاريخ) بلول  محمد  )ة))

.(1(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)))1)74.

4((I

transparence(fiscale

MERGHABA BTP

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

transparence(fiscale

 bis(av(med(slaoui، 30000، 38

fes maroc

MERGHABA BTP شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 43) ر 
تجزئة البحيرات سايس طريق 

سيدي حرازم FES 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MERGHABA BTP
شركة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء.
ر) ((43 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة البحيرات سايس طريق سيدي)

حرازم)FES 31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد بوأابة عبد الغني):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
الغني) عبد  بوأابة  السيد 
عنوانه)ا))بحيرة سايس طريق سيدي)

حرازم)31111)فاس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
الغني) عبد  بوأابة  السيد 
عنوانه)ا))بحيرة سايس طريق سيدي)

حرازم)31111)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)814).
4(3I
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bureau(de(libre(compte//بيرل د لبغ كونط

« BMD RENT A CAR »ب م د

إعالن متعدد القرارات

 bureau de libre//بيرل د لبغ كونط

compte

رقم 7 مكتب 4 قسارية املرني�ضي 

شارع لال مريم، 31111، فاس 

املغرب

 « BMD RENT A CAR »ب م د

»شركة حات املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي : متجر 8 

عمارة س اقامة سليمة شارع بحنني 

طريق عين السمن - 31111 فاس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.59713

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))ماي)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

محمد) أبى  من  الشركة  اسهم  بيع 

محمد لأبى محمد ياسين لفائدة أبى)

محمد زهرة لأبى محمد ال2يب)

على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 

:)استقالة املسيرة نجاح لصال) مايلي)

لتعيين مسير جديد ب محمد ياسين)

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم)7):)الذي ينص على مايلي):

بيع اسهم الشركة

على) ينص  الذي  (: ((6 رقم) بند 

استقالة املسير لتعيين مسير) (: مايلي)

جديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (18 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)79)).

4(4I

اءتمانية عبد الرحيم

BOCHMIRTRANS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9، 5111)، اوخميسات املغرب

BOCHMIRTRANS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اإلدريسية حي السعادة اوخميسات - 

5111) اوخميسات املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(9147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOCHMIRTRANS
مقالل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لجميع) البضائع  لنقل  البناء) في 

املعامالت.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اإلدريسية حي السعادة اوخميسات)-)

5111))اوخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: الل2يف) عبد  البقالي  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الل2يف) عبد  البقالي  السيد 

 (5111 اإلدريسية) تجزئة  عنوانه)ا))

اوخميسات املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة اشميرل بشرى عنوانه)ا))

حي زمرمان زنقة أيت بويحيى الرقم)

76 5111))اوخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) باوخميسات  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))43.

4(5I

MANIDO DE TRAVAUX ET LOGISTIQUE

 MANIDO DE TRAVAUX ET

LOGISTIQUE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 MANIDO DE TRAVAUX ET

LOGISTIQUE

رقم 6 زنقة عبد الكبير حي او ريفات 

ال2ابق االر�ضي، 46111، اسفي 

املغرب

 MANIDO DE TRAVAUX

ET LOGISTIQUE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي رقم ) 

ملتقى ابن ب2وطة لزنقة لادي 

املخازن املدينة او ديدة - 46111 

اسفي املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(14(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 يوليوز) (13 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش2ة  إضافة 

الشركة اوحالي):)

ادارة املوارد البشرية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يوليوز) ((( بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

1)1))تحت رقم))76.

4(7I

MANIDO DE TRAVAUX ET LOGISTIQUE

 MANIDO DE TRAVAUX ET

LOGISTIQUE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MANIDO DE TRAVAUX ET

LOGISTIQUE

رقم 6 زنقة عبد الكبير حي او ريفات 

ال2ابق االر�ضي، 46111، اسفي 

املغرب

 MANIDO DE TRAVAUX

ET LOGISTIQUE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 

ملتقى ابن ب2وطة لزنقة لادي 

املخازن املدينة او ديدة - 46111 

اسفي املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(14(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)13)يوليوز)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

لزنقة) ب2وطة  ابن  ملتقى  (( »رقم)

(- او ديدة) املدينة  املخازن  لادي 

 6 »رقم) إلى) املغرب«) اسفي  (46111

زنقة عبد الكبير حي او ريفات ال2ابق)

االر�ضي)-)46111)اسفي املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

1)1))تحت رقم))76.

4(8I
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COFISCOM

BAKTOUGH TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI، 63300، BERKANE

MAROC

BAKTOUGH TRAVAUX شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة برج 

لاللوت الق2عة رقم 79)) حات 

الرسم العقاري رقم 615)41/4 - 

63311 بركان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAKTOUGH TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)أل أشغال مختلفة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

برج لاللوت الق2عة رقم)79)))حات)

 -  4(615/41 رقم) العقاري  الرسم 

63311)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد بن باكي محمد):)711)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 311 (: السيد بقي عبد الرحمان)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

باكي محمد عنوانه)ا)) السيد بن 
14)زنقة بني عتيق حي النصر)63311 

بركان املغرب.

الرحمان) عبد  بقي  السيد 

 6(1(4 املركز) فرخانة  عنوانه)ا))

الناظور املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

باكي محمد عنوانه)ا)) السيد بن 
14)زنقة بني عتيق حي النصر)63311 

بركان املغرب

الرحمان) عبد  بقي  السيد 

 6(1(4 املركز) فرخانة  عنوانه)ا))

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ببركان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/68).

4(9I

MON COMPTABLE SARL

SOBKT BTP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA، 60000،

OUJDA MAROC

SOBKT BTP شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : )7 طريق 

سيدي يحيى ظهر املحلة - 61111 

لجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(7(43

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((1(1 يونيو) (31 املؤرخ في)

SOBKT BTP)شركة حات املسؤللية)

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  املحدلدة 

اإلجتماعي) مقرها  لعنوان  درهم 

املحلة) ظهر  يحيى  سيدي  طريق  (7(

نتيجة) املغرب  لجدة  (61111  -

لللتش2يب على الس ل التجاري.

ل عين):)

بلماحي) فوزية  السيد)ة))
الوهاب) عبد  زنقة  (4 لعنوانه)ا))

املغرب) الدار البيضاء) ((111 الزقاق)

كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

بتاريخ)31)يونيو)1)1))لفي))7)طريق)

 61111 (- املحلة) ظهر  يحيى  سيدي 

لجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم))58).

431I

ACOMS Consulting

COMPCOS.DIS SARLAU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACOMS Consulting
رقم ) عمارة 3) شارع ادريس ) م 

ج، 51111، مكناس املغرب

COMPCOS.DIS SARLAU شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 

عمارة 3) شارع ادريس الثاني املدينة 

او ديدة - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

496((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPCOS.DIS SARLAU

بيع مواد) (: أرض الشركة بإيجاز)
التجميل.

 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عمارة)3))شارع ادريس الثاني املدينة)

او ديدة)-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: هشام) اتليجة  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) هشام  اتليجة  السيد 
موالي) ((( رقم) ((( الف) عمارة 
مكناس) ج  م  الثانوية  اسماعيل 

51111)مكناس املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) هشام  اتليجة  السيد 
موالي) ((( رقم) ((( الف) عمارة 
مكناس) ج  م  الثانوية  اسماعيل 

51111)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((1 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

1)1))تحت رقم)46)).
43(I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ABIDLOU CAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )) شارع االمير موالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب

ABIDLOU CAR شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
511) الحي اوذ ري رقم 8)7 

العيون - 71111 العيون املغرب .
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3144(
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بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3))مارس)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

رقم) اوذ ري  الحي  ((511 »تجزئة)

8)7)العيون)-)71111)العيون املغرب)

حي) ((3 رقم) ال2براني  »شارع  إلى) («

الوحدة))1)العيون)-)71111)العيون)

املغرب)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)337).

433I

FREE COMPTA SARL

AHMIMED PA

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FREE COMPTA SARL

 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS

 IMMB.ABA(SOFIANE 3°

 ETAGE(N°17، 90020، TANGER

MAROC

AHMIMED PA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

 AVENUE ل عنوان مقرها االجتماعي

 FATIMA ZOHRA REZ DE

.CHAUSSEE - 90000 TANGER

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

48437

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)5))يوليوز)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

حات املسؤللية املحدلدة«)إلى)»شركة)

حات املسؤللية املحدلدة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)3474.

434I

LABRASS MULTISERVICES SARL

MUSTAYEBI WORKS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )) شارع االمير موالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب

MUSTAYEBI WORKS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

511) بقعة رقم )37 العيون - 

71111 العيون املغرب 

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3((33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MUSTAYEBI WORKS

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)املتعددة)-)خدمات عامة).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- العيون) (37( رقم) بقعة  ((511

71111)العيون املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد مص2فى ال2يبي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد مص2فى ال2يبي عنوانه)ا))
 65411 تالريرت) ملحاريك  حي  (456

تالريرت املغرب).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد مص2فى ال2يبي عنوانه)ا))
 65411 تالريرت) ملحاريك  حي  (456

تالريرت املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم))33).
439I

BUREAU ESSOUFYANI

AJEUNESTE TRAVAUX

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE(MAROC
AJEUNESTE TRAVAUX شركة 
حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي رشيد الش2ر الثاني امل موعة 
)ل) الرقم 49) - 71111 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3((73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3
مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AJEUNESTE TRAVAUX

البناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
لاألشغال املتعددة لاالشغال الكبرى)
لالضخمة) العادية  املباني  تشييد  (-
الديكور) أشغال  (- الفنية) األعمال  (-
(- لالصناعية) العمومية  األشغال  (-
نجارة) أشغال  (- ال2رقات) أشغال 
لاوخشب) لالزجاج  األلومنيوم 
(... (- الصحي) الترصيص  أشغال  (-
لاوخدمات) األشغال  من  لالعديد 

املتنوعة األخرى..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي رشيد الش2ر الثاني امل موعة)
العيون) (71111  -  (49 الرقم) )ل))

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: السيدة كزيزة املحفوظة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
املحفوظة) كزيزة  السيدة 
الش2ر) رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
 59 الرقم) الفيالت  من2قة  األلل 

71111)العيون املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
املحفوظة) كزيزة  السيدة 
الش2ر) رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
 59 الرقم) الفيالت  من2قة  األلل 

71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((7 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)/)43).

441I

ACOMS Consulting

RARI PROD SARLAU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ACOMS Consulting
رقم ) عمارة 3) شارع ادريس ) م 

ج، 51111، مكناس املغرب
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RARI PROD SARLAU شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 
عمارة 3) شارع ادريس الثاني املدينة 
او ديدة - 51111 مكناس مكناس.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.47417
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

مسؤللية محدلدة) ( حل شركة حات)
 RARI PROD حات الشريك الوحيد)
 (1.111 رأسمالها) مبلغ  (SARLAU
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)
الثاني) ادريس  شارع  ((3 عمارة) ((
مكناس) (51111 (- او ديدة) املدينة 

مكناس نتيجة ل):)توقيف النشاط.
 ( رقم) التصفية ب  مقر  ل حدد 
عمارة)3))شارع ادريس الثاني املدينة)

او ديدة)-)51111)مكناس املغرب.)
ل عين):)

طاسين) عزيزة  السيد)ة))
 ( ال2ابق) ((196 رقم) لعنوانه)ا))
راء) الش2ر  االسماعيلية  رياض 
املغرب) مكناس  (51111 مكناس)

كمصفي))ة))للشركة.
)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)رقم)))عمارة)3) 
شارع ادريس الثاني املدينة او ديدة)

مكناس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)493.
44(I

STE HTCPRO SARL

MAJEUR TRANSPORT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 RUE(MLY(ABDERAHMANE، 38

14000، KENITRA(MAROC

MAJEUR TRANSPORT شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 749 

محل رقم ) االمل التوسعي - 4111) 

القني2رة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5535(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAJEUR TRANSPORT

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع

-)أشغال مختلفة

-)استيراد لتصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)749 

محل رقم)))االمل التوسعي)-)4111) 

القني2رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: مجدلبي) س يد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

ابراهيم) ايت  عبدهللا  السيد 

درهم) ((11 511)حصة بقيمة) (: علي)

للحصة.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد س يد مجدلبي عنوانه)ا))
 (4111 التوسعي) االمل  (749 رقم)

القني2رة املغرب.

السيد عبدهللا ايت ابراهيم علي)

املخاليف) السبع  عين  عنوانه)ا))

4111))القني2رة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد س يد مجدلبي عنوانه)ا))

 (4111 التوسعي) االمل  (749 رقم)

القني2رة املغرب

السيد عبدهللا ايت ابراهيم علي)

املخاليف) السبع  عين  عنوانه)ا))

4111))القني2رة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))5)76.

44(I

STE HTCPRO SARL

PODIUM ACADEMY

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE HTCPRO SARL

 RUE(MLY(ABDERAHMANE، 38

14000، KENITRA(MAROC

PODIUM ACADEMY شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 4) 

شقة 4 ال2ابق االلل زنقة عمر ابن 

اوخ2اب أكدال - 1111) الرباط 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(43513

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)7))يوليوز)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

»عمارة)4))شقة)4)ال2ابق االلل زنقة)

 (1111 (- أكدال) اوخ2اب  ابن  عمر 

الرباط املغرب«)إلى)»عمارة)8))شقة)4 

ال2ابق االلل زنقة عمر ابن اوخ2اب)

أكدال)-)1111))الرباط املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)7)158).

443I

SOBEGEST

STE FIVE SENSES LIFE STYLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT(YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE FIVE SENSES LIFE STYLE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

السقف الدهبي رقم )/ب شقة رقم 

9) ال2ابق 5 زنقة رحال بن احمد 

جليز - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIVE SENSES LIFE STYLE

تنضيم) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االحداث.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

)/ب شقة رقم) السقف الدهبي رقم)

زنقة رحال بن احمد) (5 ال2ابق) ((9

جليز)-)41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (51 (: للد حمادة) رجاء) السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (51 (: العرير) عبد  كمال  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
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السيدة رجاء)للد حمادة عنوانه)ا))

مسيرة)))د رقم)39) 41111)مراكش)

املغرب.

السيد كمال عبد العرير عنوانه)ا))

مسيرة)))د رقم)39) 41111)مراكش)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة رجاء)للد حمادة عنوانه)ا))

مسيرة)))د رقم)39) 41111)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4498)).

444I

Fiduciaire MORBIHA

رتيجيك منجمنت

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire MORBIHA

حي ألالد بوطيب سكتور أ. زنقة 5 
رقم 6). الناضور، 111)6، الناضور 

املغرب
رتيجيك منجمنت شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الرلي�ضي رقم 7) الزأنغان الناضور 

- 111)6 الناضور املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (17

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)رتيجيك)

منجمنت).

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التنضيف لصيانة اوحدائق

التجارة في مستلزمات املكاتب.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 الرلي�ضي رقم)7))الزأنغان الناضور)-

111)6)الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: الوردني) أمين  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد أمين الوردني عنوانه)ا))حي)
الزأنغان الناضور) ((7 الرلي�ضي رقم)

111)6)الناضور املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد أمين الوردني عنوانه)ا))حي)
الزأنغان الناضور) ((7 الرلي�ضي رقم)

111)6)الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

4))يونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

1)1))تحت رقم)959.

445I

املركز او هوي لالستثمار و هة درعة تافياللت ملحقة)

لرزازات

 STE CINESAHARA 

PRODUCTION SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

املركز او هوي لالستثمار و هة درعة 

تافياللت ملحقة لرزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

ال2ابق االلل لرزازات، 45111، 

لرزازات املغرب

 STE CINESAHARA 

PRODUCTION SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 171) 

حي الوحدة - 45111 لرزازات املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(19((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CINESAHARA PRODUCTION

.SARL

*انتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لالسمعي) السينمائي  التصوير 
البصري

*تجارة االجهزة السمعية البصرية)

*)كراء)االجهزة السمعية البصرية)

*)تنظيم املهرجانات لاالحداث

اوخدمة) عمليات  إدارة  شركة  (*

.(MEDIA(
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

45111)لرزازات) 171))حي الوحدة)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: سحر) فقير  ايت  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 811 (: ياسين) فقير  ايت  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة ايت فقير سحر عنوانه)ا))
 45111 الوحدة) حي  ((171 رقم)

لرزازات املغرب.

السيد ايت فقير ياسين عنوانه)ا))
 45111 الوحدة) حي  ((171 رقم)

لرزازات املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة ايت فقير سحر عنوانه)ا))

 45111 الوحدة) حي  ((171 رقم)

لرزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)-.

446I

ائتمانية الهدى

IMARAT ACHAOUIA

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ائتمانية الهدى

))) زنقة ابن خلدلن برشيد، 

11)6)، برشيد املغرب

IMARAT ACHAOUIA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 45) 

حي التضامن 9) زنقة بني مالل حي 

اوحسني برشيد - )1)6) برشيد 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4463

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(9 نونبر) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

وحريزي محمد) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (333

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.111

9))أكتوبر) اوح2اب الدريوش بتاريخ)

.(1(9

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

نونبر) ((7 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

9)1))تحت رقم)3193.

447I



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   9721

nezha elwassi

CHAUDRO PLUS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .61

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA، 24000، el

jadida marco
CHAUDRO PLUS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سيركوف عمارة بدر 4 الشقة رقم 
الشقة رقم 8 ال2ابق التاني او ديدة 

- 4111) او ديدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(1915

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) ((.111.111«
 (.(11.111« إلى) درهم«) ((11.111«
درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أل)
أرباح أل عاللات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باو ديدة بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)11)5).

448I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كابنتيك
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زالية شارع محمد اوخامس لشارع 
ابن كثير إقامة دلس مارس رقم 44، 

91111، طنجة املغرب
كابنتيك شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الرلداني زنقة السينا إقامة 
بتهوفن ) ال2ابق 3 رقم )8 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(16(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 فبراير) ((5
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كابنتيك.
مركز) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
اوخدمات التقنية لاملواكبة في مجال)

شبكات االتصال.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ابراهيم الرلداني زنقة السينا إقامة)
بتهوفن)))ال2ابق)3)رقم))8 - 91111 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 ((.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
حصة) (41 (: لادادا حامد) السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) (41 (: مراد) لادادا  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
 41 (: الدين) نور  اعمارة  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حامد  لادادا  السيد 
تاسين) (69(61 لوتربورك) شارع  ((1

الدلمي لون فرنسا.
 ( عنوانه)ا)) مراد  لادادا  السيد 
ممر رلكموريل)311)3)تولوز فرنسا.

الدين) نور  اعمارة  السيد 
 4(681 رلج) شمان  ((3 عنوانه)ا))

سان مارسيلين ألن فوريز فرنسا.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) حامد  لادادا  السيد 
تاسين) (69(61 لوتربورك) شارع  ((1

الدلمي لون فرنسا

 ( عنوانه)ا)) مراد  لادادا  السيد 

ممر رلكموريل)311)3)تولوز فرنسا

السيد فرنسا عنوانه)ا))3))شمان)

ألن) مارسيلين  سان  (4(681 رلج)

فوريز فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)485)3).

449I

NOTAIRE BERRADA ADIL

سانيبرا
إعالن متعدد القرارات

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger، Avenue(Omar(Ibn(El

 Khattab، résidence(Tortola(B،

 1er(étage(n°6، 90000، Tanger

Maroc

سانيبرا »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي : زالية 

شارع فاس لشارع موالي يوسف - - 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.7837

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)مارس)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

يوم) ابراهيم  املودن  السيد  لفاة 

 ((51 7)1)/6/19)،لتوزيع)

جزء،ما بين الورثة.

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

من) ((1(1 مارس) (14 عقد هبة يومه)

طرف السيدة عائشة احوزي،فاطمة)

املودن،رقية) املودن،خديجة 

لعثمان) املودن  املودن،الباتول 

املودن للسادة محمد املودن لعبدهللا)

املودن.)

 قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي):

يوم) عبدهللا  املودن  السيد  لفاة 

 (711 8)1)/18/14،لتوزيع)

جزء،ما بين الورثة.

 قرار رقم)4):)الذي ينص على مايلي):

1)1))من) فبراير) (17 عقد هبة يومه)

طرف السيدة عائشة تارست،فاطمة)

املودن،خديجة) املودن،ملبكة 

املودن) محمد  للسادة  املودن،)

لابراهيم املودن).)

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

على) ينص  الذي  (: (( رقم) بند 

بموجب هده التعديالت فان) (: مايلي)

املتعلق براسمال الشركة) (6 الفصل)

:  من النظام االسا�ضي سيتغير كاالتي)

ابراهيم) بن  املودن  محمد  السيد 

حصة،السيد عبدهللا املودن) ((511

حصة،السيد) ((511 ابراهيم) بن 

 (511 هللا) عبد  بن  املودن  محمد 

حصة،السيد ابراهبم املودن بن عبد)

هللا)511))حصة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (18 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)7)31.

451I

NOTAIRE BERRADA ADIL

تصديق
إعالن متعدد القرارات

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger، Avenue(Omar(Ibn(El

 Khattab، résidence(Tortola(B،

 1er(étage(n°6، 90000، Tanger

Maroc

تصديق »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي : شارع 

املتنبي رقم 5) - 91111 طنجة 

املغرب.



972( الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.34(8(

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

اتخاح) تم  ((118 ماي) ((7 في) املؤرخ 

القرارات التالية):)

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):)

تفويت)111)حصة من طرف السيد)

انس بنيس للسيد اوحسن بنحدل)

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

املالك لاملسير الوحيد للشركة يشهد)

استقالة السيد انس بنيس من جميع)

مهامه املتعلقة بالشركة

 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):

املالك) هو  حدل  بن  اوحسن  السيد 

لاملسير الوحيد للشركة)

 بند رقم)3):)الذي ينص على مايلي):

مقر) تحويل  قرر  الوحيد  الشريك 

الشركة االجتماعي من شارع املتنبي)

رقم)5))للمقر امام لالية طنجة زالية)

شارع ادريس االلل لشارع ابي جرير)

ال2براني مكتب رقم)7)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (15 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

118))تحت رقم)58614.

45(I

املركز او هوي لالستثمار و هة العيون الساقية)

اوحمراء

BATAR SERVICE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

املركز او هوي لالستثمار و هة 

العيون الساقية اوحمراء

صندلق البريد 66))، 71111، 

العيون املغرب

BATAR SERVICE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوكالة بلوك ف رقم )8) - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BATAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICE

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاوخدمات املختلفة

النظافة التجارة العامة االستراد)

لالتصدير

النقل.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 71111  -  (8( الوكالة بلوك ف رقم)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

311)حصة) (: السيد بوبكر شهيبي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 311 (: عويس) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 411 (: احماماي) ثورية  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) شهيبي  بوبكر  السيد 

 (8( رقم) ف  بلوك  الوكالة  تجزئة 

71111)العيون املغرب.

السيد عبد هللا عويس عنوانه)ا))

 (8( رقم) ف  بلوك  الوكالة  تجزئة 

71111)العيون املغرب.

السيدة ثورية احماماي عنوانه)ا))

 (8( رقم) ف  بلوك  الوكالة  تجزئة 

71111)العيون املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) شهيبي  بوبكر  السيد 
 (8( رقم) ف  بلوك  الوكالة  تجزئة 

71111)العيون املغرب
السيد عبد هللا عويس عنوانه)ا))
 (8( رقم) ف  بلوك  الوكالة  تجزئة 

71111)العيون املغرب
السيدة ثورية احماماي عنوانه)ا))
 (8( رقم) ف  بلوك  الوكالة  تجزئة 

71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)1)/81)).
45(I

MY EXPERT SARL

BAB AGNAOU CHANGE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

MY EXPERT SARL
 IMM 816 APPT 2 PREMIER
 ÉTAGE MASSAR LOT Q.I
 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
BAB AGNAOU CHANGE شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
تجاري رقم 3 درب اوحمام،املشور، 
القصبة، عرصة املعاش مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.9(49(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 مارس) ((1 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
تبعا) لحيد  كمسير  ياسين  شندالي 

لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4336)).
453I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

URUS IMMOBILIER

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

URUS IMMOBILIER شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

اوحرية شارع موالي اوحسن لشارع 

محمد اوخامس اقامة البردعي مارة 

ب شقة رقم )1 جليز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(14975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 URUS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.IMMOBILIER

لكالة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارية

أشغال البناء)لأيرها.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوحسن لشارع) اوحرية شارع موالي 

محمد اوخامس اقامة البردعي مارة ب)

شقة رقم))1)جليز)-)41111)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
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 51 (: كوكات) الفتاح  عبد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 MATUMONA HERVE السيد)

JONATHAN(:(50)حصة بقيمة)11) 

درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

كوكات) الفتاح  عبد  السيد 

الدهبية) النخلة  اقامة  عنوانه)ا))

مراكش) (41111  (8 رقم) أ  العمارة 

املغرب.

 MATUMONA السيد)

عنوانه)ا)) (HERVE JONATHAN

 BOULEVARD ESTIENNE  (4

 -  D’ORVES ANGERS 49111

فرنسا.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

كوكات) الفتاح  عبد  السيد 

الدهبية) النخلة  اقامة  عنوانه)ا))

مراكش) (41111  (8 رقم) أ  العمارة 

املغرب

 MATUMONA السيد)

عنوانه)ا)) (HERVE JONATHAN

 BOULEVARD ESTIENNE  (4

 -  D’ORVES ANGERS 49111

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((5 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)-.

454I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

JANA SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

JANA SERVICES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

اوحرية شارع موالي اوحسن لشارع 

محمد اوخامس اقامة البردعي مارة 

ب شقة رقم )1 جليز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(14983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JANA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICES

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البناء)لأيرها

لالكهرباء،) الهواء،) مكيفات 

لبيع) املراقبة،) لنظام  لالسباكة،)

األجهزة اإللكترلنية.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوحسن لشارع) اوحرية شارع موالي 

محمد اوخامس اقامة البردعي مارة ب)

شقة رقم))1)جليز)-)41111)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

51)حصة) (: السيد زلهير الساخي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد موالي مص2فى هرش):)51 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الساخي  زلهير  السيد 
هللا) سعد  (3 ب) عمارة  ((( رقم)

امرشيش)41111)مراكش املغرب.

هرش) مص2فى  موالي  السيد 

 (1 رقم) املعاصر  بين  عنوانه)ا))

41111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) الساخي  زلهير  السيد 

هللا) سعد  (3 ب) عمارة  ((( رقم)

امرشيش)41111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((5 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)7))4)).

455I

FIDUBAC SARL

 SOCIETE OULED

 SETTOUT TRANSPORT

INTERNATIONAL

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)6)مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador(maroc

 SOCIETE OULED SETTOUT

 TRANSPORT INTERNATIONAL

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 5)9) سلوان الناظور - 

111)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1(47

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE OULED SETTOUT

.TRANSPORT INTERNATIONAL

-النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الوطني لالدللي للبضائع

-استيراد لتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العمران رقم)5)9))سلوان الناظور)-)

111)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

: املرابط) اوحفيظ  عبد   السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

املرابط) اوحفيظ  عبد  السيد 

 ((97 عنوانه)ا))تجزئة العمران رقم)

الناظور) (6(111 الناظور) سلوان 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

املرابط) اوحفيظ  عبد  السيد 

 ((97 عنوانه)ا))تجزئة العمران رقم)

الناظور) (6(111 الناظور) سلوان 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)44)).

456I

مستامنة شامة

INTERNAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )4) ال2ابق االلل 

الناظور شارع املسيرة رقم )4) 

ال2ابق االلل الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب



9723 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

INTERNAD شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الالد 
بوطيب الفوقاني - 111)6 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(5(3(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(9 نونبر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))مبرلك الفتوحي)
511)حصة اجتماعية من أصل)511 
بوعرفة) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

زيدان بتاريخ))1)نونبر)9)1).
عادل الفتوحي) )ة)) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
فريد) )ة)) حصة لفائدة السيد) (511

امجاهد بتاريخ))1)نونبر)9)1).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((1 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

9)1))تحت رقم)3364.
457I

مستامنة شامة

INTERNAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )4) ال2ابق االلل 

الناظور شارع املسيرة رقم )4) 
ال2ابق االلل الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب
INTERNAD شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي الالد 

بوطيب الفوقاني - 111)6 الناظور 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(5(3(
بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(9 نونبر) (1( املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
امجاهد فريد كمسير آخر تبعا لقبول)

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ((1 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

9)1))تحت رقم)3364.

458I

مستامنة شامة

INTERNAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )4) ال2ابق االلل 

الناظور شارع املسيرة رقم )4) 

ال2ابق االلل الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب

INTERNAD شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الالد 
بوطيب الفوقاني - 111)6 الناظور 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(5(3(

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(9 نونبر) (1( املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))زيدان)
لقبول) تبعا  آخر  كمسير  بوعرفة 

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ((1 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

9)1))تحت رقم)3364.

459I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤللية املحدلدة دات)

الشريك الوحيد

طيرا ستريكتير

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤللية املحدلدة دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثمان زنقة )) رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء، 1471)، 

الدار البيضاء املغرب

طيرا ستريكتير شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

اللة الياقوت ال2ابق 5 - 1)15) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46(33(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (16

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

طيرا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ستريكتير.

:)مقالل في) أرض الشركة بإيجاز)

البناء.

47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 (15(1  -  5 ال2ابق) الياقوت  اللة 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: افرياط فاطمة) السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة افرياط فاطمة عنوانه)ا))

مليل) تيط  (34 الرقم) (( الرحمة) حي 

9641))الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة افرياط فاطمة عنوانه)ا))

مليل) تيط  (34 الرقم) (( الرحمة) حي 

9641))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)3)7354.

461I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOCOMARYOU
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

SOCOMARYOU شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرق2وني رقم 36 الوطيا - 111)8 

طان2ان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 يونيو) (14 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

العكاري محمد عبد املقصود كمسير)

لحيد تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب2ان2ان بتاريخ)19)يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/18).

46(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SHOPS AND CO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

SHOPS AND CO شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم اوخ2ابي اقامة جواد عمارة 

19) رقم 43 - 41111 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(8 دجنبر) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

فيصل) )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((11 املازلني)

السيد) لفائدة  حصة  ((.111 أصل)

 RAPHAEL ARA TORIKAN )ة))

دجنبر) ((4 بتاريخ) (TOMASSIAN

.(1(8

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (19 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4146)).

46(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SHOPS AND CO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

SHOPS AND CO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم اوخ2ابي اقامة جواد عمارة 

19) رقم 43 - 41111 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(8 دجنبر) ((4 في) املؤرخ 

للشركة) جديد  مسير  تعيين 

 LIGIER EP. TORIKAN السيد)ة))

 TOMASSIAN SANDRINE MARIE
لقبول) تبعا  آخر  كمسير  (CELINE

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (19 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4146)).

464I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 SOCIETE MAROCAINE

 QATARI POUR LE

 DEVELOPPEMENT ET

L’INVESTISSEMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة)

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

 SOCIETE MAROCAINE QATARI

 POUR LE DEVELOPPEMENT ET

L’INVESTISSEMENT شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي الشركة بـ 

شارع موالي اوحسن إقامة البردعي 
العمارة ب الشقة )1 ال2ابق األلل 

جيليز - 41111 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(9 أشت) ((( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش2ة  إضافة 

الشركة اوحالي):)

-)ت2وير املشاتل لاملزارع الفالحية.

منتوجات) لاستيراد  تصدير  (-

زراعية لالنباتات لاألش ار.

تصدير لاستيراد اوخشب بكل) ( (-

أنواعه.).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (13 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم))388)).

465I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SHOPS AND CO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي اوحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

SHOPS AND CO شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي شارع عبد 

الكريم اوخ2ابي اقامة جواد عمارة 

19) رقم 43 - 41111 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)4))دجنبر)8)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

إلى) املحدلدة«) املسؤللية  حات 

»شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)

الشريك الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (19 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4146)).

466I

PORTLAND SERVICES MOROCCO

Aertop
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 PORTLAND SERVICES

MOROCCO

 ILOT(LOT 1 Bureau 12 zone

 franche(d›exportation، 90100،

tanger Maroc

Aertop شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

9 ق2عة ) ال2ابق ) رقم املكتب 

7 املن2قة اوحرة للتصدير كزناية 

11)91 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (19

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Aertop

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات) لق2اع  إلكترلنية  ق2ع 

لال2ائرات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)9)ق2عة)))ال2ابق)))رقم املكتب)

كزناية) للتصدير  اوحرة  املن2قة  (7

11)91)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) عادل  حسن  السيد 

تجزئة الصفصاف ق2عة رقم)))4ب)

4111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) عادل  حسن  السيد 

تجزئة الصفصاف ق2عة رقم)))4ب)

4111)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (1( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)157)3).

467I
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PORTLAND SERVICES MOROCCO

DMHC ELECTRIC

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 PORTLAND SERVICES

MOROCCO

 ILOT(LOT 1 Bureau 12 zone

 franche(d›exportation، 90100،

tanger Maroc

DMHC ELECTRIC شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مساحة 

رقم 9 مكتب )7 مركز االعمال 

تجزئة 43ب املن2قة اوحرة للتصدير 

كزناية 11)91 طنجة اتمغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DMHC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ELECTRIC

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لانتاج ق2ع اجهزة مراقبة السيارات)

الكهربائية.

مساحة) (: عنوان املقر االجتماعي)

رقم)9)مكتب))7)مركز االعمال تجزئة)

43ب املن2قة اوحرة للتصدير كزناية)

11)91)طنجة اتمغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

 .((8 السيد مين سان عنوانه)ا))
جين) نان  الناحية  بونو  كزابو طريق 
املدينة جيانسو العمالة)11))جيانسو)

الصين.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
 .((8 السيد مين سان عنوانه)ا))
جين) نان  الناحية  بونو  كزابو طريق 
املدينة جيانسو العمالة)11))جيانسو)

الصين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (31 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)9)1)3).
468I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SHOPS AND CO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي اوحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

SHOPS AND CO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم اوخ2ابي اقامة جواد عمارة 

19) رقم 43 - 41111 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)مارس)1)1))تم تحويل)
من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة) اوخ2ابي  الكريم  عبد  »شارع 
 41111  -  43 رقم) ((19 جواد عمارة)
 75 »الشقة) إلى) املغرب«) مراكش 
مجمع) هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 
يوسف بن تاشفين)-)41111)مراكش)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)4146)).

469I

مستامنة شامة

IFOOD DISTRIBUTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )4) ال2ابق االلل 

الناظور شارع املسيرة رقم )4) 

ال2ابق االلل الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب

IFOOD DISTRIBUTION شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي شعالة 

ل )7) - 111)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IFOOD DISTRIBUTION

-)استيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

املنتجات الغذائية

-)استيراد البضائع

الغذائية) املنتجات  تغليف  (-

لتوزيعها.

عنوان املقر االجتماعي):)حي شعالة)

ل))7) - 111)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: العمراني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (111 (: العمراني) محمد  السيد 

بقيمة)11.111))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد العمراني عنوانه)ا))

ب) عمارة  األطر  رياض  ((5 ق2اع)

الشقة)3)حي الرياض)11)1))الرباط)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد العمراني عنوانه)ا))

ب) عمارة  األطر  رياض  ((5 ق2اع)

الشقة)3)حي الرياض)11)1))الرباط)

املغرب

عنوانه)ا)) اشن  محمد  السيد 

 74 رقم) (3 الالد بوطيب براقة زنقة)

111)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)5))يوليوز)

1)1))تحت رقم)3)1).

471I

PORTLAND SERVICES MOROCCO

TANROC SMELT CO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 PORTLAND SERVICES

MOROCCO

 ILOT(LOT 1 Bureau 12 zone

 franche(d›exportation، 90100،

tanger Maroc

TANROC SMELT CO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

4) ق2عة ) رقم املكتب 34 املن2قة 

اوحرة للتصدير كزناية 11)91 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(16((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) (13

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANROC SMELT CO

اعادة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تدلير لهيكلة املواد املعدنية).

عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة رقم)

34)املن2قة) ))رقم املكتب) 4))ق2عة)

اوحرة للتصدير كزناية)11)91)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 81.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد الن كانسون عنوانه)ا))رقم)

413-5)ة نانين االية كزين انجيىىك)

 (11 مينيسيبال) هانكزهو  املدينة 

زهيجو الصين.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد الن كانسون عنوانه)ا))رقم)

413-5)ة نانين االية كزين انجيىىك)

 (11 مينيسيبال) هانكزهو  املدينة 

زهيجو الصين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((6 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)467)3).

47(I

STE ANGLE DE GESTION SARL

FIRAS SERVICE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد اوحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 - أ ت2وان، 

93111، ت2وان املغرب

FIRAS SERVICE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع فاس 
رقم 9) كراج ) - 93111 ت2وان 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(6467

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)17)يوليوز)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع فاس رقم)9))كراج)) - 93111 

دمشق) »شارع  إلى) املغرب«) ت2وان 
 93111 (- السفلى) ال2وابل  (4 رقم)

ت2وان املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)943).

473I

PORTLAND SERVICES MOROCCO

TH BATTERY

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PORTLAND SERVICES

MOROCCO

 ILOT(LOT 1 Bureau 12 zone

 franche(d›exportation، 90100،

tanger Maroc

TH BATTERY شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مساحة 

رقم 9 مكتب رقم 71 مركز االعمال 

املن2قة اوحرة للتصدير 11)91 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1566(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BATTERY

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الب2اريات للدراجات الهوائية).

مساحة) (: عنوان املقر االجتماعي)

مركز االعمال) (71 مكتب رقم) (9 رقم)

 91(11 للتصدير) اوحرة  املن2قة 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) شانكميىن شو  السيد 

ق2عة) شوشان  طريق  جنكوان  (8(

هيفاي املدينة)11))انهوي الصين.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) شانكميىن شو  السيد 

ق2عة) شوشان  طريق  جنكوان  (8(

هيفاي املدينة)11))انهوي الصين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (31 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)8)1)3).

474I

Cabinet LAMRINI HADI

SERVICES BENIENSAR

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

8)،شارع إبن سينا الناضور، 

111)6، الناضور املغرب

SERVICES BENIENSAR شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 39، شارع 

ابن سينا الناظور - 111)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES BENIENSAR

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االموال،)الوسيط التجاري.

عنوان املقر االجتماعي):)39،)شارع)

الناظور) (6(111 (- ابن سينا الناظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
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السيد وخلوفي موالي محمد):)71) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (66 (: فوزية) الفونتي  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

66))حصة) (: السيد وخلوفي منير)

بقيمة)11))درهم للحصة).

66))حصة) (: السيد وخلوفي نبيل)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد وخلوفي ياسر):)66))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

66))حصة) (: السيدة وخلوفي أية)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

محمد) موالي  وخلوفي  السيد 

شارع موالي عبد هللا رقم) عنوانه)ا))

1)) 111)6)الناظور املغرب.

السيدة الفونتي فوزية عنوانه)ا))

 ((1 رقم) هللا  عبد  موالي  شارع 

111)6)الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) منير  وخلوفي  السيد 

 ((1 رقم) هللا  عبد  موالي  شارع 

111)6)الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) نبيل  وخلوفي  السيد 

 ((1 رقم) هللا  عبد  موالي  شارع 

111)6)الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) ياسر  وخلوفي  السيد 

 ((1 رقم) هللا  عبد  موالي  شارع 

111)6)الناظور املغرب.

عنوانه)ا)) أية  وخلوفي  السيدة 

 ((1 رقم) هللا  عبد  موالي  شارع 

111)6)الناظور املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

محمد) موالي  وخلوفي  السيد 

شارع موالي عبد هللا رقم) عنوانه)ا))

1)) 111)6)الناظور املغرب

عنوانه)ا)) نبيل  وخلوفي  السيد 

 ((1 رقم) هللا  عبد  موالي  شارع 

111)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)958.

475I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

ماربر دار الصحافة

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقامة لينا الرقم 76 زالية شارع 

طان2ان لشارع لبنان ل2ابق التاسع 

طنجة، 91111، طنجة املغرب

ماربر دار الصحافة شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

مسنانة ال2ابق االر�ضي تجزئة 6989 

امام سوق القرب طنجة 91141 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(14(99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ماربر) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

دار الصحافة.

أرض الشركة بإيجاز):)شراء)لبيع)

الرخام.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مسنانة ال2ابق االر�ضي تجزئة)6989 

 91141 طنجة) القرب  سوق  امام 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

(: اوحق) عبد  املسكي  السيد 
111.))حصة بقيمة)11.111))درهم)

للحصة.
)السيد املسكي عبد اوحق):)111) 

بقيمة)11))درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
اوحق) عبد  املسكي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة الدللة زنقة)4))رقم)

4) 91161)طنجة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
اوحق) عبد  املسكي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة الدللة زنقة)4))رقم)

4) 91161)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((9 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))3163).
476I

FIDACTIVE

ALOUMNYA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR،
80000، AGADIR(MAROC
ALOUMNYA شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية)
لعنوان مقرها اإلجتماعي باملحل 
التجاري )) ل ))A ملتقى شارع 
اوحسن الثاني لزنقة مدريد - 

81111 اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(1789

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((1(1 يونيو) (31 املؤرخ في)
املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (ALOUMNYA
مقرها) لعنوان  درهم  ((11.111
 A(((اإلجتماعي باملحل التجاري))))ل

لزنقة) الثاني  اوحسن  شارع  ملتقى 

مدريد)-)81111)اكادير املغرب نتيجة)

ل):)تصفية لدية.

باملحل) التصفية ب  مقر  ل حدد 

شارع) ملتقى  (A(( ل) ((( التجاري)

اوحسن الثاني لزنقة مدريد)-)81111 

اكادير املغرب.)

ل عين):)

حديوي) نعيمة  السيد)ة))

 34 عمارة) اسالن  اقامة  لعنوانه)ا))

اكادير) (8111 8))الحي املحمدي) رقم)

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

باملحل التجاري) (: املتعلقة بالتصفية)

)))ل)))A)ملتقى شارع اوحسن الثاني)

لزنقة مدريد)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) باكادير  التجارية 

1)1))تحت رقم)196)9.

477I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

TOLZA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre(de(developpment

profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

TOLZA شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

تجزئة البحر رقم 31 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(33(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOLZA

توريد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لتجارة لاصالح سفن الصيد.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  31 رقم) البحر  تجزئة  النهضة 

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد بوجمعة ال2ويل)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد بوجمعة ال2ويل عنوانه)ا))

الشرف) حي  (((1 رقم) ((18 بلوك)

81111)اكادير املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد بوجمعة ال2ويل عنوانه)ا))

الشرف) حي  (((1 رقم) ((18 بلوك)

81111)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/494).

478I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

H-NAJIBLIK

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 centre(de(developpment

profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

H-NAJIBLIK شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة الالد 

تدرارين رقم 5) حي الوحدة )1 - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(36(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.H-NAJIBLIK

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع).

عنوان املقر االجتماعي):)زنقة الالد)

 -  1( الوحدة) حي  ((5 رقم) تدرارين 

71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: بدالي) بل  محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: بدالي) بل  يوسف  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد بل بدالي عنوانه)ا))
حي) ((3 رقم) تيدرارين  الالد  زنقة 

الوحدة))1 71111)العيون املغرب.
بدالي) بل  يوسف  السيد 
رقم) تيدرارين  الالد  زنقة  عنوانه)ا))
العيون) (71111  1( حي الوحدة) ((3

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
بدالي) بل  يوسف  السيد 
رقم) تيدرارين  الالد  زنقة  عنوانه)ا))
العيون) (71111  1( حي الوحدة) ((3

املغرب
السيد محمد بل بدالي عنوانه)ا))
حي) ((3 رقم) تيدرارين  الالد  زنقة 

الوحدة))1 71111)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/531).
479I

FIDECOM SARL

 SOCIETE D›ETUDES
 DE DEVELOPPEMENT

DURABLE SE2D
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

FIDECOM SARL
46 شارع باستور حي الليمون 
الرباط، 1161)، الرباط املغرب

 SOCIETE D›ETUDES DE
 DEVELOPPEMENT DURABLE

SE(D شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
مختار او ازللي، عمارة رقم 6، 
ال2ابق الثالت، حي املحيط، - 

1141) الرباط املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.836(3

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((1(1 ماي) ((9 في) املؤرخ 
 SOCIETE D’ETUDES DE حل)

 DEVELOPPEMENT DURABLE

املسؤللية) حات  شركة  (SE(D

 511.111 رأسمالها) مبلغ  املحدلدة 

اإلجتماعي) مقرها  لعنوان  درهم 

رقم) عمارة  او ازللي،) مختار  شارع 

(- املحيط،) حي  الثالت،) ال2ابق  (،6

1141))الرباط املغرب نتيجة ل إنجاز)

األصول ل تصفية اوخصوم.

ل عين):)

بنكيران) سعد  السيد)ة))

سعيدة،) تجزئة  (،6 رقم) لعنوانه)ا))

شارع محمد السادس،) (،7.611 كلم)

 (1(81 حي السوي�ضي) فيال بنكيران،)

الرباط املغرب كمصفي))ة))للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية)

لفي رقم)،) ((1(1 يوليوز) ((6 بتاريخ)

البنيد،)حي) زنقة القا�ضي الصنهاجي،)

السوي�ضي،)-)81)1))الرباط املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)15751).

481I

فيد بيست كونسيلتين

 SOCIETE OMAGESTI

GROUPE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم )1 ال2ابق االلل، 

71111، العيون املغرب

 SOCIETE OMAGESTI GROUPE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
يعقوب املنصور رقم 5) العيون 

شارع يعقوب املنصور رقم 5) 

العيون 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3((79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE OMAGESTI GROUPE

إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لتركيب لإعالن لوحات إعالنية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العيون) ((5 رقم) املنصور  يعقوب 

 (5 رقم) املنصور  يعقوب  شارع 

العيون)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

3.111.111)درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد محمد بيدا):)111.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد محمد بيدا عنوانه)ا))شارع)

 (5 بيدا) حم  فيال  املنصور  يعقوب 

العيون)71111)العيون املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد بيدا عنوانه)ا))شارع)

 (5 بيدا) حم  فيال  املنصور  يعقوب 

العيون)71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)8)4).

48(I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE LAKHLOUFISH SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°1(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°(66،3EME ETAGE

 B،ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE LAKHLOUFISH SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

عابد - 111)3 اوحسيمة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAKHLOUFISH SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)حي سيدي)

عابد)-)111)3)اوحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (511 (: السيد منير وخلوفي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد محمد وخلوفي):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).)

بقيمة) (511 (: السيد منير وخلوفي)

11))درهم.

السيد محمد وخلوفي):)511)بقيمة)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 (( السيد منير وخلوفي عنوانه)ا))
زنقة بني درار حي سيدي عابد)111)3 

اوحسيمة املغرب.

عنوانه)ا)) وخلوفي  محمد  السيد 
اوحسيمة) (3(111 لزان) زنقة  (76

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 (( السيد منير وخلوفي عنوانه)ا))
زنقة بني درار حي سيدي عابد)111)3 

اوحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) باوحسيمة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)456.

48(I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

 GENIE TRAVAUX ET

SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

.sté. fidev(SARL - A.U

مكناس - 498 اديور اجداد ابني 

امحمد، 51111، مكناس املغرب

 GENIE TRAVAUX ET SERVICES

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

65 مكرر، تجزئة البلدية – برج 

موالي عمر، السيندا - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GENIE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX ET SERVICES

البناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

األشغال) العمومية،) لاألشغال 

ال2رق) أشغال  لالبناء،) املختلفة 

لالصرف الصحي.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(– البلدية) تجزئة  مكرر،) (65 رقم)

 51111 (- السيندا) برج موالي عمر،)

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 4.111 (: السا�ضي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 (.111 (: كريمي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة فاطمة كريمي عنوانه)ا))

65،)تجزئة البلدية)–)ب.م.ع.)السيندا)

51111)مكناس املغرب.

السيد محمد السا�ضي عنوانه)ا))

65،)تجزئة البلدية)–)ب.م.ع.)السيندا)

51111)مكناس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد محمد السا�ضي عنوانه)ا))

65،)تجزئة البلدية)–)ب.م.ع.)السيندا)

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)183).

483I
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FATIGEST

أورو كونفيزري
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

FATIGEST

 RUE(DEJLA(CASABLANCA، 67

20140، CASABLANCA(MAROC

ألرل كونفيزري شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )6 زنقة 

56 مجموعة س األلفة الدار 

البيضاء 1))1) الدار البيضاء 

املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.95315

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)8))فبراير)1)1))تم اإلعالم)

لتوزيع) فازي  محمد  الشريك  بوفاة 

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (1(3 يوليوز) ((4 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):)

السيد)ة))هشام فازي،)73)حصة.

السيد)ة))منير فازي،)73)حصة).

 3( شيݣر،) فاطمة  السيد)ة))

حصة).

السيد)ة))ليلى فازي،)36)حصة).

السيد)ة))أزالن فازي،)36)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)18)738.
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FATIGEST

أورو كونفيزري
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FATIGEST

 RUE(DEJLA(CASABLANCA، 67

20140، CASABLANCA(MAROC

ألرل كونفيزري شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )6 زنقة 

56 مجموعة س االلفة الدار 

البيضاء 1))1) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.95315

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 فبراير) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

فازي) هشام  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (573

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.111

هشام قابيل بتاريخ)8))فبراير)1)1).

 ((3 تفويت السيد))ة))منير فازي)

 (.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد))ة))هشام قابيل)

بتاريخ)8))فبراير)1)1).

فاطمة شيݣر) )ة)) تفويت السيد)

)8)حصة اجتماعية من أصل)111.) 

حصة لفائدة السيد))ة))هشام قابيل)

بتاريخ)8))فبراير)1)1).

 86 ليلى فازي) )ة)) تفويت السيد)

 (.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد))ة))هشام قابيل)

بتاريخ)8))فبراير)1)1).

تفويت السيد))ة))أزالن فازي)36 

 (.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد))ة))هشام قابيل)

بتاريخ)8))فبراير)1)1).

فاطمة فصالي) )ة)) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((11

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.111

هشام قابيل بتاريخ)8))فبراير)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)18)738.
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tensiftconsultant

 GROUPE SCOLAIRE PRIVÉE
LA SAGESSE CASA

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

tensiftconsultant
املكتب ) عمارة ال2ن2الي زنقة 
الصناعة، 46111، آسفي املغرب
 GROUPE SCOLAIRE PRIVÉE
LA SAGESSE CASA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي برشيد 

تجزئة جوهرة الدرلة فرع ) جماعة 
الدرلة عمالة برشيد - 1671) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.7(15

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(9 أشت) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
التومي) اقبال  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.811
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (3.811
سعيد احبيز بتاريخ)7))أشت)9)1).

تفويت السيد))ة))احمد مخليص)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.811
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (3.811
سعيد احبيز بتاريخ)7))أشت)9)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أكتوبر) (17 االبتدائية بآسفي بتاريخ)

9)1))تحت رقم))1)).

486I

الناظور للحسابات

JIHANE&NABILA CAR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
ال2ابق الثاني رقم 5، 111)6، 

الناظور املغرب
JIHANE&NABILA(CAR شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الالد 
ميمون شارع 74 رقم 58 الناظور 

111)6 الناظور املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(6859

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين) ((1(1 يونيو) ((9 املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
تبعا) لحيد  كمسير  محمد  الناصري 

لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)3))يوليوز)

1)1))تحت رقم))31).
487I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TALHI TRAVAUX SARL
AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111
 STE TALHI TRAVAUX SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

 HAY لعنوان مقرها اإلجتماعي
 EL(AOUDA(BLOC(F(N° 71 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(6(5

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
1)1))تم تعيين) )))يوليوز) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))حميم)
ادا كمسير لحيد تبعا لقبول استقالة)

املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ)3))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/6)).
488I
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FUDICAIRE ISMAILI

 STE LMB GROUP TRAVAUX

SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

 STE LMB GROUP TRAVAUX

SARL AU شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

 AV 11 لعنوان مقرها اإلجتماعي

 JANVIE(N° 63 ES(SEMARA -

111)7 السمارة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 LMB GROUP TRAVAUX SARL

.AU

االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

العامة.

 AV (( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 JANVIE N° 63 ES SEMARA -

111)7)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: لنصار) البشير  محمد  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

لنصار) البشير  محمد  السيد 

امحمد) للد  اوخليل  زنقة  عنوانه)ا))

السمارة) (7(111 السمارة) ((( رقم)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

لنصار) البشير  محمد  السيد 

امحمد) للد  اوخليل  زنقة  عنوانه)ا))

السمارة) (7(111 السمارة) ((( رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ)7))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/8)).

489I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

 STUDIO SOUIZI

 ARCHITECHTURE &

DESIGN

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS

34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب رقم 

8، 4111)، القني2رة املغرب

 STUDIO SOUIZI

 ARCHITECHTURE & DESIGN

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) مكتب 

رقم 4 شارع انوال اقامة فلوري )) 

ميموزا القني2رة - 4111) القني2رة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

55(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 STUDIO SOUIZI (: تسميتها)

.ARCHITECHTURE(&(DESIGN

:)-)هندسة) أرض الشركة بإيجاز)

معمارية

-)مصمم.

عنوان املقر االجتماعي):)3))مكتب)

 (( 4)شارع انوال اقامة فلوري) رقم)

ميموزا القني2رة)-)4111))القني2رة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد الصويزي مهدي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد الصويزي مهدي عنوانه)ا))

الرامي) بئر  ((( رقم) جوهرة  تجزئة 

الشرقية القني2رة)4111))القني2رة)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد الصويزي مهدي عنوانه)ا))

الرامي) بئر  ((( رقم) جوهرة  تجزئة 

الشرقية القني2رة)4111))القني2رة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

رقم)-.

491I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

 HO-ARCHITECHTURE &

DESIGN

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SARL AUH-DEV

CONSULTANTS

زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب) (34

رقم)8،)4111)،)القني2رة املغرب

 HO-ARCHITECHTURE( &

مسؤللية  ( حات) شركة  (DESIGN

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)5) 

 6 رقم) مكتب  ارسالن  شكيب  زنقة 

القني2رة)-)4111))القني2رة املغرب

مسؤللية  ( حات) شركة  تأسيس 

محدلدة حات الشريك الوحيد)

رقم التقييد في الس ل التجاري):)

55(99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

HO- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHITECHTURE(&(DESIGN

أرض الشركة بإيجاز):)-)مهندس)

معماري

-)مصمم.

 (5 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 6 رقم) مكتب  ارسالن  شكيب  زنقة 

القني2رة)-)4111))القني2رة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: حمزة) لاعزيز  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حمزة  لاعزيز  السيد 
41)منصور الدهبي شقة)7)القني2رة)

4111))القني2رة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) حمزة  لاعزيز  السيد 
41)منصور الدهبي شقة)7)القني2رة)

4111))القني2رة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

رقم)-.
49(I

إئتمانية)BKM)لإلرشادات

 STE IDEAL GARAGE
AUTOMOBILE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 1) تجزئة املركز لرزازات، 

45111، لرزازات املغرب
 STE IDEAL GARAGE

AUTOMOBILE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 95 
شارع سيدي منصور تنغير - 45811 

تنغير املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IDEAL GARAGE AUTOMOBILE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

ع الت لاجزاء)السيارات).

 95 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شارع سيدي منصور تنغير)-)45811 

تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: هشام) أالمي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) هشام  أالمي  السيد 

تنغير املغرب)45811)تنغير املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) هشام  أالمي  السيد 

تنغير املغرب)45811)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ)1))يوليوز)

1)1))تحت رقم)337.

49(I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE AZDAD CAR SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°1(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°(66،3EME ETAGE

 B،ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE AZDAD CAR SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 88،ال2ابق 

األلل شارع االسكندرية حي مرموشة 

- 111)3 اوحسيمة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(955

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

أزداد) نجيب  )ة)) السيد) تفويت 

11.111))حصة اجتماعية من أصل)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((11.111

منير أزداد بتاريخ)19)يوليوز)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) باوحسيمة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)41).

493I

FATIGEST

أورو كونفيزري
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FATIGEST

 RUE(DEJLA(CASABLANCA، 67

20140، CASABLANCA(MAROC

ألرل كونفيزري شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي )6 زنقة 

56 مجموعة س االلفة - 1))1) 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.95315

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)8))فبراير)1)1))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

حات املسؤللية املحدلدة«)إلى)»شركة)

حات مسؤللية محدلدة حات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)738554.

494I

FATIGEST

أورو كونفيزري

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FATIGEST
 RUE(DEJLA(CASABLANCA، 67
20140، CASABLANCA(MAROC

ألرل كونفيزري شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )6 زنقة 
56 مجموعة س االلفة - 1))1) 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.95315

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 فبراير) ((8 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))قابيل)
إلقالة) تبعا  لحيد  كمسير  هشام 

مسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)738554.

495I

FATIGEST

أورو كونفيزري

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FATIGEST
 RUE(DEJLA(CASABLANCA، 67
20140، CASABLANCA(MAROC

ألرل كونفيزري شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي )6 زنقة 
56 مجموعة س األلفة - 1))1) 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.95315

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)8))فبراير)1)1))تم تحويل)
من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
(- مجموعة س األلفة) (56 زنقة) (6(«
إلى) املغرب«) البيضاء) الدار  ((1((1
»58)زنقة ابن ب2وطة مكتب رقم))ب)
ال2ابق االلل)-)1181))الدار البيضاء)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)738554.

496I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ANGLE DE GESTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

خفض رأسمال الشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد اوحريزي تجزئة 
التمسماني رقم 6 - أ ت2وان، 

93111، ت2وان املغرب
ANGLE DE GESTION شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

أحمد اوحريزي تجزئة التمسماني 
رقم 6 - 93111 ت2وان املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(5355
بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 يونيو) ((9 في) املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره)
 61.111« من) أي  درهم«) ((1.111«
عن) درهم«) (41.111« إلى) درهم«)

طريق):)تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)735).

497I

alexi

FUSTER BAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19، 20300،

casablanca maroc

FUSTER BAT شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 8)) رلي 

أبو زيد الدادل�ضي معاريف - 1311) 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.375469

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

رفع) تم  ((1(8 أبريل) ((4 في) املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»99.111 

إلى) درهم«)أي من)»11.111))درهم«)

: طريق) عن  درهم«) ((1.111.111« 

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء)

املحددة املقدار لاملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)8)1))تحت رقم)664334.

498I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARA CARRIERE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09، 92000،

LARACHE MAROC

LARA CARRIERE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املن2قة 

الصناعية املالوح امللك املسمى 

»ادم« الرسم العقاري رقم 

36/)3946 - 111)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CARRIERE

أرض الشركة بإيجاز):)-)

استغالل مقلع للرمال.

-)بيع مواد البناء.

-)اشغال مختلفة.

االستغالل،  التسيير،) اإلنشاء،) (-

األصول) و ميع  الشراء،) الكراء،)

التجارية

لعموما جميع العمليات التجارية، 

أل أير) العقارية،) املالية،) الصناعية،)

مباشرة) قه  عال  لها  التي  العقارية 

باألهداف أعاله لالتي بإمكانها ت2وير)

أهداف الشركة،)لكذلك كل مساهمة)

مباشرة أل أير مباشرة تحت أي صفة)

في الشركات التي لها أهداف مماثلة..

املن2قة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الصناعية املالوح امللك املسمى)»ادم«)

 -  36/3946( رقم) العقاري  الرسم 

111)9)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: اخريف) محمد  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اخريف  محمد  السيد 
 387 رقم) او ديد  املغرب  تجزئة 

111)9)العرائش املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) اخريف  محمد  السيد 
 387 رقم) او ديد  املغرب  تجزئة 

111)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)7)4.

499I

FIDUCIAIRE MOLIFID

ALTA PRO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09، 92000،

LARACHE MAROC

ALTA PRO شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
شعبان ) رقم 74) - 111)9 

العرائش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(16(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (611.111« قدره)
»111.111.))درهم«)إلى)»611.111.) 
درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أل)
أرباح أل عاللات إصدار في رأس املال.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)397.

511I

FIDUCIAIRE MOLIFID

ADIS CORK

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09، 92000،

LARACHE MAROC

ADIS CORK شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املن2قة 

الصناعية املالوح امللك املسمى » ادم 

» - 111)9 العرائش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((65

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (6.111.111«

»111.111.))درهم«)إلى)»8.111.111 

درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أل)

أرباح أل عاللات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)399.

51(I

ائتمانية بوعرفة

STE TEHMAN TRAV

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 11))6، بوعرفة املغرب

STE TEHMAN TRAV شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 49 

زنقة الدار البيضاء - 11))6 بوعرفة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(95

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»111.111.))درهم«)أي من)»1.111) 

درهم«) ((.1(1.111« إلى) درهم«)

مقاصة مع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار لاملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)91.

51(I

»كرلب فس برلتكت)»)شركه حات مسؤللية محدده)

شريك لحيد

»كروب ف1 بروتكت »
شركه حات مسؤللية محدده شريك 

لحيد

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

»كرلب فس برلتكت » شركه حات 

مسؤللية محدده شريك لحيد

6) شارع مرس سل2ان، شقة 

3 ال2ابق األلل، 1411)، 

الدارالبيضاء املغرب

»كرلب فس برلتكت » شركه حات 

مسؤللية محدده شريك لحيد 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس سل2ان، شقة 3 ال2ابق األلل 

- 411)) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)»كرلب)

فس برلتكت)»)شركه حات مسؤللية)

محدده شريك لحيد.
مقالل) (- (: أرض الشركة بإيجاز)

املراقبة لاوحماية من السرقة)

املراقبة) لاستشارات  تدريبات  (-

لاوحماية من السرقة.

-)مقالل تنظيف.

-)مقالل إعالنات.

لاالحتفاالت) العرلض  مدير  (-

لالترفيه.

-)تنظيم املعارض.

-)األعمال املؤقتة))إدارة العقود).

-)أعمال مختلفة.

-)تاجر.

-)استيراد لتصدير.

لسيلة) بأي  الشركة  مشاركة  (-

جميع) في  مباشرة  أير  أل  مباشرة 

مرتب2ة) تكون  قد  التي  العمليات 

إنشاء) طريق  عن  الشركة  بغرض 

أل) املساهمة  أل  جديدة  شركات 

أل) األسهم  استرداد  أل  االكتتاب 

أير) أل  االندماج  أل  الشركة  حقوق 

حلك،)إنشاء)أل تأجير أل إدارة أي عمل)

أل مؤسسة،)لتولي أل اقتناء)أل تشغيل)

لبراءات) العمليات  جميع  نقل  أل 

االختراع املتعلقة بهذه األنش2ة..

6))شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

مرس سل2ان،)شقة)3)ال2ابق األلل)-)

411)))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 91.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):)

 911 (: مريم) مكرماني  السيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة مكرماني مريم عنوانه)ا))
إقامة األمان))) GH)عمارة)83))رقم)
5))ا س الدار البيضاء)411)))الدار)

البيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة مكرماني مريم عنوانه)ا))
إقامة األمان))) GH)عمارة)83))رقم)
5))ا س الدار البيضاء)411)))الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)4638).

513I

BUSINESS AUDITAX

INCHAAT AFRIQUIA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17، 90010،
TANGER MAROC

INCHAAT AFRIQUIA شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 4، زالية 
زنقة السعيدية لاملحمدية إقامة 
ياسمينة، رقم 7، - 91111 طنجة 

اململكة املغربية.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.8(443

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
1)1))تم تعيين) 1))يوليوز) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))خبيد)
لقبول) تبعا  لحيد  كمسير  اوحسين 

استقالة املسير.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)9)6)3).

514I

SOMADINCO

HAMZE ISKANEحمز إسكان

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO

إقامة ماجورل عمارة B رقم) 

حي القدس البرنو�ضي، 1)16)، 

الدارالبيضاء املغرب

 HAMZE ISKANEحمز إسكان

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستان) عمارة ) رقم) البرنو�ضي - 

1)16) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4669((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

حمز) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAMZE ISKANEإسكان

منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البستان))عمارة)))رقم))البرنو�ضي)-)

1)16))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: السيد زيضوض محمد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد زيضوض محمد عنوانه)ا))

دمنات) للولى  أعلي  وحسن  أيت 

111)))أزيالل املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد زيضوض محمد عنوانه)ا))

دمنات) للولى  أعلي  وحسن  أيت 

111)))أزيالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741781.

515I

fiduciaire(didi

STE BRK TRANSPORT 

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire(didi

 BD IMAM EL GHAZALI (8

 IMMEUBLE(ELHAMOUTI 2eme

 ETAGE(N 03 18 BD(IMAM

 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme(ETAGE(N

03، 60000، oujda(maroc

 STE BRK TRANSPORT شركة 

حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 89 شارع 

أحفير ال2ابق 4 رقم )) - 61111 

maroc لجدة

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

353((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRK TRANSPORT

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املدر�ضي.

89)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

 61111  -  (( رقم) (4 ال2ابق) أحفير 

.maroc(لجدة

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد السهلي عبد الغاني):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الغاني) عبد  السهلي  السيد 

عنوانه)ا))حي االندلس زنقة املسك)4 

رقم)4) 61111)لجدة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) امزيان  محمد  السيد 

 61111 املدينة االقتصادية) ((( رقم)

بوعرفة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة بتاريخ)-)تحت رقم)-.

516I

FUDICAIRE ISMAILI

STE MYMAR BULDING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

STE MYMAR BULDING شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

 AV BIR لعنوان مقرها اإلجتماعي

 ANZARANE(N° 33 ES(SEMARA -

111)7 السمارة املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.375

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

1)1))تم تعيين) 4))يوليوز) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة))عزات)
موالي املامي كمسير لحيد تبعا لقبول)

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)/))).

517I

compta(jour

VOLTAMAN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 SOCIETE : » VOLTAMAN«

S.A.R.L

 AU(CAPITAL(DE 200.000،11

DHS

 SIEGE(SOCIAL : Domaine(Al

 Omari(Abdelouahed – Douar

( : Sidi(Baghdad – C.R

 Ghmat – Cercle : Ait(Ourir – Pr :

Al Haouz

-التأسيس : 

بتاريخ) عرفي  عقد  -)بمقت�ضى 

تأسيس شركة) تم  ((1(1 يونيو) ((4

حات املسؤللية املحدلدة خصائصها)

كالتالي):)
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-التسمية):)

حات) شركة  (« (VOLTAMAN («

املسؤللية املحدلدة)

)-املقر االجتماعي):)

)دلمين العمري عبد الواحد)–)دلر)

سيدي بغداد)–)ر.م):)أمات)–)دائرة):)

ايت الرير-)العالقات العامة):)اوحوز

-املدة):)

التقييد) من  سنة،ابتداء) (99

بالس ل التجاري.

)-الرأسمال):)

ما مجموعه) في  الرأسمال محدد 

 (11.111،11( درهم) آلف  مائتان 

درهم).

حصة) مائة  على  مقسمة 

درهم) مائة  بقيمة  اجتماعية،)

مائة) إلى  (( من) مرقمة  للواحدة،)

لفائدة):)

(: ((611 بوامان) محمد  السيد  (*

حصة اجتماعية

*السيدة ملياء)بوامان)411):)حصة)

اجتماعية

)-التسيير):)

الشركة مسيرة ملدة أير محدلدة)

من طرف السيد محمد بوامان

)-السنة االجتماعية):)

تبتدئ من لاحد يناير،)لتنتهي يوم)

الواحد لالثالثون من شهر دجنبر من)

كل سنة.)

)-األرباح):)

الناتج الصافي للسنة اوحالية بعد)

لالقانونية،) املشرلعة  االقت2اعات 

مع) بتناسب  الشركاء) بين  ستوزع 

اوحصص التي يملكونها.

لدى) القانوني  اإليداع  –يتم  ((

بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

1)1)/5/17))تحت عدد)5))4))

الس ل التجاري عدد)14979) 

على النص لالنسخة

519I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AGOU ACHRAF SARL

AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

 STE AGOU ACHRAF SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

 HAY لعنوان مقرها اإلجتماعي

 TANTAN RUE DEMNATE ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب 

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGOU ACHRAF SARL AU

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لاستراد.

 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 TANTAN RUE DEMNATE ES

SEMARA - 7(111)السمارة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

: اكوزلل) اشرف  محمد   السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

اكوزلل) اشرف  محمد  السيد 

 1( رقم) اوحاجب  زنقة  عنوانه)ا))

السمارة)111)7)السمارة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

اكوزلل) اشرف  محمد  السيد 

 1( رقم) اوحاجب  زنقة  عنوانه)ا))

السمارة)111)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ)7))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/))).

5(1I

FUDICAIRE ISMAILI

STE S.G.W SECURITY SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

 STE S.G.W SECURITY SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

 LOT لعنوان مقرها اإلجتماعي

 WAHDA(BLOC(G(N° 835 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.S.G.W SECURITY SARL

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اوحراسة).

 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 WAHDA BLOC G N° 835 ES

SEMARA - 7(111)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: املوسالي) مينة  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة مينة املوسالي عنوانه)ا))

 1( الوحدة) حي  (49 رقم) زنقة كركر 

العيون)71111)العيون املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) املوسالي  مينة  السيد 

 1( الوحدة) حي  (49 رقم) زنقة كركر 

العيون)71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/4)).

5((I

aice(compta

KADIMMO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199، 20190،

casablanca maroc

KADIMMO شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي فرح ) حي 

راسين زنقة علي عبدالرزاق لشارع 

بيرانزران - 1371) البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(53(45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((116 مارس) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KADIMMO

(: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستشارات العقارية.

عنوان املقر االجتماعي):)فرح)))حي)

لشارع) عبدالرزاق  علي  زنقة  راسين 

بيرانزران)-)1371))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد سقلي حسيني عبدالقادر)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد سقلي حسيني عبدالقادر)

البيضاء) ((1371 البيضاء) عنوانه)ا))

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد سقلي حسيني عبدالقادر)

البيضاء) ((1371 البيضاء) عنوانه)ا))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)116))تحت رقم)737586.

5((I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

SABIL EQUIPEMENT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V(EL(KELAA(DES(SRAGHNA،

 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

SABIL EQUIPEMENT شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 43) 

تجزئة تسالت ) الع2الية - 11)43 

قلعة السراأنة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(499

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

1)1))تم تعيين) 16)يوليوز) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة))جلوق)
لقبول) تبعا  لحيد  كمسير  فاتحة 

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراأنة بتاريخ))) 

يوليوز)1)1))تحت رقم)1)1)/53).

5(3I

Société somicoc

شركة ل ر-ن

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc

 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc

شركة ل ر-ن شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

41 قيسارية الصنهاجي شارع عباس 

ملسعدي م.ج فاس - 31111 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

63(79

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ل ر-ن.

بيع مواد) (: أرض الشركة بإيجاز)

لمستلزمات الصيدلة.

عنوان املقر االجتماعي):)متجر رقم)

قيسارية الصنهاجي شارع عباس) (41

فاس) (31111 (- فاس) م.ج  ملسعدي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: لداد) اأوتان  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 6 السيدة اأوتان لداد عنوانه)ا))
زنقة ابي عبيد الدكالي ال2ابق االلل)

الشقة)))م.ج)31111)فاس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 6 السيدة اأوتان لداد عنوانه)ا))
زنقة ابي عبيد الدكالي ال2ابق االلل)

الشقة)))م.ج)31111)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)1)1)/)81).

5(4I

FACE FIDUCIAIRE

GT LAB

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

19) شارع مص2فى املعني ال2ابق 

الثالث رقم 6، 31)1)، الدار 

البيضاء املغرب

GT LAB شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1) شارع 

مص2في املعاني ال2ابق ) شقة 9 

الدارالبيضاء - 31)1) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LAB

مبرمج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لمحلل في اإلعال ميات.

عنوان املقر االجتماعي):))1))شارع)

 9 شقة) (( ال2ابق) املعاني  مص2في 

31)1))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
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حصة) ((11 (: السيدة أيثة تازي)
بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيدة أيثة تازي عنوانه)ا))رقم)
 4 طابق) اوحبيب  بن  جعفر  زنقة  (6
 (1111 البيضاء) بوركون  ((3 شقة)

الدارالبيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة أيثة تازي عنوانه)ا))رقم)
 4 طابق) اوحبيب  بن  جعفر  زنقة  (6
 (1111 البيضاء) بوركون  ((3 شقة)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

5(5I

AMDE

ARA MEDIC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

ARA MEDIC شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

 ANGLE لعنوان مقرها اإلجتماعي
 BOULEVARD ABDELMOUMEN
 ET(RUE(SOUMAYA، RESIDENCE
 CHEHRAZADE 3، 5EME(ETAGE،

 N 22، - 20340 CASABLANCA
MAROC

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
465437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDIC

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

طبية) لشبه  طبية  مواد  لتصدير 

لمواد التجميل.

 ANGLE (: عنوان املقر االجتماعي)

 BOULEVARD ABDELMOUMEN

 ET RUE SOUMAYA، RESIDENCE

 CHEHRAZADE 3، 5EME ETAGE،

 N ((، - (1341 CASABLANCA

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (341 (: السيد عادل بنونة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) (331 (: توابت) علي  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).

 SAVARY RENAUD السيد)

MATHIEU(:(330)حصة بقيمة)11) 

درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بنونة  عادل  السيد 

1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) توابت  علي  السيد 

مراكش)1111))مراكش املغرب.

 SAVARY RENAUD السيد)

 LONDRES عنوانه)ا)) (MATHIEU

 (1111 LONDRES ROYAUME

.UNI

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) بنونة  عادل  السيد 

1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)1)1))تحت رقم)-.

5(6I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

T9EDA LDAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ،33

 FLEURI(AL(MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC

T9EDA LDAR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

5) تجزئة اوخزامة ال2ابق السفلي 

ليساسفة - 91)1) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

467199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T9EDA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LDAR

أرض الشركة بإيجاز):)بيع لشراء)

املواد الغدائية.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي) ال2ابق  اوخزامة  تجزئة  ((5

الدارالبيضاء) ((1(91 (- ليساسفة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

حصة) (51 (: بورزقي) أمين  السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).

 51 (: ألسالم) عبداو ليل  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بورزقي  أمين  السيد 

)))سيدي) 6)رقم) تجزئة اوحمد زنقة)

مومن)1411))الدارالبيضاء)املغرب.

ألسالم) عبداو ليل  السيد 

 6 عنوانه)ا))جنان الرحمة امل موعة)

 (1661 4)دار بوعزة) رقم) ((( عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) بورزقي  أمين  السيد 

)))سيدي) 6)رقم) تجزئة اوحمد زنقة)

مومن)1411))الدارالبيضاء)املغرب

ألسالم) عبداو ليل  السيد 

 6 عنوانه)ا))جنان الرحمة امل موعة)

 (1661 4)دار بوعزة) رقم) ((( عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- االبتدائية بتارجيست بتاريخ)

رقم)-.

5(7I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

 FRAMOPTIC

DISTRIBUTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ،33

 FLEURI(AL(MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC

 FRAMOPTIC DISTRIBUTION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ليساسفة 

إقامة الفرح عمارة 1) الشقة 9 

ال2ابق4 - 91)1) الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

467(55

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRAMOPTIC DISTRIBUTION

إستيراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

بيع لشراء)منتجات بصرية.

عنوان املقر االجتماعي):)ليساسفة)

 9 الشقة) ((1 عمارة) الفرح  إقامة 

الدارالبيضاء) ((1(91  - ال2ابق4 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد جبران يوسف):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) يوسف  جبران  السيد 

عمارة) الفرح  إقامة  ليساسفة 

 (1(91 ال2ابق4  (9 الشقة) ((1

الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) يوسف  جبران  السيد 

عمارة) الفرح  إقامة  ليساسفة 

 (1(91 ال2ابق4  (9 الشقة) ((1

الدارالبيضاء)املغرب

(- بتاريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

5(8I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

GNZR

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد، 5111)، 

اوخميسات املغرب

GNZR شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي رقم 471 

تجزيئة الياسمين اوخميسات - 

5111) اوخميسات املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(7477

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(9 مارس) (16 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش2ة  إضافة 

الشركة اوحالي):))التصدير لاالستيراد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (8 بتاريخ) باوخميسات  االبتدائية 

مارس)9)1))تحت رقم))9.

5(9I

FACE FIDUCIAIRE

ANZ COMPANY

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

19) شارع مص2فى املعني ال2ابق 

الثالث رقم 6، 31)1)، الدار 

البيضاء املغرب

ANZ COMPANY شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1) شارع 

مص2في املعاني ال2ابق ) الشقة 9 

الدارالبيضاء - 31)1) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4664(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COMPANY

ماسك) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مؤسسة للعناية باو مال.

عنوان املقر االجتماعي):))1))شارع)

 9 الشقة) (( مص2في املعاني ال2ابق)

31)1))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: زكزة) نسرين  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) زكزة  نسرين  السيدة 
 47 ش) (3 زنقة ابو عباس العزفي ط)

 (1111 الدارالبيضاء) املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) زكزة  نسرين  السيدة 
 47 ش) (3 زنقة ابو عباس العزفي ط)

 (1111 الدارالبيضاء) املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

5(1I

CAFE LE BIG BOSS

 CAFE LE BIG( كافي لو بيڭـ بوص

( BOSS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFE LE BIG BOSS

 (99BOULEVARD-(97

 MOHAMED BOUZIANE SIDI

 OTHMANE(CASABLANCA،

20400، casablanca(maroc

 CAFE LE BIG( كافي لو بيڭـ بوص

BOSS ) شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 97)-

99) شارع محمد بوزيان سيدي 

عثمان الدار البيضاء - 1411) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

465379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كافي لو)

.( CAFE LE BIG BOSS((بيڭـ)بوص

استغالل) (: أرض الشركة بإيجاز)

مقهى.

(97- (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) بوزيان  محمد  شارع  ((99

عثمان الدار البيضاء)-)1411))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: الغ دامي) منير  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الغ دامي عنوانه)ا)) منير  السيد 

اقامة البيضاء) (8 زنقة) قصر البحر))

ال2ابق) ((( شقة) (((4 عمارة أ رقم)

البيضاء) الدار  ((1411 البيضاء) (3

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الغ دامي عنوانه)ا)) منير  السيد 

اقامة البيضاء) (8 زنقة) قصر البحر))

ال2ابق) ((( شقة) (((4 عمارة أ رقم)

البيضاء) الدار  ((1411 البيضاء) (3

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)3))739.

5((I

فيد بيست كونسيلتين

SAHARA TOTO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم )1 ال2ابق االلل، 

71111، العيون املغرب

SAHARA TOTO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة الش2ر ) رقم 879 العيون 

مدينة الوحدة الش2ر ) رقم 879 

العيون 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA TOTO

استراد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لنصدير ق2ع الغيار.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العيون) (879 رقم) (( الوحدة الش2ر)

 879 رقم) (( الش2ر) الوحدة  مدينة 

العيون)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: منصور) بوبكر  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) منصور  بوبكر  السيد 

حي سيدي محمد شارع يثرب رقم)77 

العيون)71111)العيون املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) منصور  بوبكر  السيد 

حي سيدي محمد شارع يثرب رقم)77 

العيون)71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (19 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)667.

5((I

فيد بيست كونسيلتين

 LAMBARKI MULTI

SURVEILLANCE SYSTEM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 

زنقة بركان رقم )1 ال2ابق االلل، 

71111، العيون املغرب

 LAMBARKI MULTI

SURVEILLANCE SYSTEM شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

برشيد رقم 93 حي اوذ ري العيون 
زنقة برشيد رقم 93 حي اوذ ري 

العيون 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(37(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 LAMBARKI MULTI (: تسميتها)

.SURVEILLANCE SYSTEM

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

نظام إنذار.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي اوذ ري العيون) (93 برشيد رقم)
اوذ ري) حي  (93 رقم) برشيد  زنقة 

العيون)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 341 (: السيد مجمد سالم ملباركي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيد محمد فاضل ملباركي):)331 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

331)حصة) (: السيد جامع ملباركي)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

ملباركي) سالم  مجمد  السيد 

طرفاية) اوحكونية  قيادة  عنوانه)ا))

71111)العيون املغرب.

ملباركي) فاضل  محمد  السيد 

 71111 اوحكونية طرفاية) عنوانه)ا))

العيون املغرب.

عنوانه)ا)) ملباركي  جامع  السيد 

خط الرملة))1)زنقة خنيفرة رقم)93 

العيون)71111)العيون املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

ملباركي) سالم  مجمد  السيد 

طرفاية) اوحكونية  قيادة  عنوانه)ا))

71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)557).

5(3I

»AGRO SANABIL«

»AGRO SANABIL«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

»AGRO SANABIL«

 DOUAR ESMAALA

 LAKOUASSEM، OULED(FREJ،

 El(Jadida، 24000، EL(JADIDA

MAROC

»AGRO SANABIL« شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

السماعلة، القواسم، ألالد أفرج، - 

4111) او ديدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
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رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(5739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(9 يوليوز) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»AGRO SANABIL«

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

لتسويق علف املاشية لالدلاجن.

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ألالد أفرج،) القواسم،) السماعلة،)

4111))او ديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 MOKHTAR HARJAM السيد)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (:( 500

للحصة.

 BOUCHAIB HARJAM السيد)

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (:( 500

للحصة.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

 MOKHTAR HARJAM السيد)

4111))او ديدة) عنوانه)ا))او ديدة)

املغرب.

 BOUCHAIB HARJAM السيد)

عنوانه)ا))الدار البيضاء)1111))الدار)

البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

 MOKHTAR HARJAM السيد)

4111))او ديدة) عنوانه)ا))او ديدة)

املغرب

 BOUCHAIB HARJAM السيد)

عنوانه)ا))الدار البيضاء)1111))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باو ديدة بتاريخ)5))أشت)

9)1))تحت رقم)56)4).

5(4I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

GENIE INGENIEURIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES، 30110، FES

MAROC

GENIE INGENIEURIE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

96)تجزأت البحر، ال2ابق 5 مضيق 

- 11)93 مضيق املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((793

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يونيو) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الصمد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (333 مسالي)

أصل)111.))حصة لفائدة السيد))ة))

ياسين مبتهج بتاريخ))))يونيو)1)1).

الصمد) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (333 مسالي)

أصل)111.))حصة لفائدة السيد))ة))

حسين زرلق بتاريخ))))يونيو)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يوليوز) ((5 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)))3).

5(5I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

GENIE INGENIEURIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES، 30110، FES

MAROC

GENIE INGENIEURIE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي رقم 

96)تجزأت البحر، ال2ابق 5 مضيق 

- 11)93 مضيق .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((793

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

1)1))تم تحويل) )))يونيو) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

إلى) املحدلدة«) املسؤللية  حات 

»شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)

الشريك الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((5 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)))3).

5(6I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

GENIE INGENIEURIE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES، 30110، FES

MAROC

GENIE INGENIEURIE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

96)تجزأت البحر، ال2ابق 5 مضيق 

- 11)93 مضيق املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.((793

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 يونيو) ((( املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
لحيد) كمسير  الصمد  عبد  مسالي 

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((5 االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)))3).
5(7I

Audifisc(Maroc

اشوا للتقنيات افريقيا
شركة املساهمة

تعيين مسير جديد للشركة

أشوا للتقنيات افريقيا ش .م .م
املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 
سابينو )78 املن2قة الصناعية- 

النواصر
رأسمال 311111 درهم

املس لة بالس ل التجاري بالدار 
البيضاء تحت رقم 9)996)

متصرفين جدد تعيين
بمقت�ضى محضر مدالالت او مع)
البيضاء) بالدار  املنعقد  العادي 
بتاريخ))))فبراير)1)1))قرر مساهمو)
أفريقيا) للتقنيات  أشوا  شركة 
رأسمالها) مبس2ة  مساهمة  شركة 
االجتماعي) لمقرها  درهم  (311111
املن2قة) (78( بالدار البيضاء)سابينو)

الصناعية النواصر مايلي):)
خالد) السيد  من  كل  تعيين  (•
حاتم) لالسيد  جابره  عثمان  حامد 
زألول كمتصرفين جديدن مكان كل)
البنوي) لليد علي محمد  السيد  من 
لالسيد أحمد إبراهيم البسام لحلك)
ملدة ست سنوات تنتهي عند اختتام)
على) للموافقة  املدعو  العام  او مع 
حسابات السنة املنتهية في))3)دجنبر)

.(1(5
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)بتاريخ)1))يوليوز)1)1) 
تحت رقم)739175

5(8I
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gros(choop

GROS CHOOP

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gros(choop

 HAY EL MENZEH CYM (388

RABAT، 11001، salé(maroc

GROS CHOOP شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 388) 

حي املنزه، يعقوب املنصور، الرباط. 

- 51)1) الرباط املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(44373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GROS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CHOOP

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

املنتوجات الغذائية/)نقل البضائع….

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املنصور،  يعقوب  املنزه،) حي  ((388

الرباط.)-)51)1))الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: أسيف) سمية  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) أسيف  سمية  السيد 

رقم)346)ق2اع القدس العيايدة سال)

1)1)))سال املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) أسيف  السيدة سمية 

رقم)346)ق2اع القدس العيايدة سال)))

1)1)))سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)15361).

5(9I

FUDICAIRE ISMAILI

Société N N ROUTE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 17 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،7(111

Société N N ROUTE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اوحسني زنقة لعبيدي للد حميم 

رقم 15) مكرر السمارة - 111)7 

السمارة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société N N ROUTE
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

العامة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حميم) للد  لعبيدي  زنقة  اوحسني 
 7(111 (- السمارة) مكرر  ((15 رقم)

السمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي):)
 (1.111 (: اعي�ضى) حميد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اعي�ضى  حميد  السيد 
الكدية) فوق  تجزئة  انزاران  بئر  حي 
تيكيوين اكادير) ((34 4))شقة) بلوك)

81111)اكادير املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) اعي�ضى  حميد  السيد 
الكدية) فوق  تجزئة  انزاران  بئر  حي 
تيكيوين اكادير) ((34 4))شقة) بلوك)

81111)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/3)).

531I

RISE ADVISORY

RISE ADVISORY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

RISE ADVISORY
 Bd(d’Anfa1 Rue(Clos(De ،73

 Provence - Casablanca .،
1111)، الدارالبيضاء املغرب

RISE ADVISORY شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

 Bd d’Anfa لعنوان مقرها اإلجتماعي
 1 Rue(Clos(De(Provence 73 -

1111) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466175

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RISE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADVISORY

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

في) أل  املغرب  في  سواء) الشركة،) من 

اوخارج):)

املشورة القانونية

استشارات مالية

امل لس االجتماعي

محاسبة) مسألة  أي  دراسة 

اقتصادية لمالية لقانونية لضريبية.

لاملراقبة) لاملراجعة  التحقق 

للمحاسبة لاوحسابات من أي نوع.

الرقابة) أنظمة  لتقييم  إنشاء)

الداخلية لقبول جميع مهام الرقابة)

لاملراجعة الداخلية.

املشورة في مجال االستثمار.

التدريب)

إدارة اإليجار ألي عمل.

مهمة خاصة لالعناية الواجبة

املعامالت) جميع  عام،) بشكل 

أل) الصناعية  أل  املالية  أل  التجارية 

املنقولة أل العقارية املتعلقة بأهدافها)

بشكل مباشر أل أير مباشر لالتي قد)

تعزز ت2وير الشركة لتوسيعها..

 Bd (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 d’Anfa ( Rue Clos De Provence

1111) - 73)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)



9763 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

 (1 (: السيد توم بنشقرلن مهدي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 81 (: السيدة توم بنشقرلن أيتة)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

مهدي) بنشقرلن  توم  السيد 

القدس) تجزئة  لساسفة  عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((1111  ( رقم) فيال 

املغرب.

أيتة) بنشقرلن  توم  السيدة 

القدس) تجزئة  لساسفة  عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((1111  ( رقم) فيال 

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

مهدي) بنشقرلن  توم  السيد 

القدس) تجزئة  لساسفة  عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((1111  ( رقم) فيال 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم تم اإليداع) ((1(1 يوليوز)

القانوني في مركز االستثمار اإلقليمي)

بتاريخ)6))يوليوز)1)1).

53(I

FIDUBAC SARL

MIDI MESSAGERIE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

FIDUBAC SARL

)6)مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador(maroc

MIDI MESSAGERIE »شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : حي األمل 

الغربي رقم ) الدريوش - 154)6 

الدريوش املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(4575

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

لتبعا) ((1(1 يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  اوحالي  املسير  الستقالة 

املمثل)ين))القانوني)ين)):)
-)شنوف عمرل

شركة) (MIDI MESSAGERIE  -  

حات))مسؤللية محدلدة حات الشريك)

 الوحيد الكائن مقرها اإلجتماعي ب):

الدريوش) (1( رقم) الغربي  األمل  حي 

الناظور)154)6)الدريوش املغرب
عند) التجاري  الس ل  رقم 

االقتضاء):)4575)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)8))يوليوز)

1)1))تحت رقم))47).

53(I

FIDUBAC SARL

MIDI MESSAGERIE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUBAC SARL

)6)مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم )) الناضور

62000، nador(maroc

MIDI MESSAGERIE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي حي األمل 

الغربي رقم ) الدريوش - 154)6. 

الدريوش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(4575

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) ((1(1 يوليوز) ((6 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنش2ة  إضافة 

أير) األمتعة  نقل  (: اوحالي) الشركة 

املرافقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)8))يوليوز)

1)1))تحت رقم))47).

533I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE ECIRP

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم )3 ال2ابق الثالت شارع اوحسن 

الثاني أحداف أزرل، 11)53، أزرل 

املغرب

SOCIETE ECIRP شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب 

أيت حدل لعلي أيت مرللل سيدي 

املخفي - 11)53 ازرل املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ECIRP

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

دراسات،)أعمال مختلفة،)التجارة.

عنوان املقر االجتماعي):)مرآب أيت)

حدل لعلي أيت مرللل سيدي املخفي)

- 11)53)ازرل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: أيوب) عليوي  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) أيوب  عليوي  السيد 
أيت مرللل سيدي) لعلي  أيت حدل 

املخفي)11)53)ازرل املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) أيوب  عليوي  السيد 
أيت مرللل سيدي) لعلي  أيت حدل 

املخفي)11)53)ازرل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) بازرل  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)48).
534I

FOUZMEDIA

IMOBILIETRAV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
IMOBILIETRAV شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 73) شارع 

محمد الديوري، ال2ابق األلل، 
شقة رقم 3 - 4111) القني2رة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.
بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)4))أكتوبر)3)1))تم تحويل)
املقر االجتماعي اوحالي للشركة من)»)
ال2ابق) شارع محمد الديوري،) ((73
األلل،)شقة رقم)3 - 4111))القني2رة)
(،4 رقم) شقة  (،((5« إلى) املغرب«)
(- التنشيط) من2قة  الثاني،) ال2ابق 

4111))القني2رة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني2رة بتاريخ)8))نونبر)

3)1))تحت رقم)38153.
535I
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Consultation internationale 6871 

SAYSY INVEST
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

 Consultation internationale
6871

شارع محمد اوخامس فضاء يسرى 
ال2ابق 1) رقم 355، 11)1)، الدار 

البيضاء املغرب
SAYSY INVEST شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
 AL لعنوان مقرها اإلجتماعي
 KHAIR،SI 3 S/22 OULED

SALAH - 20001 البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(6((87

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
9)1))تم تعيين) 3))دجنبر) املؤرخ في)
منا) السيد)ة)) للشركة  جديد  مسير 
صر يوسف كمسير لحيد تبعا لقبول)

استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)9)1))تحت رقم)5576)7.
536I

مركز تنغير للمحاسبة لالتسيير

TEMI CARS SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مركز تنغير للمحاسبة لالتسيير
رقم 394 تجزئة اديس نغير شارع 
محمد اوخامس تنغير اقليم تنغير، 

45811، تنغير املغرب
TEMI CARS SARL AU شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 93) 
شارع بئرانزران اقليم تنغير 45811 

تنغير املغرب
تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
67(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TEMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CARS SARL AU
كراء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات بدلن سائق.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)93) 
 45811 شارع بئرانزران اقليم تنغير)

تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: متجالج) السيد سفيان 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد سفيان متجالج عنوانه)ا))
اوخامس) محمد  شارع  (3(6 رقم)

45811)تنغير املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) متجالج  لليد  السيد 
تنغير) (45811 االلل) اوحسن  شارع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)-.
537I

FOUZMEDIA

YAHIA CITY

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

YAHIA CITY شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيز الرقم 4 - 4111) القني2رة 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

55339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YAHIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CITY

:)مقالل في) أرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين

مقالل في نقل السلع

مقالل في اشغال مختلفة لاشغال)

البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)59)اقامة)

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد)

القني2رة) ((4111  -  4 الرقم) العزيز 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ادريس  الغش  السيد 

 4 امل موعة) س  بلوك  الوحدة  حي 

) 11)4))سيدي يحيى الغرب) الرقم)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) ادريس  الغش  السيد 
 4 امل موعة) س  بلوك  الوحدة  حي 
) 11)4))سيدي يحيى الغرب) الرقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) بالقني2رة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

541I

مكتب محاسبة

 PALMIERS DE LA GRANDE
OASIS

شركة املساهمة
تحويل الشكل القانوني للشركة

مكتب محاسبة
زنقة عالل بن) (( شقة) (4( عمارة)
الرشيدية،) ((11 ص.ب) هللا  عبد 

114)5،)الرشيدية املغرب
 PALMIERS DE LA GRANDE

OASIS)شركة املساهمة
االجتماعي) مقرها  عنوان  ل 
 76 ص.ب) مدأرة  تسكدلت  قصر 

الرشيدية)-)111)5)الرشيدية).
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري)
.((445

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
1)1))تم تحويل) 14)يونيو) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
املساهمة«)إلى)»شركة حات املسؤللية)

املحدلدة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)68).

54(I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

PORTO BUSINESS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6، 20600،

Casablanca Maroc



9765 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

PORTO BUSINESS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم-GH (7) ال2ابق الثاني البر 
نو�ضي الدار البيضاء - 1)16) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.39(419

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) ((1(1 يوليوز) (19 في) املؤرخ 

مسؤللية محدلدة) ( حل شركة حات)
 PORTO الوحيد) الشريك  حات 
BUSINESS)مبلغ رأسمالها)11.111) 
اإلجتماعي) مقرها  لعنوان  درهم 
ال2ابق) ((GH التقدم-7)  مجموعة 
(- البيضاء) الدار  نو�ضي  البر  الثاني 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((16(1

ل):)عدم تحقيق الهدف.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 6 شقة) (3 طابق) باتينيول  زنقة  ((6
بلفدير الدار البيضاء)-)1)16))الدار)

البيضاء)املغرب.)
ل عين):)

السيد)ة))ايمان حارت لعنوانه)ا))
تجزئة)6))زنقة باتينيول طابق)3)شقة)
6)بلفدير الدار البيضاء)16451)الدار)
البيضاء)املغرب كمصفي))ة))للشركة.
)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)
زنقة) ((6 تجزئة) (: املتعلقة بالتصفية)
باتينيول طابق)3)شقة)6)بلفدير الدار)

البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))4))74.
54(I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE ASIWANPORT SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°1(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°(66،3EME ETAGE

 B،ALHOCEIMA، 32000،
ALHOCEIMA MAROC

 STE ASIWANPORT SARL AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل في 
ال2ابق السفلي بحي ايت مو�ضى 

لعمر امزلرن - 111)3 اوحسيمة 
املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

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

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASIWANPORT SARL AU
أرض الشركة بإيجاز):)مجمد
بيع اوخضر لالفواكه امل مدة

استيراد لتصدير.
محل في) (: عنوان املقر االجتماعي)
ال2ابق السفلي بحي ايت مو�ضى لعمر)

امزلرن)-)111)3)اوحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: املرابط) جواد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 (111 (: املرابط) جواد  السيد  (

بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) املرابط  جواد  السيد 

حي لعزيب امزلرن،اوحسيمة)111)3 

اوحسيمة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) املرابط  جواد  السيد 

حي لعزيب امزلرن،اوحسيمة)111)3 

اوحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) باوحسيمة  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)471.

543I

س-اطلس

STE AGHNSA TRAVAUX

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

س-اطلس

ال2ابق االلل الحي االداري شارع 

ال2ائف رقم )4، 3111)، بني مالل 

املغرب

STE AGHNSA TRAVAUX شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

الكاريان فم الدي - 3111) بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1(45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGHNSA TRAVAUX

مقالل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اعمال متعددة)

التجارة في معدات البناء

مقالل نقل البضائع.

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكاريان فم الدي)-)3111))بني مالل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

4.111.111)درهم،)مقسم كالتالي):)

 (6.111 (: حسن) كورل  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 ((.111 (: حميد) كورل  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 ((.111 (: يونس) كورل  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد كورل حسن عنوانه)ا))ديار)

 (3111  (( )))شقة) االطاس عمارة)

بني مالل املغرب.

حي) السيد كورل حميد عنوانه)ا))

تنغير) (45811 مكونة) قلعة  النهضة 

املغرب.

السيد كورل يونس عنوانه)ا))ديار)

 (3111  (( شقة) االطاس عمارة)))

بني مالل املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد كورل حسن عنوانه)ا))ديار)

 (3111  (( )))شقة) االطاس عمارة)

بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ)7))يوليوز)

1)1))تحت رقم)7)4.

544I
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FCG AL AMANE

NGSIS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FCG AL AMANE
 16RUE(SEBOU(APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE(SEBOU(APT2

 AGDAL(RABAT، 10090، RABAT
MAROC

NGSIS شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )3 زالية 
شارع فال للد عمير لزنقة لادي 

بهت عمارة ابرلن - 1191) الرباط 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((66((
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)5))يوليوز)1)1))تم تحويل)
من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
»)3)زالية شارع فال للد عمير لزنقة)
 (1191 (- ابرلن) عمارة  بهت  لادي 
نوبليا) زنقة  (4« إلى) املغرب«) الرباط 
حي) (( بلوك) ((7 مجموعة) (4 تجزئة)

الرياض)-)1111))الرباط املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)15835).

545I

FINGEST CONSEIL SARL

BERBÉS ITALY

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

369) مكتب ) مراكش، 41111، 
مراكش املغرب

BERBÉS ITALY شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 316 
املسار، طريق أسفي - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(15(79

 (4 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BERBÉS ITALY
(- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
البالستيكية. املنتجات  تصنيع 

 (SANDALES(
-االسترداد لالتصدير.).

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 41111 (- طريق أسفي) املسار،) (316

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد أيوب اوخلوي):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
)السيد أيوب اوخلوي):)11))بقيمة)

11))درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اوخلوي  أيوب  السيد 
 Rue( du( 4( September( apt( B

Sainte foy . 1))33)فرنسا.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) اوخلوي  أيوب  السيد 
 Rue( du( 4( September( apt( B

Sainte foy . 1))33)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)))45)).

546I

STE TIB COMPT SARL AU

NEIMA ENERGY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املراب2ين لزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

15، 61111، لجدة املغرب

NEIMA ENERGY شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي جفال 
رقم 5 طريق تازة ال2ابق االر�ضي 

61111 لجدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.33697

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) ((5 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (811.111« قدره)

»11.111).))درهم«)إلى)»111.111.) 

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم«)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

لاملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)5)5).

547I

FACE FIDUCIAIRE

 DREAM DONUTS AND
COFFEE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

19) شارع مص2فى املعني ال2ابق 

الثالث رقم 6، 31)1)، الدار 

البيضاء املغرب

 DREAM DONUTS AND COFFEE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1) شارع 

مص2في املعاني ال2ابق ) الشقة 9 

الدارالبيضاء - 31)1) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DREAM DONUTS AND COFFEE

مستغل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

م2عم.

عنوان املقر االجتماعي):))1))شارع)

 9 الشقة) (( مص2في املعاني ال2ابق)

31)1))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: صغمات) أنس  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) صغمات  أنس  السيد 
رقم7)  ((7 زنقة) رشيد  موالي  حي 

الدارالبيضاء) بوجمعة  سعد  شارع 

1111))الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
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عنوانه)ا)) صغمات  أنس  السيد 
رقم7)  ((7 زنقة) رشيد  موالي  حي 

الدارالبيضاء) بوجمعة  سعد  شارع 

1111))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.

548I

LEADING PARTNERS

MAK Advisory

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADING PARTNERS

 BD ABDELMOUMEN IMM ((1

 G2 210 BD(ABDELMOUMEN

 IMM(G2، 2000، CASABLANCA

MAROC

MAK Advisory شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 ال2ابق 4 
رقم 1)ـــ الدار البيضاء - 1111) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

46557(

 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Advisory

:)دراسة في) أرض الشركة بإيجاز)

االقتصاد لالتمويل.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 4 ال2ابق) (3 شهرزاد) إقامة  سمية 
رقم)1)ـــ)الدار البيضاء)-)1111))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
وذ ازي) أمين  محمد  السيد 

ناخاي) إبراهيم  شارع  (41 عنوانه)ا))
الدار) (alahgazi@blp.ma  (9 رقم)

البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
وذ ازي) أمين  محمد  السيد 

ناخاي) إبراهيم  شارع  (41 عنوانه)ا))
alahgazi@ البيضاء) الدار  ((9 رقم)

blp.ma)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

551I

G.MAO.CCF

STE DMD EYE›S

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE، 30000، FES

MAROC

STE DMD EYE›S شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم اوخ2ابي عمارة بن مو�ضى 

الكواش ال2ابق الثاني فاس شارع 

عبد الكريم اوخ2ابي عمارةبن 

مو�ضى الكواش ال2ابق الثاني فاس 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63(7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((7

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DMD EYE’S
االستيراد) (: أرض الشركة بإيجاز)

لالتصدير+بيع النظارات.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
مو�ضى) بن  عمارة  اوخ2ابي  الكريم 
شارع) فاس  الثاني  ال2ابق  الكواش 
عبد الكريم اوخ2ابي عمارةبن مو�ضى)
 31111 الكواش ال2ابق الثاني فاس)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
لالعائلية) الشخصية  -األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
وحلو) لغشيم  أحمد  (: السيد)
رقم) (13 عمارة) األزهر  عنوانه)ا))
اليرنو�ضي) سيدي  ((/(( ش2ر) (36
البيضاء) الدار  ((16(1 البيضاء)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
وحلو) لغشيم  أحمد  (: السيد)
رقم) (13 عمارة) األزهر  عنوانه)ا))
اليرنو�ضي) سيدي  ((/(( ش2ر) (36
البيضاء) الدار  ((16(1 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)818).
55(I

STE AKOM TRANS

STE AKOM TRANS
إعالن متعدد القرارات

STE AKOM TRANS

 GARAGE(AU(N0 48 LOT

 HAFIDA(MARJANE 2 MEKNES،

50050، MEKNES(MAROC

STE AKOM TRANS »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : محل رقم 

48 تجزئة حفيضة مرجان ) مكناس 

51151 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.4(6(9

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

1)1))تم اتخاح) 17)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

تفويت) (: مايلي) على  ينص  الذي 

بما) محمد  ليام  السيد  حصص 

إجتماعية) حصة  ((7511 مجموعه)

من أصل)7511))للسيد أتخيا سعيد)

بتاريخ)1)1)/17/17

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

الذي ينص على مايلي):)تعيين مسير.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):)

الذي ينص على مايلي):)أصبح الشكل)

حات) شركة  هو  للشركة  القانوني 

الشريك) حات  املحدلدة  املسؤللية 

SARL - AU(الوحيد

بند رقم)6):)الذي ينص على مايلي)

اوحصص) (: الذي ينص على مايلي) (:

تنتمي) حصة  (35111 أي) الكاملة 

للسيد أتخيا سعيد

على) ينص  الذي  (: ((4 رقم) بند 

مايلي):):)الذي ينص على مايلي):)يبقى)

لاملسير) املالك  سعيد  أتخيا  السيد 

الوحيد للشركة
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)115).

55(I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AUTO ECOLE JOULIA

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA، 41000،

chichaoua MAROC

AUTO ECOLE JOULIA شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري سيدي املختار،شيشالة. - 

111)4 شيشالة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE JOULIA

عقد) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

السيارات) قيادة  لتعليم  مدرسة 

بسيارتين أل أكثر..

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- املختار،شيشالة.) سيدي  االداري 

111)4)شيشالة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: كابة) رشيدة  السيدة 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) كابة  رشيدة  السيدة 
الصويرة) تفتاشت  العساكرية  دلار 

44111)الصويرة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) كابة  رشيدة  السيدة 
الصويرة) تفتاشت  العساكرية  دلار 

44111)الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 
يوليوز)1)1))تحت رقم)1)1)/94).

553I

F.B.A.K GESTION SARL

 CASA RESSOURCES
HUMAINES SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق ) ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 CASA RESSOURCES

HUMAINES SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

 (67BD لعنوان مقرها اإلجتماعي
 ABDELMOUMEN RESIDENCE
 AL(YAMAMA(A 1ER(ETAGE(N°2

CASABLANAA - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.35(437

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 فبراير) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

وحسن جواق) )ة)) السيد) تفويت 
51))حصة اجتماعية من أصل)51) 
عمر لسان) )ة)) حصة لفائدة السيد)

الدين بتاريخ))))فبراير)1)1).
الكريم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ((51 سعسع)
)ة)) حصة لفائدة السيد) ((51 أصل)
فبراير) ((( بتاريخ) الدين  لسان  عمر 

.(1(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)76)5).

556I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

DELIVERY FRESH & SAFE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .51
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
DELIVERY(FRESH & SAFE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي رشيد تجزئة عايدة فيالج 

عمارة 9) رقم 8) طنجة - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(16617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DELIVERY(FRESH(&(SAFE
أرض الشركة بإيجاز):)بيع لشراء)
لاملواد) لالفواكه  اوخضر  لتوزيع 

الغدائية).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

فيالج) عايدة  تجزئة  رشيد  موالي 

 91111 (- طنجة) ((8 رقم) ((9 عمارة)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: اشويرف) عادل  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيدة حنان امشو):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).)

 511 (: اشويرف) عادل  السيد 

بقيمة)11))درهم.

السيدة حنان امشو):)511)بقيمة)

11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد عادل اشويرف عنوانه)ا))

عايدة) تجزئة  رشيد  موالي  شارع 

طنجة) ((8 رقم) ((9 عمارة) فيالج 

91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) امشو  حنان  السيدة 

عايدة) تجزئة  رشيد  موالي  شارع 

طنجة) ((8 رقم) ((9 عمارة) فيالج 

91111)طنجة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد عادل اشويرف عنوانه)ا))

عايدة) تجزئة  رشيد  موالي  شارع 

طنجة) ((8 رقم) ((9 عمارة) فيالج 

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((4 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)766)3).

557I
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STE FIDU WHITE

NEG MABRO

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDU WHITE

 RESI(SABRINE(BLOC(F(ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT، 65800،

TAOURIRT MAROC

NEG MABRO شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)38 

تجزئة موالي علي شريف التوسعة 
رقم )1 - 65811 تالريرت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)3))يوليوز)1)1))تقرر حل)

شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)

الشريك الوحيد)NEG MABRO)مبلغ)
لعنوان) درهم  ((11.111 رأسمالها)

تجزئة) رقم)38) اإلجتماعي  مقرها 

 1( موالي علي شريف التوسعة رقم)

(: تالريرت املغرب نتيجة ل) (65811 -

عدم تحقيق الهدف االجتماعي.

ل حدد مقر التصفية ب رقم)38 

التوسعة) علي شريف  موالي  تجزئة 
رقم))1 - 65811)تالريرت املغرب.)

ل عين):)

مبرلك) الدين  نور  السيد)ة))

علي) موالي  تجزئة  ((46 لعنوانه)ا))

املغرب) تالريرت  (65811 شريف)

كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتالريرت بتاريخ)4))يوليوز)

1)1))تحت رقم)1)1)/)8).

558I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE ATLASCOPHY

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI

رقم )3 ال2ابق الثالت شارع اوحسن 

الثاني أحداف أزرل، 11)53، أزرل 

املغرب

SOCIETE ATLASCOPHY شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ال2ابق 

األر�ضي أيت يحيى ألعال تكريكرة - 

11)53 أزرل املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ATLASCOPHY

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الفواكه) لالفالحية،) الغدائية  املواد 

لاوخضر ال2ازجة باو ملة،)لالتجارة.

ال2ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- تكريكرة) ألعال  يحيى  أيت  األر�ضي 

11)53)أزرل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: يوسف) لالرامي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) (: السيد ححو هشام)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد لالرامي يوسف عنوانه)ا))

ايت عمر لعلي تكريكرة)11)53)أزرل)

املغرب.

عنوانه)ا)) هشام  ححو  السيد 

ايت عمر لعلي تكريكرة)11)53)أزرل)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد لالرامي يوسف عنوانه)ا))

ايت عمر لعلي تكريكرة)11)53)ازرل)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) بازرل  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)43).

559I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE CAFE LA FACADE

D›ATLAS

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم )3 ال2ابق الثالت شارع اوحسن 

الثاني أحداف أزرل، 11)53، أزرل 

املغرب

 SOCIETE CAFE LA FACADE

D›ATLAS شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مرأب 
رقم 5 تجزئة سكينة - 11)53 أزرل 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CAFE LA FACADE

.D’ATLAS

مقهى،  (: بإيجاز) الشركة  أرض 
أعمال مختلفة.

مرأب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أزرل) (53(11 (- تجزئة سكينة) (5 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
العزيز) عبد  القسيمي  السيد 
درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111 (:

للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
العزيز) عبد  القسيمي  السيد 
عين) تجزئة  ((138 رقم) عنوانه)ا))

أأبال أحداف)11)53)أزرل املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
العزيز) عبد  القسيمي  السيد 
عين) تجزئة  ((138 رقم) عنوانه)ا))

أأبال أحداف)11)53)ازرل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بتاريخ) بازرل  االبتدائية 

1)1))تحت رقم))4).

561I

N(M CONSEIL-SARL

ELECTRO EZAMOURI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19، 2
 ETAGE(N 4، 62000، NADOR

MAROC
ELECTRO EZAMOURI شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض III الناظور او ديد - 111)6 

الناظور املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(6177

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3))يوليوز)1)1))تم تحويل)

من) للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

(- او ديد) الناظور  (III عاريض) »حي 

»حي) إلى) املغرب«) الناظور  (6(111

سلمى) اقامة  كرلنوبل  زنقة  امل2ار 

الناظور)-)111)6)الناظور املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)3))يوليوز)

1)1))تحت رقم)313).

56(I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE ARHTORBIL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI

رقم )3 ال2ابق الثالت شارع اوحسن 

الثاني أحداف أزرل، 11)53، أزرل 

املغرب

SOCIETE ARHTORBIL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب رقم 

88 حي السالم - 11)53 أزرل املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ARHTORBIL

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

االستيراد) التجارة،) مختلفة،)
لالتصدير).

عنوان املقر االجتماعي):)مرآب رقم)
88)حي السالم)-)11)53)أزرل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)
درهم،)مقسم كالتالي):)

511)حصة) (: السيد سلمان نبيل)
بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: العزيز) عبد  بهرى  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد سلمان نبيل عنوانه)ا))رقم)
ازرل) (53(11 88)حي السالم احداف)

املغرب.
السيد بهرى عبد العزيز عنوانه)ا))
سيدي عبد العزيز حي االمل ادريس)

زرهون)51111)مكناس املغرب).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد سلمان نبيل عنوانه)ا))رقم)
ازرل) (53(11 88)حي السالم احداف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) بازرل  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)47).

56(I

RAHHALI CONSEIL

SWIQAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech، (48(

40000، Marrakech(Maroc
SWIQAT شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )48) 
العزلزية، مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SWIQAT

ترليج) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

التقليدية) الصناعة  منتجات  لببع 

املغربية

الصناعة) تصديرمنتجات  (-

التقليدية

الصناعة) في  لاالبداع  اوخلق  (-

التقليدية املغربية.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 41111 (- مراكش) العزلزية،) ((48(

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: مايه) عبدالعزيز  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) (: السيدة اسية زهيد)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد عبدالعزيز مايه عنوانه)ا))

الع2الية) عمر  �ضي  الالد  دلار 

القلعة) (43111 القلعة) الشعبية،)

سراأنة املغرب.

عنوانه)ا)) زهيد  اسية  السيدة 

(،4( رقم) السقاية،) درب  اسبتيين 

مراكش)41111)مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد عبدالعزيز مايه عنوانه)ا)))

الع2الية) عمر  �ضي  الالد  دلار  (

القلعة) (43111 القلعة) الشعبية،)

سراأنة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم))446)).

563I

HAJOURY SERVICE

HAJOURY SERVICE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAJOURY SERVICE
رقم 3) زنقة أحمد امل اطي اقامة 

جبال األلب ) ال2ابق 8 معاريف، 

1111)، الدار البيضاء املغرب

HAJOURY SERVICE شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3) 
زنقة أحمد امل اطي اقامة جبال 

األلب ) ال2ابق 8 معاريف - 1111) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

467(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAJOURY SERVICE

لكالة) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقارية
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-)استيراد لتصدير جميع املنتجات.

 (3 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

جبال) اقامة  امل اطي  أحمد  زنقة 

األلب)))ال2ابق)8)معاريف)-)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: هاجر) حرا�ضي  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) هاجر  حرا�ضي  السيدة 

السالم)))م س)5)عمارة)))شقة)718 

)1)1))الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) دليلة  شاطبي  السيدة 

اقامة ديار مراكش عمارة س الشقة)

مراكش) (41(61 السالم) رياض  (15

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741989.

565I

alexi

DIYAR TISSIR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19، 20300،

casablanca maroc

DIYAR TISSIR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )6 

املستقبل اللة ياقوت زالية املعاني 

رقم 6) الدلر 4 الدار البيضاء - 

1311) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4663((

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIYAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TISSIR
بناء) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

العقار.
 6( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املعاني) زالية  ياقوت  اللة  املستقبل 
(- البيضاء) الدار  (4 الدلر) ((6 رقم)

1311))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 511 (: اوحسيني) رقية  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 (: بعقيل) اسماء) السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 511 (: اوحسيني) رقية  السيدة 

بقيمة)11))درهم.
 511 (: بعقيل) اسماء) السيدة 

بقيمة)11))درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيدة رقية اوحسيني عنوانه)ا))
تقسيم شارع الفوار بن مو�ضى رقم)6 
 (1311 4)حي محمدي) ))شقة) طابق)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) بعقيل  اسماء) السيدة 
تقسيم شارع الفوار بن مو�ضى رقم)6 
 (1311 4)حي محمدي) ))شقة) طابق)

الدار البيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيدة رقية اوحسيني عنوانه)ا))
تقسيم شارع الفوار بن مو�ضى رقم)6 
 (1311 4)حي محمدي) ))شقة) طابق)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))8)741.

566I

ائتمانية بوعرفة

 STE BOUJENFI TRAVAUX

SAR D›AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 11))6، بوعرفة املغرب

 STE BOUJENFI TRAVAUX SAR

D›AU شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي معتركة 

املركز - 11))6 معتركة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

799

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUJENFI TRAVAUX SAR D’AU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

.تغدية االبقار) لأشعال اخرى) البناء)

الفالحية. العمليات  -تسيير  لاملاعز)

اوحفر باملحرك امليكانيكي).

معتركة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املركز)-)11))6)معتركة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: بوجمعة) او نفي  السيد 
حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد او نفي بوجمعة عنوانه)ا))
دلار لالد جابر معتركة)11))6)معتركة)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد او نفي بوجمعة عنوانه)ا))
دلار لالد جابر معتركة)11))6)معتركة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/)9.
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HAJOURY SERVICE

ALBARGI INVEST

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALBARGI INVEST
رقم 3) زنقة أحمد امل اطي اقامة 
جبال األلب ) ال2ابق 8 معاريف، 

1111)، الدار البيضاء املغرب
ALBARGI INVEST شركة حات  
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3) 
زنقة أحمد امل اطي اقامة جبال 

األلب ) ال2ابق 8 معاريف - 1111) 
الدار البيضاء املغرب.

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
467(8(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)



عدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1))الجريدة الرسمية   977(

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALBARGI INVEST
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.
 (3 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
جبال) اقامة  امل اطي  أحمد  زنقة 
األلب)))ال2ابق)8)معاريف)-)1111) 

الدار البيضاء)املغرب..
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: ماجد) البارقي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) ماجد  البارقي  السيد 
جدة البغدادية رقم))5 589)))جدة)

اململكة العربية السعودية.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) ماجد  البارقي  السيد 
جدة البغدادية رقم))5 589)))جدة)

اململكة العربية السعودية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)741988.

569I

مـكـتـب الـمحـاسـبـة لالـخـبـرة حـمـدالي يـحـيـى

دالودة نطوياج
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

مـكـتـب الـمحـاسـبـة لالـخـبـرة 
حـمـدالي يـحـيـى

8) شـارع بـور سـعـيـد I(8 شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،61111 ،سـعـيـد

دالودة ن2وياج شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي 4) زنقة 
س3 حي امللعب الشرفي - 6111 

لجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(1(5

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((1(9 يونيو) (17 املؤرخ في)
املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ن2وياج  دالودة 
مقرها) لعنوان  درهم  ((1.111
حي امللعب) زنقة س3) ((4 اإلجتماعي)
6111)لجدة املغرب نتيجة) الشرفي)-)

ل):)انعدام النشاط.
4))زنقة) ل حدد مقر التصفية ب)
 61111 (- الشرفي) امللعب  حي  س3)

لجدة املغرب.)
ل عين):)

السيد)ة))محمد صابر لعنوانه)ا))
الشرفي) امللعب  حي  س3) زنقة  ((4
)ة)) كمصفي) املغرب  لجدة  (61111

للشركة.
)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)4))زنقة س3)حي)

امللعب الشرفي.
لجدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

9)1))تحت رقم)7)6.

571I

KTS CONSEIL

KEV INVEST

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My
 Hassan(Premier، Jnane(El(Harti،
 N° 55، Complexe(Commercial

 Kawkab، Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

KEV INVEST شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ملان 

رقم )7.زنقة محمد البقال جليز 

مراكش - 1)411 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

919(3

 13 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(8 شتنبر)

مسؤللية  ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)  شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KEV (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST

أرض الشركة بإيجاز):)-مقهى

-ادارة لاستغالل اوخدمات.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ملان رقم))7.زنقة محمد البقال جليز)

مراكش)-)1)411)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد كفين كميل ميلتك):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

ميلتك) كميل  كفين  السيد 

 SUR  5((51 فرنسا) عنوانه)ا))

MARNE)فرنسا.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

ميلتك) كميل  كفين  السيد 

 SUR  5((51 فرنسا) عنوانه)ا))

MARNE)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((1 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

8)1))تحت رقم)98514.

57(I

ACCOUNTAX MAROC

 LABORATOIRE

 GEOTECHNIQUE

 D’ETUDES، D’ESSAIS ET

D’EXPERTISE » LG3E
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC

 Rue(de(liberté 3ème(étage، ،(1

 Appt(n°6 - Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LABORATOIRE

 GEOTECHNIQUE(D’ETUDES،

 D’ESSAIS ET D’EXPERTISE

LG3E « شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1)، زنقة 

اوحرية، ال2ابق الثالث، شقة رقم 

5، الدار البيضاء - 1))1) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

467(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 LABORATOIRE (: تسميتها)

 GEOTECHNIQUE D’ETUDES،

 D’ESSAIS ET D’EXPERTISE »

. LG3E



9773 الجريدة الرسميةعدد)4)56 - )))حل اوذ ة))44) ))))أأس2س)1)1)) 

القيام) (- (: أرض الشركة بإيجاز)
لاالختبارات) لالبحوث  بالدراسات 
البناء) ألعمال  لاوخبرة  لاملراقبة 
لتوفير) املختلفة  لالشبكات  لال2رق 
الصحية) لاملرافق  الشرب  مياه 
لالهندسة) لالنقل  العامة  لاألشغال 
لاألنفاق) لاملوانئ  لاو سور  لال2رق 
اوحديدية) لالسكك  املياه  لخزانات 

لامل2ارات.
-)شركة االشغال املختلفة..

عنوان املقر االجتماعي):)1)،)زنقة)
رقم) شقة  الثالث،) ال2ابق  اوحرية،)
الدار) ((1((1 (- البيضاء) الدار  (،5

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)998)سنة).
 511.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.711 (: امادين) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد عمر العلوي):)651.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
السيد حمزة رحالي):)651.))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) امادين  ايوب  السيد 
(،(15 رقم) (،9 مدخل) (،(8 انا�ضي)
البيضاء) الدار  ((1641 البرنو�ضي،)

املغرب.
عنوانه)ا)) العلوي  عمر  السيد 
(،14 امل موعة) الوحدة،) اقامة 
الدار) (،(3 رقم) شقة  (،31 املدخل)
البيضاء) الدار  ((1((1 البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) رحالي  حمزة  السيد 
(،36 رقم) (،(( زنقة) (،C القدس) حي 
البيضاء) الدار  ((1641 البرنو�ضي،)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) امادين  ايوب  السيد 
(،(15 رقم) (،9 مدخل) (،(8 انا�ضي)
البيضاء) الدار  ((1641 البرنو�ضي،)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)-.
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KAMAR BENOUNA

MOTO FACTORY ش م م
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 34

20160، Casablanca(MAROC

MOTO FACTORY ش م م شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 1591) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MOTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

FACTORY)ش م م).

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

اربعة) ال  ثالثة  اثنان  من  العربات 

ع الت لق2ع أيارها)

ثالتة) اثنان  السيارات  صناعة  (-

لاربعة ع الت)

تجميع) ثمتيل  تصدير  استراد  (-

لالة) مادة  اي  لانتاج  تسويق  توزيع 

اثنان ثالتة لاربعة ع الت باالضافة)

بالهواء) لتعمل  الغيار  ق2اع  الى 

املضغوط لزيوت التشحيم)

-)نقل البضائع في املغرب).

 7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (1591 (- سبتة) زنقة  رامي  اقامة 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: السيد يوسف مجاطي علمي) (-

511)بقيمة)11))درهم.

 511 (: السيد امين مجاطي علمي)

بقيمة)11))درهم.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

علمي) مجاطي  يوسف  السيد 

رقم) بالنكا  مارينة  اقامة  عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((7((3 دار بوعزة) (35

املغرب.

علمي) مجاطي  امين  السيد 
عنوانه)ا))7)زنقة ابو املحاسين رلياني)

 (1(51  9 ال2ابق الرابع الشقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

علمي) مجاطي  يوسف  السيد 

رقم) بالنكا  مارينة  اقامة  عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((7((3 دار بوعزة) (35

املغرب

علمي) مجاطي  امين  السيد 
عنوانه)ا))7)زنقة ابو املحاسين رلياني)

 (1(51  9 ال2ابق الرابع الشقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)8)7416.
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REG’ART CREATION

REG›ART CRERATION

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

REG›ART CREATION

 IMM ESPACE DE FES APT N°

 15 RUE(BRAHIM(ROUDANI،

 AVENUE(MED(V، FES، 30000،

FES MAROC

REG›ART CRERATION شركة 
حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
 APPT لعنوان مقرها اإلجتماعي
 15 IMM(ESPACE(DE(FES(RUE

 IBRAHIM(ROUDANI(AV(M(FES -
31111 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(871(
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)14)أكتوبر)9)1))تم تعيين)
 MILI مسير جديد للشركة السيد)ة))
تبعا) لحيد  كمسير  (MOHAMMED

لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) ((( بتاريخ) بفاس  التجارية 

9)1))تحت رقم)1)41.

58(I

FORMAFID CONSEIL

THE EDUCATORS PRIVE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI

 LOUADI(ETG 2، 26000، SETTAT
MAROC

THE EDUCATORS PRIVE شركة 
حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
لعنوان مقرها اإلجتماعي 9 مكرر 
زنقة موالي اوحسن درب عمر - 

6111) س2ات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.563(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)3))يوليوز)1)1))تقرر حل)
شركة حات))مسؤللية محدلدة حات)
 THE EDUCATORS(الشريك الوحيد
1.111))درهم) PRIVE)مبلغ رأسمالها)
مكرر) (9 اإلجتماعي) مقرها  لعنوان 
(- عمر) درب  اوحسن  موالي  زنقة 
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(: ل) نتيجة  املغرب  س2ات  ((6111

تصفية حبية لتعذر مزاللة النشاط)

لألسباب شخصية.

مكرر) (9 ل حدد مقر التصفية ب)

(- عمر) درب  اوحسن  موالي  زنقة 

6111))س2ات املغرب.)

ل عين):)

السيد)ة))أمين ع2ومي لعنوانه)ا))

مبرلكة) حي  اوحديد  جبل  زنقة  (87

)ة)) 6111))س2ات املغرب كمصفي)

للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)))يوليوز) االبتدائية بس2ات بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)/)41.

58(I

KAMAR BENOUNA

SIROCCO HOLDING ش م م
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH، 34

20160، Casablanca(MAROC

SIROCCO HOLDING ش م م 

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 1591) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

SIROCCO HOLDING)ش م م).
أرض الشركة بإيجاز):)االستحواد)
املالية) الشركات  كل  في  حصة  على 

الصناعية لالتجارية)
-)ادارة لتنضيم اوحيازات املدكورة)
الهيئات) جميع  في  املشاركة  (-

االدارية للشركات املدكورة)
ادارة القيم املالية الصادرة عن) (-

كيانات قانونية).
 7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (1591 (- سبتة) زنقة  رامي  اقامة 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)
-)السيد نزار شعواض):)51)بقيمة)

11))درهم.
 MERL( INVEST( LTD( : الشركة)

51)بقيمة)11))درهم.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) شعواض  نزار  السيد 
زنقة ابو عمران الفا�ضي ال2ابق) ((1
 (1(11  (9 رقم) الشقة  الثالث 

الدارالبيضاء)املغرب.
 MERL INVEST LTD الشركة)
جورج) س2سيون  ((4 عنوانه)ا))
لويز) بور  (((3(4 لويز) بور  سترت 

جمهورية املوريس.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) شعواض  نزار  السيد 
زنقة ابو عمران الفا�ضي ال2ابق) ((1
 (1(11  (9 رقم) الشقة  الثالث 

الدارالبيضاء)املغرب
السيد انور محمد علي عنوانه)ا))
4))س2سيون جورج سترت بور لويز)

4)3)))بور لويز جمهورية املوريس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)9)7416.

584I

مكتب الشنتوف

 TRAVAUX DIVERS

 ET INGENIERIE

TOPOGRAPHIQUE SARL
إعالن متعدد القرارات

مكتب الشنتوف
شارع اوحسن الثاني ال2ابق االلل 

رقم 9، 93111، ت2وان املغرب

 TRAVAUX DIVERS ET

 INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

SARL »شركة حات املسؤللية 

املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي : 7) شارع 

محمد ح اج ال2ابق ) الشقة رقم 

3 زيانة - 93111 ت2وان املغرب.

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

.(416

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

1)1))تم اتخاح) 1))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية):)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

حي) ((49 من) الشركة  مقر  تغيير 

صدينة) السفلي  ال2ابق  الدشريين 

ح اج) محمد  شارع  ((7 الى) ت2وان 
ال2ابق)))رقم الشقة)3)زيانة ت2وان

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

السيد) للشركة  لحيد  مسير  تعيين 

أسامة العقالي مهندس طوبوأرافي

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

 بند رقم)4):)الذي ينص على مايلي):

حي) ((49 من) الشركة  مقر  تغيير 

صدينة) السفلي  ال2ابق  الدشريين 

ح اج) محمد  شارع  ((7 الى) ت2وان 
ال2ابق)))رقم الشقة)3)زيانة ت2وان

 بند رقم)3)):)الذي ينص على مايلي):

السيد) للشركة  لحيد  مسير  تعيين 

أسامة العقالي مهندس طوبوأرافي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية بت2وان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)947).

585I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ARM FORAGE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE(MOHAMED

 V(EL(KELAA(DES(SRAGHNA،

 43000، EL(KELAA(DES

SRAGHNA MAROC

ARM FORAGE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 83 

لاجهة النخلة قلعة السراأنة - 

43111 قلعة السراأنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(1(9

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((1(1 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

حل شركة حات املسؤللية املحدلدة)

رأسمالها) مبلغ  (ARM FORAGE

مقرها) لعنوان  درهم  ((11.111

النخلة) لاجهة  (83 رقم) اإلجتماعي 

قلعة) (43111 (- السراأنة) قلعة 

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  السراأنة 

قدرة الشركة تغ2ية مصاريفها.

 83 ل حدد مقر التصفية ب رقم)

(- السراأنة) قلعة  النخلة  لاجهة 

43111)قلعة السراأنة املغرب.)

ل عين):)

هارلتيونيان) اشوت  السيد)ة))

مونتان) دي  زنقة  ب  (6( لعنوانه)ا))

املغرب) البيضاء) ((1391 فال فلوري)

كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراأنة بتاريخ)8) 

يوليوز)1)1))تحت رقم)1)1)/58).

587I
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STE TIB COMPT SARL AU

AMNIZI

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املراب2ين لزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

15، 61111، لجدة املغرب

AMNIZI شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية)

لعنوان مقرها اإلجتماعي 36 شارع 

الدرفوفي رقم 8) - 61111 لجدة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3((49

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((1(1 يوليوز) ((3 في) املؤرخ 

حل شركة حات املسؤللية املحدلدة)

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  (AMNIZI

 36 اإلجتماعي) درهم لعنوان مقرها 

 61111  -  (8 رقم) الدرفوفي  شارع 

لجدة املغرب نتيجة ل):)توقف نشاط)

الشركة.

ل حدد مقر التصفية ب)36)شارع)

لجدة) (61111  -  (8 رقم) الدرفوفي 

املغرب.)

ل عين):)

القاديري) ال2اللس  السيد)ة))

شارع) (36 لعنوانه)ا)) بوتشيش 

لجدة) (61111  (8 رقم) الدرفوفي 

املغرب كمصفي))ة))للشركة.

)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)1))تحت رقم)545).

588I

SERVICE AUTO ACCESSOIRES

 SERVICE AUTO
ACCESSOIRE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

SERVICE AUTO ACCESSOIRES
 N°95 AV(ISMAILIA(RUE

 ISMAILIA RUE EQOUATEUR
 ،MONFLEURI1 FES، 30000

فاس املغرب
 SERVICE AUTO ACCESSOIRE

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

 N°95 AV لعنوان مقرها اإلجتماعي
 ISMAILIA RUE ISMAILIA RUE
 EQOUATEUR MONFLEURI(

FES - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.35((7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) ((1(1 يوليوز) (1( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 (1.111« أي من) درهم«) (491.111«
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
أل) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)798).
589I

SOUSS-FISC SARL

BICHA-TRANS SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

BICHA-TRANS SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3) 

زنقة 719 حي تزمايت الدشيرة 

او هادية - 86361 الدشيرة 

او هادية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BICHA-TRANS SARL

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع لاألمتعة الغير املرفقة لطنيا)

لدلليا وحساب الغير

العمليات) كل  عامة  لبصفة  (-

التجارية لالصناعية لاملالية املنقولة)

لالعقارية التي من شانها أن تساهم في)

تنمية الشركة..
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدشيرة) تزمايت  حي  (719 زنقة) ((3

او هادية)-)86361)الدشيرة او هادية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 334 (: السيدة مونية بن شريف)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 333 (: أمين) امل يد  عبد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 333 (: النصري) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

شريف) بن  مونية  السيدة 

اعميرة) أيت  العرب  دلار  عنوانه)ا))

اشتوكة) (87(11 باها) أيت  اشتوكة 

أيت باها املغرب.

السيد عبد امل يد أمين عنوانه)ا))

 85(11 افني) سيدي  مستي  مركز 

سيدي افني املغرب.

عنوانه)ا)) النصري  رشيد  السيد 
أيت ملول) (9( تجزئة املستقبل رقم)

51)86)أيت ملول املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) النصري  رشيد  السيد 
أيت ملول) (9( تجزئة املستقبل رقم)

51)86)أيت ملول املغرب

شريف) بن  مونية  السيدة 

اعميرة) أيت  العرب  دلار  عنوانه)ا))

اشتوكة) (87(11 باها) أيت  اشتوكة 

أيت باها املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 االبتدائية بانزكان بتاريخ)

1)1))تحت رقم)6)1).

591I

مكتب املحاسبة

LEADER BROTHER TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

6) زنقة سال السعادة )، 5111)، 

اوخميسات املغرب

 LEADER BROTHER TRANS

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1)3 

تجزئة اللة ميمونة - 5111) 

اوخميسات املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(914(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEADER BROTHER TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

البضائع للغير.

 3(1 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (5111 (- ميمونة) اللة  تجزئة 

اوخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد حسوت عماد):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: ادريس) حسوت  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) عماد  حسوت  السيد 

 (5111 ميمونة) اللة  تجزئة  ((3

اوخميسات املغرب.

السيد حسوت ادريس عنوانه)ا))

 (5111 ميمونة) اللة  تجزئة  ((3

اوخميسات املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد حسوت ادريس عنوانه)ا))

 (5111 ميمونة) اللة  تجزئة  ((3

اوخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) باوخميسات  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)558.

59(I

مكتب املحاسبة

H.D.MAJISS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

6) زنقة سال السعادة )، 5111)، 

اوخميسات املغرب

H.D.MAJISS شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 7)) حي 

البام ) لاملاس - 5111) اوخميسات 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(9135

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.H.D.MAJISS

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أل البناء-)املتاجرة.

حي) (((7 (: عنوان املقر االجتماعي)

5111))اوخميسات) (- ))لاملاس) البام)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد جيعجي حميد):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) (511 (: السيد أمال لسيم)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حميد  جيعجي  السيد 

اوخميسات) ((5111 املركز) لاملاس 

املغرب.

حي) السيد أمال لسيم عنوانه)ا))

 (5111 لاملاس) (((( رقم) او ديد 

اوخميسات املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) حميد  جيعجي  السيد 

اوخميسات) ((5111 املركز) لاملاس 

املغرب

حي) السيد أمال لسيم عنوانه)ا))

 (5111 لاملاس) (((( رقم) او ديد 

اوخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) باوخميسات  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))55.

59(I

MJ MANAGEMENT

ROTAN TRANS
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

ROTAN TRANS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مسنانة 

مجمع ليلى ب عمارة 5 ال2ابق 

السابع رقم 89) - 91111 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(165(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROTAN TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدللي لالوطني للبضائع).

مسنانة) (: عنوان املقر االجتماعي)

مجمع ليلى ب عمارة)5)ال2ابق السابع)

رقم)89) - 91111)طنجة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 311.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: بنحمزة) اوحميد  عبد  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  (3.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

بنحمزة) اوحميد  عبد  السيد 

ب) ليلى  مجمع  مسنانة  عنوانه)ا))

 (89 رقم) السابع  ال2ابق  (5 عمارة)

91111)طنجة املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

بنحمزة) اوحميد  عبد  السيد 

ب) ليلى  مجمع  مسنانة  عنوانه)ا))

 (89 رقم) السابع  ال2ابق  (5 عمارة)

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))69)3).

593I

GLOFID

WILOGI TRANS
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOFID

96) شارع السفير بن عائشة ال2ابق 

الثاني الرقم 4، 1311)، الدار 

البيضاء املغرب

WILOGI TRANS شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

)) يناير ط ) ش 69) البيضاء - 

1111) الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

465679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WILOGI TRANS

-جميع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الوطنية) البضائع  نقل  عمليات 

لالدللية.

-جميع العمليات املتعلقة بتصوير)

األفالم.

أير) األمتعة  -الرساليات 

املصحوبة.

)-جميع العمليات املتعلقة بالنقل)

البحري لاو وي لالسكك اوحديدية)

لجميع) لالتجارة  البري  لالنقل 

العمليات املتعلقة بالبضائع املصدرة)

أل املستوردة.

75)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- البيضاء) ((69 ش) (( ط) يناير  (((

1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: كريم) الريفي  عدنان  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

كريم) الريفي  عدنان  السيد 

7)مكرر زنقة الساحة ط3  عنوانه)ا))

البيضاء) املستشفيات  حي  ش9))

1111))الدار البيضاء)املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

كريم) الريفي  عدنان  السيد 

7)مكرر زنقة الساحة ط3  عنوانه)ا))

البيضاء) املستشفيات  حي  ش9))

1111))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)739537.

594I

ائتمانية مومن

Sté JEUNESSE BOUARFA

شركة التضامن

تفويت حصص

ائتمانية مومن

)3 زنقة سبتة بوعرفة، 11))6، 

بوعرفة املغرب

Sté JEUNESSE BOUARFA شركة 

التضامن

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املقالمة رقم )37 - 11))6 بوعرفة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.687

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 يناير) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الزين) اسماء) )ة)) السيد) تفويت 

451.))حصة اجتماعية من) العلوي)

أصل)451.))حصة لفائدة السيد))ة))

احمد بوتخيل بتاريخ)19)يناير)1)1).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((1 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)1)/)1.

595I

N(M CONSEIL-SARL

 FOMAS D›ELEVAGE DE

VOLAILLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV( HASSAN( I( RUE( 5( N( 19،

 2( ETAGE( N( 4،( 62000،( NADOR

MAROC

 FOMAS D’ELEVAGE DE

املسؤللية) حات  شركة  (VOLAILLE

املحدلدة

م2ار) اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

الندا بقعة)35)رقم)L(6( 56)الناظور)

الناظور)111)6)الناظور املغرب

املسؤللية) حات  شركة  تأسيس 

املحدلدة)

رقم التقييد في الس ل التجاري):)

(1(45

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((8

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 FOMAS D’ELEVAGE DE (:

. VOLAILLE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

الدلاجن بالتفصيل).

م2ار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الندا بقعة)35)رقم)L(6( 56)الناظور)

الناظور)111)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 711 (: هللا) عبد  ماصو  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

حصة) (311 (: السيد ماصو فؤاد)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

السيد ماصو عبد هللا عنوانه)ا))
الناظور) الندا  تجزئة  امل2ار  حي 

111)6)الناظور املغرب.

حي) السيد ماصو فؤاد عنوانه)ا))

 6(111 الناظور) الندا  تجزئة  امل2ار 

الناظور املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

ماسو عبد هللا عنوانه)ا)) السيد 
الناظور) الندا  تجزئة  امل2ار  حي 

111)6)الناظور املغرب

حي) السيد ماصو فؤاد عنوانه)ا))

 6(111 الناظور) الندا  تجزئة  امل2ار 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ))))يوليوز)

1)1))تحت رقم)54)).

596I

اوحسين فاضيل

LEX PIZZA
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اوحسين فاضيل

شقة رقم 15 حي االزدهار 9-75 

مراكش، 41111، مراكش املغرب

LEX PIZZA شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 5) امل مع املنهي تجزئة رقم ) 

شارع عالل الفا�ضي إقامة حرف ب 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(15(49

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)
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حات)) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LEX (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PIZZA
أرض الشركة بإيجاز):)م2عم.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ( رقم) تجزئة  املنهي  امل مع  ((5 رقم)
شارع عالل الفا�ضي إقامة حرف ب)

مراكش)-)41111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: صبرينا) اوحيار  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اوحيار صبرينا  السيدة 
756)شقة) تجزئة الشرف إقامة رقم)
رقم)7)ازدهار مراكش)41111)مراكش)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) اوحيار صبرينا  السيدة 
756)شقة) تجزئة الشرف إقامة رقم)
رقم)7)ازدهار مراكش)41111)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم))447.
599I

socogese

»LIGHT CLICK«
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence
 Mly(El-Kamel(Fès، 30000، Fès

Maroc
»LIGHT CLICK« شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية)
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

لليلي شارع يوسف ابن تاشفين 
ال2ابق االلل اقامة ايمان زنقة 
الضويات - 31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(9193
بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((1(1 يونيو) (31 املؤرخ في)
املحدلدة) املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (»LIGHT CLICK«
مقرها) لعنوان  درهم  (10.000،00
اإلجتماعي تجزئة لليلي شارع يوسف)
اقامة) االلل  ال2ابق  تاشفين  ابن 
ايمان زنقة الضويات)-)31111)فاس)

املغرب نتيجة ل):)توقيف النشاط.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
تاشفين) ابن  يوسف  شارع  لليلي 
زنقة) ايمان  اقامة  االلل  ال2ابق 

الضويات)-)31111)فاس املغرب.)
ل عين):)

عمراني) فوزية  السيد)ة))
شالة) شارع  (51 رقم) لعنوانه)ا))
فاس املغرب) (31111 طريق ايموزار)

كمصفي))ة))للشركة.
)لعند اإلقتضاء)اوحدلد املفرلضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة لمحل تبليغ العقود لالوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)5)8)/1)1).
611I

RIAD CONSULTANT

 NOUJOUM.AMINE شركة
SARL-AU

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ -، 25000،
KHOURIBGA MAROC

NOUJOUM.AMINE SARL- شركة
AU شركة حات  مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 
باملقرعمارة 59 ال2ابق االلل املكتب 

)1 زنقة تامسنا لفاق خريبكة - 
5111) خريبكة املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 3)64
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز) (19
مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 
محدلدة حات الشريك الوحيد باملميزات)

التالية):)
شكل الشركة):)شركة حات))مسؤللية)

محدلدة حات الشريك الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NOUJOUM.AMINE SARL-AU
-اعمال) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

مختلفة
-اعمال النجارة

-اعمال االملنيوم.
موطن) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ال2ابق االلل املكتب) (59 باملقرعمارة)
)1)زنقة تامسنا لفاق خريبكة)-)5111) 

خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة)

:)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 (.111 (: السيد نجمة عبد اوخالد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
السيد نجمة عبد اوخالد عنوانه)ا))
 (5111 خريبكة) بوجنيبة  االمل  حي 

خريبكة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
السيد نجمة عبد اوخالد عنوانه)ا))
 (5111 خريبكة) بوجنيبة  االمل  حي 

خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

1)1))تحت رقم))3).

61(I

CABINET RAMI EXPERTISE

CAFE LAILI AL ONSSE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés، Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D، N°56،

 5ème(étage(Bureau 30، 30000،
Fés، Maroc

CAFE LAILI AL ONSSE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ال2ابق 
األر�ضي املحل رقم 833 حي املسيرة 
بنسودة فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
63(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((8
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LAILI AL ONSSE
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

تشغل شخصين أل أكثر.
ال2ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي املسيرة) (833 األر�ضي املحل رقم)
بنسودة فاس)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
 811 (: سعيد) حمراني  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
السيدة بوصاوح تريا):)11))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) سعيد  حمراني  السيد 
بوينس) زنقة  ((( اإلسماعيلية) شاع 
فاس) (31111 فاس) (( ايرس الزهور)

املغرب.
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عنوانه)ا)) تريا  بوصاوح  السيدة 
بوينس) زنقة  ((( اإلسماعيلية) شاع 
فاس) (31111 فاس) (( ايرس الزهور)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) سعيد  حمراني  السيد 
بوينس) زنقة  ((( اإلسماعيلية) شاع 
فاس) (31111 فاس) (( ايرس الزهور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بتاريخ) بفاس  التجارية 

1)1))تحت رقم)815).
61(I

CABINET BOUZIDI

DYAR ORIENTAL
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 5)) 
الناظور، 111)6، الناظور املغرب
DYAR ORIENTAL شركة حات  
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي عريض 
عمارة ا طابق رابع - 111)6 ناظور 

املغرب
تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(961(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(9 دجنبر) (3(
مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)
حات)) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DYAR (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ORIENTAL
منعش) (: بإيجاز) الشركة  أرض 

عقاري.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6(111 (- عريض عمارة ا طابق رابع)

ناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

351.111.))درهم،)مقسم كالتالي):)
 (3.511 (: السيد شوحو يوسف)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) يوسف  شوحو  السيد 
ناظور) (6(111 بوشواف لالد وحسن)

املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) يوسف  شوحو  السيد 
ناظور) (6(111 بوشواف لالد وحسن)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((( االبتدائية بالناضور بتاريخ)

1)1))تحت رقم)98.
6(3I

CABINET LAAFOU CONSEIL

NEA FONCIERE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة الكولين ) رقم 5 عمارة 

ماتينيون ال2ابق ) رقم 7 سيدي 
معرلف الدار البيضاء، 51)1)، 

الدار البيضاء املغرب
NEA FONCIERE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
باب منصور أنفا. - 81)1) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

467(19
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FONCIERE
جميع) (- (: بإيجاز) الشركة  أرض 
أل) عمليات الت2وير العقاري القتناء)
صيانة أل إدارة أل تأجير أل بيع أي أرض)

أل مبنى تم تشييده أل قيد اإلنشاء)؛
كانت مبنية) حيازة أراض سواء) (-

أم ال لكذلك أي عقار.
-)تشغيل لت2وير هذه األرض عن)
التقسيم،) خاصة،) لسائل  طريق 
اوخدمة،)الت2وير،)املعدات لعمليات)
البناء)لالستخدام السكني أل التجاري)

أل املنهي أل الصناعي أل أير حلك)؛
-)االستحواح على حصة في جميع)
الشركات أل امل موعات التي لها كائن)

مشابه أل حي صلة.
-)تحويل العقارات لبيعها في ملكية)

مشتركة بالقرعة أل بالوحدة)؛
أل) املنقولة  املعامالت  جميع  (-
العقارية التي يمكن أن تتعلق بشكل)

مباشر أل أير مباشر بهدف الشركة.
املعامالت) جميع  أعم،) لبصورة 
لاملالية) لالصناعية  التجارية 
املرتب2ة بشكل) لاملنقولة لالعقارية،)
مباشر أل أير مباشر باألشياء)املذكورة)
أل التي من املحتمل أن تدعم) أعاله،)

اإلدراك لالت2وير.
زنقة) (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدار) ((1(81 (- أنفا.) منصور  باب 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة من تاريخ تس يله)

في الس ل التجاري.)سنة).
(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

111.111.))درهم،)مقسم كالتالي):)
 NEA(FINANCE(S.A(:(10(الشركة

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 (.511 (: العلمي) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 4.991 (: العلمي) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
 (.511 (: العلمي) زينب  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لصفات لمواطن الشركاء):)

 NEA FINANCE الشركة)
زنقة باب منصور أنفا.) (3 عنوانه)ا))

81)1))الدار البيضاء)املغرب.
السيد ادريس العلمي عنوانه)ا))) 
 (1(81 زنقة جزر كرايب عين دياب.)

الدار البيضاء)املغرب.
 3 السيد مهدي العلمي عنوانه)ا))
ممرات دي بوارير عين دياب.)81)1) 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) العلمي  زينب  السيدة 
شارع ديس بينس انفا.)81)1))الدار)

البيضاء)املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
العلمي) ادريس  موالي  السيد 
عين) كرايب  جزر  زنقة  (( عنوانه)ا))
دياب،)81)1))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))11)74.
6(5I

GRAFCO SARL AU

LA LIGNE JAUNE SARL A.U
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES،
50000، MEKNES(MAROC

 LA LIGNE JAUNE SARL A.U
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5) 
زنقة تلمسان إقامة أيتة - 51111 

مكناس املغرب
تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
51(7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(
مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 
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الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIGNE JAUNE SARL A.U

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة للبناء

التجارة في مواد البناء

)التصدير لاإلستيراد.

 (5 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 51111 (- زنقة تلمسان إقامة أيتة)

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (.111 (: خالف) يونس  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) خالف  يونس  السيد 

مكناس)51111)مكناس املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) خالف  يونس  السيد 

مكناس)51111)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)135).

6(8I

fiduazizi

OCTOMAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

OCTOMAR شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 QUARTIER INDUSTRIEL N°88

 EL(MARSA - 70000 LAAYOUNE

.MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(4593

بمقت�ضى او مع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) ((8 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (7.911.111«

 8.111.111« إلى) درهم«) ((11.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أل عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)1)/669).

6(9I

AUDIFIN

 UNIVERSAL SHIPPING - SA

إعالن متعدد القرارات

AUDIFIN

 ((7Angle Rue de Rome et AV

 2 Mars، 20490، Casablanca

Maroc

  UNIVERSAL(SHIPPING - SA

»شركة املساهمة«

لعنوان مقرها االجتماعي : 49 زنقة 

عالل بن عبد هللا 49 زنقة عالل بن 

عبد هللا - الدارالبيضاء املغرب.

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

.8(7((

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)يوليوز)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة املساهمة إلى شركة حات)

املسؤللية املحدلدة

 قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي):
لشكل) األسا�ضي  النظام  مالئمة 

الشركة او ديد
 قرار رقم)3):)الذي ينص على مايلي):
(: اإلداري) امل لس  اعضاء) استقالة 
جمالي-مريم) األصفاري-بشرى  -زهير 

األصفاري
على) ينص  الذي  (: (4 رقم) قرار 
تعيين زهير األصفاري كمسير) (: مايلي)
لحيد لشكل الشركة او ديد ملدةأير)

محدلدة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)
 بند رقم))):)الذي ينص على مايلي):
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة املساهمة إلى شركة حات)

املسؤللية املحدلدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)178)74.
6(1I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE KHALIJ IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2، 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

SOCIETE KHALIJ IMMO شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ال2ابق 
السفلي شقة رقم 73 بلوك 5) زنقة 
))1) تجزئة N431 حي املحمدي 

أكادير - 81111 أكادير املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

43677
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE KHALIJ IMMO
االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
ال2ابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
5))زنقة) 73)بلوك) السفلي شقة رقم)
املحمدي) حي  (N431 تجزئة) ((1((

أكادير)-)81111)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيد أمرير رضوان):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).
حصة) (511 (: بنياز حسن) السيد 

بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) رضوان  أمرير  السيد 
9)حي السالم) 6)شقة) زنقة أنزي رقم)

أكادير)81111)أكادير املغرب.
السيد بنياز حسن عنوانه)ا))رقم)
37)زنقة االخالص حي النجاح أكادير)

81111)أكادير املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
عنوانه)ا)) رضوان  أمرير  السيد 
9)حي السالم) 6)شقة) زنقة أنزي رقم)

أكادير)81111)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 بتاريخ) باكادير  التجارية 

1)1))تحت رقم)3))93.
6((I

املركز او هوي لالستثمار و هة العيون الساقية)

اوحمراء

 REVERSE LOGISTIC
ELMAHDI

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز او هوي لالستثمار و هة 
العيون الساقية اوحمراء
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صندلق البريد 66))، 71111، 
العيون املغرب

 REVERSE LOGISTIC ELMAHDI
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

56) حي اوذ ري - 71111 العيون 
املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3((67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16
مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)
حات)) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REVERSE LOGISTIC ELMAHDI
االشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

لاوخدمات املختلفة
التجارة العمة

االستراد لالتصدير
النقل

لإعادة) النفايات  معاو ة 
استخدامها.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العيون) (71111 (- حي اوذ ري) ((56

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)
السيدة حليمة االدري�ضي):)111.) 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)
االدري�ضي) حليمة  السيدة 
اوذ ري) حي  ((56 تجزئة) عنوانه)ا))

71111)العيون املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

االدري�ضي) حليمة  السيدة 

اوذ ري) حي  ((56 تجزئة) عنوانه)ا))

71111)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1))تحت رقم)1)/))3).

6((I

Synergie(Experts

CREAPOLIS
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

استمرار نشاط الشركة

Synergie(Experts

49، زنقة جون جورس، حي أوتييه، 

1161)، الدار البيضاء املغرب

CREAPOLIS »شركة حات  

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد«

لعنوان مقرها االجتماعي : 9))، 

شارع عبد املومن، ال2ابق 4 - 

1111) الدار البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(415(5

العام) او مع  قرار  بموجب 

يونيو1)1)،) (31 بتاريخ) االستثنائي 

املحدلدة) الشركة  شركاء) قرر 

الوحيد) الشريك  حات  املسؤللية 

قدره) رأسمال  حات  (CREAOLIS

االجتماعي) مقرها  درهم،) ((11.111

ال2ابق) شارع عبد املومن،) (،((9 ب)

الدار البيضاء)لاملس لة بالس ل) (،4

(،(415(5 الرقم) تحت  التجاري 

من) (86 املادة) عليه  تنص  ملا  لطبقا 

قانون)96-5)بتاريخ)3))فبراير)997)،)

بمواصلة نشاط الشركة.

القانوني) اإليداع  تنفيذ  تم 

في) باملحكمة التجارية بالدار البيضاء)

1)1)/6/17))تحت الرقم)369)).

لالستخراج لاملرجعية.

6(3I

F.B.A.K GESTION SARL

AGUSTA BUILDING SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق ) ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

AGUSTA BUILDING SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي رياض 

) رقم 481 ابن جرير - 51)43 ابن 

جرير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(3(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGUSTA BUILDING SARL

أرض الشركة بإيجاز):)املقاللة في)

البناء)لاشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي رياض)

ابن) (43(51 (- ابن جرير) (481 رقم) ((

جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

 511 (: السيد عز الدين العزلزي)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: الباز) املص2فى  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

العزلزي) الدين  عز  السيد 
رقم) ((9 زنقة) افريقيا  حي  عنوانه)ا))

58) 51)43)ابن جرير املغرب.
عنوانه)ا)) الباز  املص2فى  السيد 
القلعة) دلار الالد العوني الالد زراد 

43111)قلعة السراأنة املغرب.
لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)
العزلزي) الدين  عز  السيد 
رقم) ((9 زنقة) افريقيا  حي  عنوانه)ا))

58) 51)43)ابن جرير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) جرير  بابن  االبتدائية 

يوليوز)1)1))تحت رقم))9.
6(4I

ديفرنت))ش.ح.م.م)

دفرنت
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ديفرنت )ش.ح.م.م)
شارع موالي يوسف عمارة ياسمين 
) طابق ) رقم ) طنجة، 91111، 

طنجة املغرب
دفرنت شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي يوسف عمارة ياسمين ) 
طابق ) رقم ) طنجة - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1576(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) ((1(1 مارس) (1(
املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

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

املسؤللية املحدلدة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دفرنت.
تزالل) (: بإيجاز) الشركة  أرض 
الشركة نشاطها بشكٍل)عام في ميدان)
)البرمجة)

ً
اإلعالم لالتواصل لخصوصا

املعلوماتية لتحليل نظم املعلومات..
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شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

موالي يوسف عمارة ياسمين)))طابق)

طنجة) (91111 (- طنجة) (( رقم) ((

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 351 (: السيد محمد سيف خالد)

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

السيدة ل2يفة قباج):)51))حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

خالد) سيف  محمد  السيد 

عنوانه)ا))شارع موالي يوسف عمارة)

طنجة) (( رقم) (( طابق) (( ياسمين)

91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) قباج  ل2يفة  السيدة 

شارع موالي يوسف عمارة ياسمين)) 

91111)طنجة) ))طنجة) ))رقم) طابق)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

خالد) سيف  محمد  السيد 

عنوانه)ا))شارع موالي يوسف عمارة)

طنجة) (( رقم) (( طابق) (( ياسمين)

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (1( بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)171986)1)17.

6(5I

GRAFCO SARL AU

SOMAMOTRAV SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC

SOMAMOTRAV SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اوحسن التاني رقم 6)3 ال2ابق 

األلل حي السعادة سبع عيون - 

111)5 اوحاجب املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

51(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((6

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOMAMOTRAV SARL

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

مختلفة للبناء

تسويق جميع منتجات للعقاقير

التصدير لاإلستيراد.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوحسن التاني رقم)6)3)ال2ابق األلل)

 5(111 (- عيون) سبع  السعادة  حي 

اوحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد عموري أيوب):)511)حصة)

بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: مص2فى) عموري  السيد 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) أيوب  عموري  السيد 

سبع عيون)111)5)اوحاجب املغرب.

السيد عموري مص2فى عنوانه)ا))

سبع عيون)111)5)اوحاجب املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) أيوب  عموري  السيد 

سبع عيون)111)5)اوحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 التجارية بمكناس بتاريخ)

1)1))تحت رقم)134).

6(6I

AL RAYYAN GROUP SARL

TOMM LIVE SARL

إعالن متعدد القرارات

TOMM LIVE SARL

شارعشيكوفسكي لسيد ق2ب اقامة 

جوبا ال2ابق الرابع رقم 6))/4) 

طنجة، 91111، طنجة املغرب

TOMM LIVE SARL »شركة حات 

املسؤللية املحدلدة«

لعنوان مقرها االجتماعي : طريق 

الرباط زنقة باب سيدي بوجيدة 

عمارة مليكة 81 رقم 5) طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.979(5

بمقت�ضى او مع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)يونيو)1)1)

تم اتخاح القرارات التالية):)

قرار رقم تفويت اوحصص لاظافة)

الشكل) تغير  للشركةمع  اخر  مسير 

:)الذي ينص) القانوني للشركة مسير)

قرر السيد بالل الكبير) (: على مايلي)

يوسف) للسيد  حصة  (511 تفويت)

ثاني) كمسير  تعيينه  مع  اب2وي 

القانوني) الشكل  تغير  لتم  للشركة 

مسؤللية) حات  شركة  من  للشركة 

محدلدة حات شريك لحيد الي شركة)

حات مسؤللية محدلدة

الشركة) نشاط  تغيير  رقم  قرار 

النظام) تعديل  مع  مقرها  لتحويل 

الذي ينص على) (: االسا�ضي للشركة)

نشاط) تغير  الشريكين  قرر  (: مايلي)

الشركة الي استيراد لتوزيع املنتجات)

الغذائية لاالستيراد لالتصدير بشكل)

عام.ل تحويل مقرها الي طريق الرباط)

عمارة) بوجيدة  سيدي  باب  زنقة 

مليكة)81)رقم)5))طنجة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية):)

ينص) الذي  (: (-3 البند) رقم  بند 

الغرض من الشركة هو) (: على مايلي)

:)-)استيراد لتوزيع املنتجات الغذائية.)

-)االستيراد لالتصدير بشكل عام.

الذي ينص) (: (4 (- بند رقم البند)

على مايلي):)مقر الشركة طريق الرباط)

عمارة) بوجيدة  سيدي  باب  زنقة 

مليكة)81)رقم)5))طنجة

بند رقم البند)-)6):)الذي ينص على)

مايلي):)السيد بالل الكبير)511)حصة)

.)السيد يوسف اب2وي)511)حصة

الذي ينص) (: ((3 (- بند رقم البند)

السيد) من  كل  تعين  (: مايلي) على 

اب2وي) يوسف  لالسيد  الكبير  بالل 

كمسييرين للشركة ملدة أير محدلدة

الذي ينص) (: ((6 (- بند رقم البتد)

بشكل) الشركة  تلتزم  (: مايلي) على 

لالوثائق) األعمال  بجميع  صحيح 

التوقيع) خالل  من  بها  املتعلقة 

املنفصل للمديرين املشاركين،)السيد)

بالل الكبير لالسيد يوسف اب2وي،)

باستثناء)املعامالت املالية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((4 بتاريخ) ب2نجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)3574 - 3575.

6(7I
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TOUFTENT

TOUFTENT

شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TOUFTENT

3) زنقة احمد امل اطي اقامة االلب 

طابق ) رقم 8 املعاريف البيضاء، 

1331)، الدار البيضاء املغرب

TOUFTENT شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

احمد امل اطي اقامة االلب طابق 

) رقم 8 املعاريف البيضاء الدار 

البيضاء 1331) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات  مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

466373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات)) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUFTENT

االنعاش) (: أرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

زنقة) ((3 (: عنوان املقر االجتماعي)

طابق) االلب  اقامة  امل اطي  احمد 

الدار) البيضاء) املعاريف  (8 رقم) ((

البيضاء) الدار  ((1331 البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

(: الفقيه) بن  مص2فى  السيد 

درهم) ((11 بقيمة) حصة  ((.111

للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الفقيه) بن  مص2فى  السيد 

عنوانه)ا)))))زنقة مون سان ميشال)

الدار البيضاء) ((1371 انفا البيضاء)

املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

الفقيه) بن  مص2فى  السيد 

عنوانه)ا)))))زنقة مون سان ميشال)

الدار البيضاء) ((1371 انفا البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)1)1))تحت رقم)6))741.

63(I

مكتب محاسبة

SABLIFEIR SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة )4 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 11) الرشيدية، 114)5، 

الرشيدية املغرب

SABLIFEIR SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي املو نحمو 

وحسن بومية ميدلت - 54)54 

بومية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(4(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SABLIFEIR SARL

األشغال) (: أرض الشركة بإيجاز)

املختلفة

الوساطة.

عنوان املقر االجتماعي):)املو نحمو)

وحسن بومية ميدلت)-)54)54)بومية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

711)حصة) (: السيد رحو بويخف)

بقيمة)11))درهم للحصة).

: الناصري) الصمد  عبد   السيد 

311)حصة بقيمة)11))درهم للحصة.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بويخف  رحو  السيد 

 5( رقم) شارع موالي رشيد زنقة14)

بومية ميدلت)54)54)بومية املغرب.

الناصري) الصمد  عبد  السيد 

شارع اوحسن التاني زنقة) عنوانه)ا))

 54(54 ميدلت) بومية  ((( )1رقم)

بومية املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

عنوانه)ا)) بويخف  رحو  السيد 

 5( رقم) شارع موالي رشيد زنقة14)

بومية ميدلت)54)54)بومية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

1)1))تحت رقم)5)).

63(I

STE CARROSSERIE HABRI

شركة كاروسري هبري ش. ح. 

م. م

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE CARROSSERIE HABRI

 BEN(SMIM(AZROU(AZROU،

53100، AZROU(MAROC

شركة كارلسري هبري ش. ح. م. م 

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي أيت مو�ضى 

عدي جماعة بن صميم إقليم أزرل - 

maroc 11)53 أزرل

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤللية) حات  لشركة  األسا�ضي 

املحدلدة باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كارلسري هبري ش.)ح.)م.)م.

أرض الشركة بإيجاز):)-)

السيارات) هياكل  لإصالح  صناعة 

لالشاحنات
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لتحويل) لكراء) لإصالح  إنجاد  (-

لبيع لشراء)السيارات لالشاحنات

السيارات) أجزاء) لشراء) بيع  (-

لالشاحنات او ديدة لاملستعملة.

أيت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مو�ضى عدي جماعة بن صميم إقليم)

.maroc(أزرل)-)11)53)أزرل

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):)

السيد هاشيمي عبد الرزاق):)511 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

 511 (: نجاة) الكمو�ضي  السيدة 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لصفات لمواطن الشركاء):)

الرزاق) عبد  هاشيمي  السيدة 

عنوانه)ا))فاس)31151)فاس املغرب.

السيدة الكمو�ضي نجاة عنوانه)ا))

ازرل)11)53)ازرل املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)
لمواطن مسيري الشركة):)

السيدة الكمو�ضي نجاة عنوانه)ا))
ازرل)11)53)ازرل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 بتاريخ) بازرل  االبتدائية 

1)1))تحت رقم))5).

633I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

INTER FALAH
شركة حات  مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT(N°2 BD(PRINCE(MY
 ABDELLAH(LOT(DRISSIA،

40000، MARRAKECH(MAROC
انتر فالح شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي دلار 
بودهيرا سعادة مراكش مراكش 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(14999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5

مسؤللية) ( حات) لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية):)

حات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

انتر) (: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

فالح.

أرض الشركة بإيجاز):)فالحي.

دلار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مراكش) مراكش  سعادة  بودهيرا 

41111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):)

 (11 (: الدين صارلخ) السيد عز 

حصة بقيمة)11))درهم للحصة).

لصفات) لالعائلية  الشخصية  (

لمواطن الشركاء):)

صارلخ) الدين  عز  السيد 

سيدي) الصغير  بن  درب  عنوانه)ا))

 4111 مراكش) الوداية  الزلين 

مراكش املغرب.

لالعائلية) الشخصية  األسماء)

لمواطن مسيري الشركة):)

السيد عزالدين صارلخ عنوانه)ا))

الزلين) سيدي  الصغير  بن  درب 

مراكش) (4111 مراكش) الوداية 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((6 التجارية بمراكش بتاريخ)

1)1))تحت رقم)78)4.

634I
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املحكمة التجارية بمكناس

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 

معنوي

ملف رقم : 14)/1)1)

السيد الزليني عبد السالم

تجزئة) (6(5 (: االجتماعي) املقر 

املنصور،)مكناس،)التعريف او بائي):)

(: الضريبي) التعريف  (،(364(3(1

.6((186(1

 COMPLEXE SCOLAIRE(لشركة

حات) شركة  (ZOUINI PRIVE

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد في)

طور التأسيس.

 6(5 مكناس،) (: مقرها االجتماعي)

تجزئة املنصور،)مكناس.

السالم) عبد  الزليني  السيد  قام 

جميع) تحت  طبيعية  بتقدمة 

األحكام) لفق  القانونية  الضمانات 

العامة) املدلنة  من  ((6(ter املادة)

للضرائب لاملساهمة بكل املوجودات)

التي تخص جميع األصول لاوخصوم)

املس ل) الذاتي  الشخص  من 

 4651( بالس ل التجاري تحت رقم)

 COMPLEXE إلى) استثناء) دلن 

SCOLAIRE ZOUINI PRIVE)شركة)

بشريك) محدلدة  مسؤللية  حات 

قرر) لالتي  التأسيس  طور  في  لحيد 

إنشائها لهذا الغرض.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

47 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم :   8)/ 1)1)

حساب عدد 7)4)

ال2رف االلل):

لب2اقــة) رقــم  كومغــار  جمــال 

الوطنية):)A3381(3)مغربي او نسية.

بوكزينــي) مريــم  (: الثانــي) ال2ــرف 
(: الوطنيــة) التعريــف  الب2اقــة  رقــم 

او نســية. مغربيــة  (S58913(

املــواد) بيــع  (: التجــاري) االصــل 

. ئيــة ا لغذ ا

 (3 اكــدال متجــر رقــم) (: العنــوان)
زنقــة اوخ2ــوات الربــاط رقــم الســ ل)

.76(96 (: التجــاري)

بمصلحة) التعرضات  لستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  الس ل 

 (5 عشر) خمسة  أاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدلر اإلعالن الثاني.
رئيس مصلحة الس ل التجاري

1 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 6)/1)1)

حساب رقم : )57)

ال2رف األلل):
ب2اقة) رقم  عارلص،) علي 

J((5617)مغربي) (: التعريف الوطنية)

او نسية.
ب2اقة) رقم  عارلص،) عائشة 

التعريف الوطنية):)JE53987)مغربية)

او نسية.

ال2رف الثاني):
ب2اقة) رقم  عارلص،) فاطمة 

التعريف الوطنية):)A94133)مغربية)

او نسية.
ب2اقة) رقم  عارلص،) لفاء)

 A375((3 (: الوطنية) التعريف 

مغربية او نسية.
ب2اقة) رقم  عارلص،) منية 

 A71(765 (: الوطنية) التعريف 

مغربية او نسية.

ب2اقة) رقم  عارلص،) نادية 

 A7((((( (: الوطنية) التعريف 

مغربية او نسية.

املالبس) بيع  التجاري  األصل 

او اهزة.

شارع) مكرر  (5 الرباط) (: العنوان)

املغرب العربي رقم)3)ل31)زنقة فران)

(: التجاري) الس ل  رقم  الزيتونة 

.((18(1-(19138

بمصلحة) التعرضات  لستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  الس ل 

 ((5( بالرباط إلى أاية خمسة عشر)

يوما من صدلر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

57 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9844))

حساب رقم : 46)9

تفويت جميع اوحقوق املشاعة

فوت):

اوحق) عبد  علوي  محمد  السيد 

رقم) الوطنية  للب2اقة  اوحامل 

BJ66617

لفائدة):

اوحامل) حسن  الفاضلي  السيد 

.BE661131(للب2اقة الوطنية رقم

لاملقدرة) املشاعة  حقوقه  جميع 

من األصل التجاري لالذي) (%51 ب)

املالبس) لبيع  محل  عن  عبارة  هو 

البيضاء،) بالدار  الكائن  او اهزة،)

رقم) زنقة مركزية،) املدينة القديمة،)

التجاري) بالس ل  لاملس ل  (،(9

البيضاء) بالدار  التجارية  للمحكمة 

فعلية) بشراكة  (((78(4 رقم) تحت 

مع الس ل التجاري رقم))34568.

تس ل) التعرضات  فإن  لبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  الس ل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األللى لالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : )985))
حساب رقم : 68)9
بيع كلي ألصل تجاري

فوت):
اوحامل) خرليش  حسن  السيد 

BJ(9458(للب2اقة الوطنية رقم
لفائدة):

اوحامل) املالق  محمد  السيد 
.GA67537(للب2اقة الوطنية رقم

جميع األصل التجاري لالذي هو)
عبارة عن محل لبيع الع2ور بنصف)
البيضاء،) بالدار  الكائن  او ملة،)
)8)،)شارع محمد السادس قيسارية)

البيضاء)محل رقم))4.
التجاري) بالس ل  مس ل  لالغير 

للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
تس ل) التعرضات  فإن  لبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  الس ل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األللى لالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

59 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 9866))
حساب رقم 9349

بيع حق مشاع املتمثل في النصف 
من األصل التجاري

باع السيد اوحسن دلش بن عبد)
هللا اوحامل للب2اقة الوطنية الرقم)
حمود) السيد  لفائدة  (BE 438885
هامان بن عبد هللا اوحامل للب2اقة)

 II.  -  إعالنات قضائية
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الوطنية)BH (349(7)بيع حق مشاع)
املتمثل في النصف من األصل التجاري)

املعرلف باسم م2حنة قرلية الكائن)

بمركز مديونة نزالت القدميري عمالة)

الدار) عثمان  سيدي  مسيك  بن 
لاملس ل بالس ل التجاري) البيضاء)

تحت رقم)51396).

تس ل) التعرضات  فإن  لبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  الس ل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األللى لالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس))كتابة الضبط

60 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 987))

حساب رقم )935

تفويت اوحق في اإليجار
 RESSORTS شركة) فوتت 

بالدار) مقرها  الكائن  (GAGNEBIN

املركب) (49 رقم) تجزئة  البيضاء،)

من) ممثلة  بوسكورة  الصناعي 

ل (GILLES VALERO السادة) طرف 

 BENOITلMICHEL NICOLAS

شركة) لفائدة  (JEAN JULES

الكائن) (SEPALUMIC MAROC

رقم) تجزئة  البيضاء،) بالدار  مقرها 

83)املركب الصناعي بوسكورة يمثلها)

كمال البارلدي.

تفويت حق اإليجار الكائن بالدار)

املركب) (49 رقم) تجزئة  البيضاء،)

لاملس ل) بوسكورة  الصناعي 

بالس ل التجاري تحت رقم)37)35.

تس ل) التعرضات  فإن  لبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  الس ل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األللى لالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس))كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : )987))
حساب رقم 9387
بيع أصل تجاري

فوت السيد سمير علمي اوحامل)
 BK (6((67 للب2اقة الوطنية رقم)

السادة):
للب2اقة) اوحامل  عمراني  محمد 

.C36(6(3(الوطنية
اوحامل) مع2ي  جامعي  هشام 

.C38(649(لب2اقة الوطنية
لب2اقة) حامل  طارق  خالد 

.BK (81(58(التعريف الوطنية
لالذي) التجاري  األصل  جميع 
بالدار) الكائن  م2عم  عن  عبارة  هو 
العمرية) حي  الشق  عين  البيضاء)
امل موعة) القدس  السكني  املركب 
املسمى) (31 الرقم) (8 السكنية)
مس ل بالس ل التجاري) (TALYANI
البيضاء) بالدار  التجارية  للمحكمة 

تحت رقم)89116).
تس ل) التعرضات  فإن  لبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار) التجاري  الس ل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األللى لالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس))كتابة الضبط

62 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1/85)1)
حساب رقم )18)

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
لاملس ل) ((1(1 يونيو) ل)) فاتح  في 
بمراكش في)3)يونيو)1)1))باع السيد)
لب2اقة) اوحامل  السقاط،) اوحسن 
 BE446188 رقم) الوطنية  التعريف 
االزدهار،) تجزئة  بمراكش  الساكن 
لفائدة) اسفي  طريق  (،(83 رقم)
لاملس لة) فود  الهوى  ريم  شركة 
تحت) بمراكش  التجاري  بالس ل 
التجاري) األصل  جميع  (93189 رقم)
موالي) األمير  شارع  بمراكش  الكائن 
(،9 عبد هللا،)عمارة مهدي متجر رقم)

السريعة) للوجبات  كم2عم  لاملعد 

.(Restaurateur(à(prix(fixe(

التجاري) بالس ل  لاملس ل 

بجميع) (84394 رقم) تحت  بمراكش 

بمبلغ) لاملعنوية  املادية  عناصره 

511.111)درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  الس ل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  لينتهي  األلل  اإلعالن  نشر 

اوخامس عشر))5)))من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

63 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة الس ل التجاري

إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم : )1/1)1)

حساب عدد 49))

مصذــح) عرفــي  عقــد  بمقت�ضــى 

نوفمبــر) (5 بتاريــخ) بفــاس  االمضــاء)

 (( بتاريــخ) بفــاس  لمســ ل  ((1(9

بــاع الســيد مص2فــى) ((1(9 نوفمبــر)

الوطنيــة) ب2اقتــه  رقــم  املقتصــر،)

C485496)الســاكن بفــاس رقــم)81) 

تغــات. (( تغــات) جبــل  تجزئــة 

رقــم) ســ2الني،) فيصــل  للســيد 

 CD37794( الوطنيــة) ب2اقتــه 

تجزئــة) (65 رقــم) بفــاس  لالســاكن 

قــادلس. عيــن  (( الضيعــة) ســعيدة 

بفــاس) املســتغل  التجــاري  األصــل 

قيســارية) الوكيلــي  احمــد  شــارع  ((8

.(4 أيثــة متجــر رقــم)

لاملســ ل بالســ ل التجاري بفاس)

تحــت رقم)8))57.

الــف درهــم) قــدره ســبعون  بثمــن 

درهــم). (71.111(

حســب الشــرلط املنصــوص عليهــا)

بعقــد البيــع.

لتقبــل التعرضــات بكتابــة الضبــط))

باملحكمــة التجاريــة بفــاس داخــل أجــل)

ال يتعــدى خمســة عشــر يومــا ابتــداء)

مــن النشــرة الثانيــة.

االعالن االلل
عن رئيس كتابة الضبط

سعيد ابن سليمان

2 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

ال راأنة
إعالن عن تقديم أصل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم 1/44)1)

حساب رقم 7)34

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بقلعة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عرفي) عقد  بمقت�ضى  أنه  السراأنة 

لمس ل) ((1(1 يونيو) ((5 في) مؤرخ 

بقلعة) ((1(1 يونيو) ((8 بتاريخ)

ادريس) السيد  فوت  السراأنة،)

رقم) (( الهناء) بحي  الساكن  حمدلي 

قلعة السراأنة اوحامل لب2اقة) ((5

إلى) (Y(1765 التعريف الوطنية رقم)

املحدلدة) املسؤللية  حات  الشركة 

 SOCIETE املسماة) لحيد  بشريك 

 CABINET TOPOGRAPHIQUE

األصل) (HAMDAOUI SARL AU

 ( النخلة) بواجهة  الكائن  التجاري 

شارع او يش امللكي قلعة السراأنة)

لاملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

لاملس ل) الشركة  هذه  في  كحصة 

املحكمة) بهذه  التجاري  بالس ل 

بثمن إجمالي قدره) ((98( تحت رقم)

461111))درهم.

تس ل) التعرضات  فإن  لبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)

بقلعة السراأنة داخل أجل)5))يوما)

املوالية للنشرة األللى لالثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

3 مكرر
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املحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة الس ل التجاري

ملف رقم : 68)/1)1)

حساب رقم 4849
تفويت أصل تجاري

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

طرف) من  لاملنجز  ((1(1 يونيو) (((

لاملودع) اليماني،) ح.احمد  املوثق 

بتاريخ) املحكمة  هذه  ضبط   بكتابة 

9))يونيو)1)1).

اوحامل) العراقي،) السيد علي  باع 

رقم) الوطنية  التعريف  لب2اقة 

بناني،) حسن  للسيد  (C341383

الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحامل 
.BE6(((6(رقم

األصل التجاري املسمى)»صيدلية)

املحل) على  املنصب  سوس«) أهل 

لتزنيت) الرئيسية  بال2ريق  الكائن 

لاملس ل) بيبي  سيدي  ملول  ايت 

 77(6 رقم) تحت  التجاري  بالس ل 

في الس ل التحليلي بجميع عناصره)

بثمن إجمالي قدره) املادية لاملعنوية 

751.111)درهم.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  لبناء)

حي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

يوما) ((5 املحكمة داخل أجل أقصاه)

املوالية للنشرة الثانية طبقا للمادة)84 

من مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة الس ل التجاري

ملف عدد : 69)/1)1)

حساب عدد : )487.
إعالن عن تفويت أصل تجاري

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

طرف) من  لاملنجز  ((1(1/16/(4

لاملودع) بوجرادة،) ابراهيم  ح  املوثق 

بتاريخ) املحكمة  هذه  ضبط  بكتابة 

.(1(1/16/31

العراقي) زينب  السيدة  باعت 
الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحاملة 

.C43(554(رقم
اوحامل) سبيل  ياسين  للسيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لب2اقة 

.Q(9(514
األصل التجاري املسمى)»صيدلية)
الكائن) املحل  على  املنصب  البركة«)

بحي السوي�ضي القليعة آيت ملول.
لاملس ل بالس ل التجاري تحت)
التحليلي) الس ل  في  (7(96 رقم)
لاملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

بثمن إجمالي قدره)911.111)درهم.
رئيس) السيد  يعلن  عليه  لبناء)
حي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
5))يوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)
للمادة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدلنة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية 
بالفقيه بن صالح

شعبة الس ل التجاري
ملف بيع رقم : 1)1)/41
إعالن عن بيع أصل تجاري

بمقت�ضى عقد توثيقي محرر من)
موثقة) رياض  حنان  األستاحة  طرف 
 (8 ل) (3 بتاريخ) صاوح  بن  بالفقيه 
مارس)1)1)،)ان السيد محمد عاللي)
الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحامل 
بالفقيه) الساكن  (،A((64(3 رقم)
شارع اوحسن الثاني رقم) بن صاوح،)
للسيد) باع  بن صاوح،) الفيق  (،(81
لب2اقة) اوحامل  كرلمي  الدين  نور 
(،IB(55454 رقم) الوطنية  التعريف 
األصل) صاوح،) بن  بالفقيه  الساكن 
صاوح،) بن  الفقيه  بمدينة  التجاري 
(،(81 الرقم) الثاني،) اوحسن  شارع 
بالس ل) لاملقيد  مرآب،) عن  عبارة 
التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه)
بجميع) (556 رقم) تحت  صاوح  بن 

عناصره املادية لاملعنوية بثمن قدره)

11.111))درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بالفقيه بن صاوح داخل أجل يبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األلل لينتهي في)

اليوم اوخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
النشرة الثانية

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن صاوح
إعالن عن تقديم أصل تجاري

كحصة في شركة

ملف رقم )1/4)1)

مصذح) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 (1(1 فبراير) ((4 بتاريخ) اإلمضاء)

لاملس ل بتاريخ)4)مارس)1)1))بإدارة)

قدم) صاوح،) بن  بالفقيه  التس يل 

السيد سعيد لهيبي،)اوحامل للب2اقة)

الساكن) (،IB43157 رقم) الوطنية 
بن) الفقيه  (3 رقم) اوخنساء) بتجزئة 

 BUREAU D’ETUDES(صاوح لشركة

 TECHNIQUE OUAHIBI SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة حات)

الشريك الوحيد في طور التأسيس،)

ال2ابق) ((8( مقرها االجتماعي الرقم)

الثاني شارع عالل بن عبد هللا الفقيه)
التجاري) األصل  جميع  صاوح،) بن 

باملحكمة) التجاري  بالس ل  املقيد 

تحت) صاوح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
املادية) بجميع عناصره  (،3666 رقم)

(: بثمن قدره) لالتي قومت  لاملعنوية 

55.157,81)درهم.
فعلى دائني مقدم األصل املذكور)

إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  الس ل  قسم 

داخل) بن صاوح  بالفقيه  االبتدائية 

اإلعالن) نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 

األلل لينتهي في اليوم اوخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن 

صاوح

إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم )1/4)1)

بمقت�ضى عقد توثيقي محرر من)

طرف حة.)حنان رياض موثقة بالفقيه)

يونيو) ((( ل) (8 بتاريخ) صاوح  بن 

اليموني،) زهرة  السيدة  إن  ((1(1

الوطنية) التعريف  لب2اقة  اوحاملة 

الساكنة بالفقيه بن) (،FL3(71 رقم)

بريميل،) تجزئة  املصلى،) حي  صاوح 

ابو) بثينة  لآلنسة  باعت  (،(6 الرقم)

التعريف) لب2اقة  اوحاملة  علي،)

بالفقيه) الساكنة  (،IB(1443( رقم)

زنقة) الزرق2وني،) شارع  صاوح،) بن 

التجاري) األصل  (.75 الرقم) املنارة،)

املتواجد) للمنزل  بالسفلي  الكائن 

قيادة بن عمير،) بالفقيه بن صاوح،)

عن) عبارة  او ديد  دلار  الكريفات،)

»صيدلية دلار) صيدلية املسماة ب)

التجاري) لاملقيد بالس ل  ( او ديد«)

بن) بالفقيه  االبتدائية  باملحكمة 

بجميع) (،8(96 رقم) تحت  صاوح 

عناصره املادية لاملعنوية بثمن قدره)

:)611.111)درهم.

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بالفقيه بن صاوح داخل أجل يبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعالن األلل لينتهي في)

اليوم اوخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة الثانية

50 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالخمي ات

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1/69)1)

حساب رقم 9195

بتاريخ) توثيقي  عقد   بمقت�ضى 

بمراكش) لاملس ل  ((1(1 مارس) (5

باع السيد محمد) ((1(1 يونيو) (3 في)

الوطنية) للب2اقة  اوحامل  نجاح،)

رقم))A(65(3)للسيد عبد الرحمان)

رقم) ل.ب.ت.ل  اوحامل  بورحيل،)

التجاري) األصل  (،AB(77339

)9)شارع) الكائن ب) »صيدلية زمور«)

محمد اوخامس رقم)74))اوخميسات،)

94)5))باملحكمة) املس ل تحت رقم)

بجميع) باوخميسات،) االبتدائية 

بثمن) لاملعنوية  املادية  عناصرهما 

قدره)911.111)درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  توضع  أل 
أجل) داخل  باوخميسات  االبتدائية 
تاريخ) من  يوما  (((5( عشر) خمسة 

صدلر النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

64 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن تحويل نشاط منهي 

لشخص طبيعي إلى شركة
ملف رقم):)))/1)1)

حساب عدد)4576)

فــي) مــؤرخ  عرفــي  عقــد  بمقت�ضــى 

بتاريــخ) لمســ ل  ((1(1 أبريــل) ((

 EL الســيد) قــدم  ((1(1 أبريــل) (31

AMRANI LALLA SOUAD)اوحاملــة)

رقــم) الوطنيــة  التعريــف  لب2اقــة 

 CENTRE شــركة) إلــى  (A(8111(

 DE NEPHROLOGIE - DIALYSE

 EL AMRANI (CNDA( SARL AU

لشــخص) املنهــي  النشــاط  مجمــوع 

الشــركة. فــي  كحصــة  طبيعــي 

 N°(( CALIFORNIA الكائــن ب)
 II 1BVD JABRANE KHALIL

.JABRANE EL JADIDA
 MEDECIN« نشــاط) فــي  املــزالل 

.»NEPHROLOGUE
لحلــك حســب الشــرلط لالكيفيــة)

املذكــورة فــي العقــد.)
تقبــل) التعرضــات  فــإن  لعليــه 
بكتابــة الضبــط))باملحكمــة االبتدائيــة)
يومــا مــن) ((5 باو ديــدة داخــل أجــل)

الثانيــة. النشــرة  تاريــخ 
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة الس ل التجاري

7 مكرر

املحكمة االبتدائية باو ديدة
إعالن عن تقديم أصل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم 1)/1)1)

حساب رقم 6)41)

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 7 بتاريخ) لمس ل  ((1(1 يونيو) ((6

 OURAJ السيد) قدم  ((1(1 يوليو)

اوحامل لب2اقة التعريف) (RHALEM

إلى شركة) (M377363 الوطنية رقم)

األصل) مجموع  (OURAJ BATI

 3814( التجاري املس ل تحت رقم)

كحصة في الشركة.

 Lot Essaad ( n°41 (: الكائن ب)

.Hay(El(Matar,(Eljadida

 Immenbles,« نشاط) في  املزالل 

.»Promoteur Immobilier

لالكيفية) الشرلط  لحلك حسب 

املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  لعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من) يوما  ((5 أجل) داخل  باو ديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية

املشرف على مصلحة الس ل التجاري

68 مكرر
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