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489

............................................................................ TALISMAN MINING SARL

483

.................................................................................................YASSINI AAKAR

489

.................................................................PERLE BRILLANTE PRO SARL AU

483

........................................................................................................تجارةهولدينغ

489

........................................... STE STATION SERVICES TIZI NISLY SARL AU

483

.................................................................................................. FAKIA EVENTS

489

............................................................................. ENAKDI TRANS NEGOCE

484

..................................................................................................MGF LOGISTIC

490

................................................................................................... SMART PLUG

484

............................................................................... RABAT PERFECT SERVICE

490

......................................................................................... ADFOUR SARL-AU

484

..........................................................................GROUPE ALUMAN MAROC

490

................................. GROUPE SCOLAIRE AL MAOUADDA PRIVE SARL

484

......................................................................................HORMIGON MAROC

490

................................................................... STE KHNOUFA AGRI SARL AU

484

...........................................................................................................BEST ITEM

490

............................................................ BENYACHRAK KHADAMAT SARL

484

............................................................................ STE GREEN STAR STATION

491

............................................................................................. PROFIL LLD SARL

484

......................................................................................................GRAND CITY

491

..................................................................................................... LEGEND FNB

484

............................................................................................. AUBERGE ALLAM

STE DISTRIBUTIONS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET
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499

........................................................................LE GRAND CLUB DE L'OASIS

491

............................................................................................... BEM INDUSTRIE

499

........................................................................................... BOUDERKA بودرقة

491

.................................................................................................... TIFAWEN LED

500

.........................................................................STE ARBAOUI FISH SARL AU

492

.................................................................................................... DESERT INNS

500

......................................................................................................شركة تاد فوود

492

................................ ش م م دات مساهم وحيدFUTURE PIPE INDUSTRIES

500

.....................................................................................................شركة يان كليك

492

............................................................................................................كيش بليس

501

..........................................................................................SJOVIK MOROCCO

492

......................................................................................... ش م مLZ CONCEPT

501

......................................................................................................اوباكي ديجيتال

492

.....................................................................................LILAIS HOME BEAUTY

501

......................................................................................PROFAC SOLUTIONS

493

...................................................................................................BENJI BARAKA

501

........................................................................................................ GREEN MIX

493

.......................................................................FALCOM INFRASTRUCTURES

502

..........................................................................................................FISHEMAR

493

.........................................................................................RICORDEAU IMMO

502

..........................................................................................................FISHEMAR

493

..............................................................................................SOLBOS MAROC

502

..........................................................................................سام نتواياج سيكيريتي

494

............................................................................................. FIDURAK فيديراك

503

.................................................................................................... ARIHA FROID

494

..............................................................................INTEROUTE DU DETROIT

503

..................................................................................................ABT GAZ SARL

494

......................................................................................................... RNDI LAAY

503

............................................................................... اعمال سيموAAMAL SIMO

495

..................................................................................... SOCIETE CHAHID CH

503

.............................MIDELT VENTE MATERIAUX CONSTRUCTION SARL

495

................................................................................QUAD SERVICE SARL AU

504

....................................................................................................ALAJDI IMMO

495

........................................................IHADADENE INVESTMENT-SARL, A.U

504

..............................................................................................هـ.ل.سوبرماركت ب

495

............................................................................STE FOURHANDS SAKANE

504

.......................................COMPLEXE AGROALIMENTAIRE MARRAKECH

496

..........................................................................»FERRO BETON« فيرو بيطون

504

........................................................................STE OUARGHA IMMOBILIER

496

......................................................................................SOFARDIN سوفاردين

505

...................................................................MEDMA INVESTISSEMENT LTD

496

.......................................................................................... SOMETARصوميطار

505

........................................................................................................... مالبطا كلين

496

..................................................................................................................REDSA

505

...................................................... متجراملنتزهCOMPTOIR EL MONTAZAH

497

................................................................................ EMERAUDE EXCHANGE

505

.......................................................................................................... YCO SARL

497

................................................................................................ PROMAMEC SA

506

......................................................................................................... DORIANTE

497

...........................................................................................................ADMILOG

506

.......................................................BOULANGERIE PATISSERIE FARACH

497

...... CENTRE DE LA LANGUE ALLEMANDE MARRAKECH AL HAMRA

506

........................................ GROUPE CONSTRUCTION LOGEMENT HANI

497

..............................................................................................MAISON SUCREE

507

.................................................................................. MOVE EXPERT MAROC

498

.................................................................................... ش م مKAYNA GROUP

507

.....................................................................................CHIBLE IMMOBILIERE

498

...................................................................ECOLE LUMIERE SCIENTIFIQUE

507

...........................................................................SOCIETE RITAGE MEK SARL

498

..............................................................MOROCCAN HANDMADE CRAFT

507

........................................................................................................... rassil deco

499

............................................................................ ERRAGRAGUI SOLUTIONS

507

............................... BIOLOGICAL PRODUCTS LOGISTIQUE COMPANY

499

......................................................... ZAYTOUNA LHAMRA الزيتونة الحمراء

508

...............................................................................................OPTIPRESS SARL

499

................................................TICHKA DITRIBUTION تيشكا ديستريبيسيون
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516

...............................................................................................................طوبسرف

508

....................................................................................................... OUJA PRINT

516

...................................................................................................CAFTAN AJDIR

508

....................................................................................................MODE NORD

517

..............................................................................................TIGMMI PROMO

508

..................................................................................................فاس اوطو ڭالص

517

..................................................................................................SAHARA AGRO

509

................................. )*OPERA PLAZA (hôtel 4*) et RED HOTEL (hôtel 3

517

.............................................................................................TOUCHE PROPRE

509

..............................................................................................DETROIT CHIMIE

518

.......................................................................................................MASTERING

509

.............................................................................................. AMHD SERVICES

518

...........................................................STE: SAMAOUI ARTISAN PLOMBIER

509

.............................................................................................SALEM TELECOM

518

................................................................................................ STE GOOD TIRE

510

......................................................................................................إعماراملستقبل

518

...................................................................................................STE ONDALEC

510

................................................................................................................ BONAY

518

..........................................................................................IBRA MEK SARL AU

511

................................................................................. YADAN MANAGEMENT

519

.........................................................................................BENS CONSULTING

511

........................................................................................................SM PLASTIC

519

........................................................................................................... L’N OPTIC

511

..................................................................................................INERAB TRANS

519

.................................... BUSINESS AND MANAGEMENT HIGH SCHOOL

511

............................................................................... STE ALBAHAE FERRAILLE

519

.....................................................................................................MAG POWER

511

.....................................................................................WAHB SMAMI IMMO

520

............................................................................GOLDEN QUALITY INVEST

512

............................................................................................STE TG CIVIL SARL

520

.......................................................................................... MENNER DERRAZI

512

...................................................................................................STE ONDALEC

520

.......................................................................................... MENNER DERRAZI

512

............................................................................................................ZIAT ELEC

520

....................................................................................................FIMOUTEX SA

512

..............................................................................................................LATREPC

521

......................................................................................... دافيد اند ازاك تراننس

513

.............................................................................................LUMEXLIGHTING

521

............................................................................................................. ABDSOU

513

.......................................................................................................MASTERING

521

.....................................................................................................ZADA TRANS

513

.........................................................................................MASTER CONTROL

522

..........................................................STE OUM EL KHIRI AAMAL SARL AU

513

..................................................................................................... LP BUILDING

522

...........................................................................STE SMARA SERVICES SARL

513

................................................................... أكسا لالشغالAGASSA TRAVAUX

522

...................................................................................................STE ONDALEC

514

................................................................... أكسا لالشغالAGASSA TRAVAUX

522

......................................................................TOP EUROP IMPORT EXPORT

514

....................................................................................................IBID SERVICES

522

.........................................................................................................فويس موبيل

514

..................................................................................................LGM PRESTIGE

523

............................................... BOULANGERIE PATISSERIE DOLCE HALA

514

. » ش مLA MAROCAINE FRIGORIFIQUE ET DE LOGISTIQUE « L.M.F.L

523

.....................................................................RENT CAR BACORI S.A.R.L.A.U

515

................................................................... أكسا لالشغالAGASSA TRAVAUX

523

....................................................................................SOUND SPEED TRANS

515

...................................................... متجراملنتزهCOMPTOIR EL MONTAZAH

523

.....................................................................................CONCEPT IMMO HAF

515

.......................................MEDIAHUB BRANDING & COMMUNICATION

524

................................................................................................................K M VIS

515

..............................................................................BOUYAHYAOUI SERVICES

524

...................................................................................................STE ONDALEC

516

...........................................................................CAVIC IMMOBILIER MAHD

524

..........................................................................................NECHKA TRAVAUX

516

............................................................................................................TARDECO
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533

.....................................................................................................MARCOPLUS

524

.........................................................................GLOBAL BUSINESS CENTER

533

.....................................................................................................MARCOPLUS

525

.......................................................................................... GUITA TRANS MAT

534

..............................................................................................FORAGE YOUSEF

525

....................................................SOCIETE PALMERAIE MAROC-EMIRATS

534

.........................................................................STE SALAMANCA-PHARMA

525

.................................................................................................DAILY NAVETTE

534

......................................................................................................SNB SERVICE

525

........................................................................................................... GNC BOIS

534

................................................................................................. TCHABOUBOU

526

..........................................................................................NASALOUK SHOES

535

......................STE AGENCE MOHAMED ILMEN ARCHITECTE SARL AU

526

........................................................................STE NUMERO UNO SARL AU

535

.............................................CONSEIL DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE

526

......................................................................................ENNAGGA BIO FRUIT

535

................................................................................................MAISON S BY SJ

527

.................................................................................................OTROIS K SARL

536

.......................................................................... SHARP VIEW CONSULTING

527

.............................................................................................................BS INFRA

536

................................................................................................. VITA COUTURE

527

.......................................................................................................SABEN AGRI

536

..........................................................................................................ZN IMMO

527

..........................................................................................LOST AND FOUND

536

.................................................................................... ENTREPRISE BOURHA

528

....................................................................................................GOLD WATER

537

................................................................................................ HASSANIA AZLI

528

.................................................................................ILYANE MEGA SERVICES

537

................................................................STE AUBERGE OUALIDIA DREAM

528

.......UNION DE GESTION DE PORTFEUILLE D’ASSURANCE DAKHLA

537

................................................................STE AUBERGE OUALIDIA DREAM

528

...........................................................................NOUR EL KHALIL ELMOKH

537

...................................................................................MAZAGO TRANS SARL

529

....................................................................MANAFIAA INVESTISSEMENTS

538

.......................................................................................................SAISAI GIFTS

529

............................................................................................ NBH TRANSPORT

538

.................................................................................. PRESTIGE GRAPH SARL

529

.............................................................................................SHOP MARHABTI

538

....................................................................................................... ABDOUBAG

529

........................................................................................ FITNESS MARHABTI

538

.......................................................................................... PROTEC INCENDIE

530

...........................................................................................................وازيس كرين

538

.....................................................................................OLA ENERGY MAROC

530

....................................................................ROAM TECHNOLOGY MAROC

539

.............................................................................................JOUBERT MAROC

530

..........................................................................................houd media agency

539

530

.......................................................................................... MAMFR HOLDING

539

..............................................................................................Financière Yacout
ّ
.......................................................................................................سلم مصطفى

531

............................................................................ STATION SERVICE MARSO

539

........................................................................................... SOPROTRAV SARL

531

..................................................................................................VORACE-FISHS

540

.........................................................................................................NASTOOLS

531

.........................................................................................................TOUBATIM

540

.....................................................................................................ILMAYS-SARL

532

................................................................................................ARASEKH PRIVE

540

..............................................................................INSTITUT BINAIRE SANTE

532

.......................................................................................................BERNISTYLE

540

................................................................................................................111111

532

....................................................................................... MARBRE EL BARAKA

541

................................................................................. GROUPE OUAZZI TRAV

533

....................................................................................................TAJDA DECOR

541

............... STE DE TRANSPORT DE LA COLOMBE BLANCHE-SARL A.U

533

......................................................................................INFIRMERIE ZAHRAA

541

.................. STE LHASSANI & KASSOU CIVIL WORK CONSTRUCTION

533

...................................................................LES GRANDS MOULINS FASSIS
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552

.....................................................................................................5CA Morocco

542

..................................................................................................GENERALEADS

552

.................................................................................... STE INES-BEN-IMMO

542

............................................................................SOCIETE NOYER SERVICES

553

........................................................................................................AIKINI SARL

542

.................................................................................................. MK PARTNERS

553

...................................................................................................... BEST TASTES

543

.............................................................EXPERIENCE HOSPITALITY GROUP

553

.................................................................................... PESAGE PROMOTION

543

.................................................................................CASA INFO SOLUTIONS

554

.................................................................................................. NALINE FOOD

544

...........................................................................................................NOVIMAT

554

..........................................................................................RESOLUTION CALL

544

......................................................................................................MERCA MED

554

..................................................................................................STE ECOSTRAV

544

.........................................................................SALOU FRANCHISE SERVICE

554

.....................................................................................RAHAF COFFEE SHOP

544

...........................................................................................GROUPE KANTARI

555

......................................................................................................CANTINETTA

545

....................................................................................................AL AFAQ AGRI

556

.......................................................................................................... TOPOLOG

545

............................................................................................PRONET GARDEN

556

..........................................................................................................TAG FOOD

545

............................................................................STE ET-TOUGUA TRAVAUX

556

............................................................................................... KM PACKAGING

546

......................................................................STE GROUPA ATLAS 24 GARD

557

.....................................................................PROCO INDUSTRIEL GROUPE

546

...............................................................................................STE ETUDE COM

557

.................................................................................. MEDI SIGNAL GROUPE

546

...........................................................................................................HMTP sarl

557

............................................................. CENTRE DE FORMATION PNC FES

547

.........................................................................EURO FOODDISTRIBUTION

557

.................................................................................................. SBATAG FOOD

547

................................................................................................................BM BIO

558

.......................................................................................................you stick out

547

..............................................................................................................FIL› MER

558

...........................................................STE PANADRIA DE PARIS - SARL A.U

548

........................FORMATION ASSISTANCE ACCOMPAGNEMENT - F2A

558

....................................................................................................ILYASS DELICE

548

............................................................................................................. ISKLAGH

559

............................................................................................................اكزو طرافو

548

.................................................................................................................أدراركوم

559

................................................SOCIETE CHALLIOUI ET LAHRAOUI SARL

549

...........................................................................NEWMEDIA PRODUCTION

559

...............................................................................STE EL.J IMPORT EXPORT

549

..............................................................................................................HT-CALL

560

..................................................................................................KECH CERAME

549

.....................................................................................................A.M.Y TRANS

560

..................................................................................................... CASA LAGOA

549

.................................................................................OYONESAHARA MEDIA

560

..............................................................................BOULANGERIE CHICAGO

550

...............................................................................................................O2 FEES

561

.................................................................................................STE JEFE TRANS

550

................................................................ Société CHUKRANI MECANIQUE

561

...............................................................................................EXTRA MORTIER

550

...........................................................................................MAJOR FINITIONS

561

......................................................................................................... ............S.P.R

551

......................................................INSTITUTION MOHAMMADIA PRIVEE

561

...........................................................................................................ELVA SERV

551

.............................................................................................................I&Z CAFE

562

...............................................................................................KHALIMAT ORO

551

........................................................................................................LS SUCCESS

562

......................................................................................JIHANE&NABILA CAR

551

..................................................................................................................LC BTP

562

...................................................MAJJATI TOP EQUIPEMENT «M-TOPEQ«

552

............................................................................................ MC CONSULTING
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572

......................................................MASTER PROJECT LOGISTICS MAROC

562

......................................................MAJJATI TOP EQUIPEMENT M-TOPEQ

572

............................................................................................. TRANS B.B M L M

563

........................................................................................... STE CHEZ ANOUK

572

..................................................................STE AL HOUDA DE NETTOYAGE

563

...............................................................................................STE GLOBAL SET

573

............................................................................................................Ste CMTV

563

................................................................................................................BOISEL

573

.............................................................................................................NAHITAL

563

......................................................................................................TEX MARBRE

573

......................................................................... MUNDIAPOLIS UNIVERSITE

564

.........................................................................................................DRS CHAM

573

.............................................................................................................شاوية الند

564

.................................................................................................O.M.C FISHING

574

.............................STE T.BEACH RESTAURANT AND LOUNGE SARL AU

564

..............................................................SMART IMMOBILIER INDUSTRIEL

574

........................................................................PNEUMATIQUE TAGOUNITE

565

.............................................................................LES STUDETTES - SARL AU

574

..........................................................FASSIA LOGISTIQUE فاسية لوجستيك

565

.........................................................................................STE 5G STRUCTURE

574

..................................................................................................Sols de luxe 3D

565

........................................................................................................MH HOUSE

575

.........................................................FOCUS DEVELOPPEMENT CHRONO

566

..................................................................................CLINIQUE HASNOUNA

575

...............................................................................................................فرجي مود

566

..................................................................................................SALEM FRERES

575

............................................................................................STE AGREGA KMA

567

........................................................................................................RODIMAR

575

......................................................................................trslbahi multi services

567

............................................................................................STE ABU JAFAR AB

576

...................................................................STE IMMOBILIÈRE VANDELLÓS

567

........................................................................................STE NADAY MAROC

576

............................................................................................... BADES CHANGE

567

................................................................................................OB IRRIGATION

576

........................................................................................................BTMA TRAV

568

.................................................................................................B-moune center

577

.....................................................................AUTO ECOLE BIR GUENDOUZ

568

.......................................................................................................... MACO FES

577

........................................................................................................... LML IMEX

568

........................................................................................................WALIMOUL

577

...................................................................................................INTERNATURE

569

.........................................................................................................HZ RANCH

578

.................................................................................................. SAHARA NOW

569

....SOCIETE MAROCAINE DE LA PROMOTION D›INOX PROMINOX

578

................................................................................................ODELLA BETON

569

...........................................................................................STE FATIMI INVEST

578

..............................................................................................................DIRAPPS

570

................................................................................................................TINBAB

579

.....................................................................LES CONSEILS DU CAICEDRAT

570

...........................................................................................................tabalhanat

579

........................................................................................................ Cafe tawhid

570

...............................................................................ALMACHAL TRANSPORT

579

....................................................................................................2B LOCATION

570

..........................................................................AUTO ECOLE TAJ EL IDRISSI

580

...........................................................................................VISION 2000 فزيون

570

................................................................................ RAMLI BSA TRANSPORT

580

..................................................................................................TAPIS TURQUE

570

.............................................................................................................OUGHMI

580

..............................................................................................A&J énergie SARL

571

.....................................................................................PERENITY SOFTWARE

580

.............................................................................................. DATTE ENNASER

571

........................................................................................................PL MARKET

581

.........................................................................................STE DKmarket SARL

571

............................................................................................................. DAR PVC

581

..................................................................................................CONSTRUARIF

571

..............................................................................................Z.G IMMOBILIER
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590

..............................................................................STE A WEAR CLOTH SARL

581

................................................................................................كازابالنكا فين اغت

591

.............................................................................................................سونوبروفا

581

.............................................................................................................. SOUKI›S

591

...............................................................STE SAHA KHAYR TRAVAUX SARL

582

...............................................................................................................ANSASA

591

....................................................................................SOUQ SUPERMARKET

582

........................................................................................................SAHARYOU

591

...................................................................................................AMASHE اماش

582

..................................................................................................AVENIR MEDIA

XIEZHONG MOROCCO AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING CO

582

........................................................................... EIFO TELECOM ET SERVICE

592

................................................................................................LTD.SARL

583

............................................................................STE AMAN TECHNOLOGIE

592

...................................................................................................... صوإين مطعم

583

.........................................................................STE CENTRE KHENIFRA CAR

592

......... SOCIETE MAROCAINE DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

583

................................................................... STE AOURAGH SUPERMARKET

592

..............................................................................................................C-FROID

583

................................................................................................. TOTAL MAROC

593

................................................................................................................MUSEO

584

............................................CONSTRUCTION METALLIQUE MOKHTARI

593

................................................................................................................MUSEO

584

.........................................................................................................SAFANARG

593

................................................................................................................MUSEO

584

............................................................................................................ OPTI-LAB

593

................................................................................................................MUSEO

584

................................................................................................ODIACO MEDIA

593

..........................................................................................WORLD MARITIME

585

.................................................................Sté SAKANE NOUR IMMOBILIER

594

..............................................................................................................FARIBEN

585

..............................................................................شركة االنعاش العقاري مناني

594

...............................................................STE AHLTIQA AGRICOLE SARL AU

585

.............................................................................................. شركة النباهي عادل

594

................................................................................................EL FOUAS CASH

586

...................................................................STE KHAROUB TETOUAN SARL

594

......................................................................AFRICA SHARING BUSINESS «

586

..................................................................................................Sté TINJIS AGRI

595

..............................................................................................MAIKE TDL شركة

587

..........................................................................CONSTRUCTION LHNAOUI

595

..........................................................................BARBOUCHA & COULIBALY

587

..........................................................................................................ARENT EYE

595

..................................................................................................LUXURY TABLE

587

...................SOCIETE AFRICA LOGISTIQUE TRAVAUX PUBLICS S.A.R.L

595

................................................................................................. RIAD DES ARTS

588

...................................................................................TRANS MED ATLANTIC

596

................................................................................STE PERFO PRO MAROC

588

.................................... »ABC CONCEPTION ET REALISATION» SARL AU

596

................................................................................................CALL EMISSION

588

.............................................................TRANSPORT ZOUHOUR MHAREK

596

............................................................................................COMMUNITY INC

596

.........................................................................................RED ROCK CAPITAL

589

..................................INTERNATIONAL Par abréviation SATRANI

597

............................................................................DOMAINE ALMOSTAKBAL

589

......................................................................................SELLAM LARA TRANS

597

............................................................................ MARHABA CASH SARL AU

589

..............................................................................................................MIRATEL

598

.......................................................................................................... »«فال دانفا

589

............................................................................................ NBH TRANSPORT

598

........................................................................................ MUBAWAB MAROC

590

............................................................................................................... T D LUX

598

............................................................ CONSULGATE AUDIT & ADVISORY

590

......................................................................................3A Experts et Partners

598

...............................................................................................................Neovian

590

......................................................................................................... HB SUPPLY

SOCIETE

ABERCHAN

DE

TRANSPORT

NATIONAL

ET
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607

..........................................................................ESPACE SERVICES SERBOUT

599

............................................................................ MARHABA CASH SARL AU

607

........................................................................................ Société ETRAD SARL

599

........................................................................................ MUBAWAB MAROC

608

...............................................................................................FZS INGENIERIE

599

..............................................................................................MARKETER SARL

608

.............................................................................SANITAIRE ALBOUGHAZE

599

.........................................................................ENTREPRISE GAOUZI SARL

608

................................................................................................... Société GECTA

599

..................................................................RYADS RESORT DEVELOPMENT

608

..........................................................................................بيع الجرارات الفالحية

600

................................................................................................BONYAN TANJA

608

..............................................................................Perf Gestion پرف جيستيون

600

..................................................................RYADS RESORT DEVELOPMENT

609

............................................................................................. زيوت سوس بلحسن

600

....................................................................................La RANDONEE FERME

609

...........................................................................................STE DOUGHRDAT

600

................................................................................................. S.M PROGRESS

609

...........................................................................................................تيلدي سكن

601

................................................................................................GOCOM TRANS

609

................................................................................................................دوليموب

601

...............................................................ENEL GREEN POWER MOROCCO

610

...................................................................................... شركة ج ب ح ايموبيليي

601

.......................................................................SOCIETE SOGETHERM SARL
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية
يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهارالقانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.
 - .Iإعالنات قانونية
ETABLISSEMENT SCOLAIRE
PRIVE AGRI
S.A.R.L AU

تغييرات مختلفة

على اثر مداوالت الجمعية
العامة االستثنائية املنعقدة بتاريخ
 29نونبر ، 2021قرر مساهمو شركة
ETABLISSEMENT SCOLAIRE
 PRIVE AGRI SARL AUالتغييرات
التالية:
تغيير املقر املنهي :من الشركة التي
سبق تأسيسها في 50إقامة حليمة 2
الشقة  3طريق القنيطرة ،سال إلى
العنوان الجديد في تجزئة اليسرى
والزرقاء فيال ج 5طريق مهدية ،سال.
تغييرالقوانين االساسية للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ 22
ديسمبر 2021تحت رقم .33255
1P

تفويت  500حصة من شركة
بوالريس اندستري إلى السيد عرباني
عبد العزيز.
تعيين السيد والزويت موالي عبد
الواحد كمسير وحيد للشركة ملدة
غيرمحدودة.
تعديل البنود  6و 7و 43و 44من
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  23ديسمبر
 2021تحت رقم .120800
2P
األستاذ محمد الهم�شي
موثق بسال
 ،18شارع فاس
الهاتف 0537.84.55.31 :
الفاكس 0537.84.55.29 :

PHARMACIE CASA
MABROUKA

S.A.L AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
BCV
بشريك وحيد
مكتب اإلستشارة القانونية بالرباط
بمقت�ضى عقد توثيقي محرر من
الهاتف 0537295401 :
 POLARIS INDUSTRIE MEDطرف األستاذ محمد الهم�شي بتاريخ
 22أكتوبر  ،2021باع السيد منير
SARL
القادري حسني الحامل لبطاقة
RC N° :109023
التعريف الوطنية  ،A357322جميع
ش.د.م.م
حصصه اإلجتماعية قدرها 54.000
برأسمال  100000 :درهم
حصة لفائدة السيدة منى الصنهاجي،
تعديل شركة
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
POLARIS INDUSTRIE MED
رقم  ،BE464462والتي يملكها في
SARL
بمقت�ضى املحضرالعام اإلستثنائي حصة شركة PHARMACIE CASA
املنعقد بمقر الشركة يوم  MABROUKA S.A.L AU 11نتيجة
نوفمبر  2021قد تقرر اتخاذ القرار لذلك تم تغيير بعض خصائص
الشركة كما يلي :
بالتعديالت التالية :

استقالة السيد منير القادري
S.A.R.L
حسني من مهمة تسييرالشركة.
A ASSOCIE UNIQUE
تعيين السيدة منى الصنهاجي
السجل التجاري قم 54627
كمسيرة للشركة ملدة غيرمحددة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تغيير الفصل  4و 7و 12من
 8يوليو  2021بمكناس تم وضع
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل القانون األسا�سي ش.م.م.ش.و ذات
األوصاف التالية :
التجاري بالدارالبيضاء بتاريخ 22
التسمية .CHARIAENEWS. :
ديسمبر 2021تحت رقم .44519
الغرض :
3P
تحريراملجالت والصحف الدورية.
املقر اإلجتماعي  :عمارة B110
SOPREMECO
شقة  34إقامة االمان  2ويسالن
SARL
مكناس.
39RUE VOUZIERS ANGLE
رأس املال  100.000.00 :درهم
EMILE ZOLA 1ER ETAGE
مجزأة إلى  1000سهم بقيمة 100.00
CASABLANCA
درهم للسهم الواحد :
RC : 110851
السيد توفيق الولد 1000سهم.
اإلدارة  :السيد توفيق الولد.
ICE : 0001698067000017
5P
التصفية الختامية
بموجب محضر اجتماع الجمعية
HIL PARA CENTRE
العامة غير العادية املنعقد في 30
SARL AU
يونيو  ،2021تقرر ما يلي :
رأسمالها  350.000.00 :درهم
اعتماد بتقرير املصفي عن جميع
مقرها اإلجتماعي  :حي منظرونا زنقة
عمليات التصفية.
 30رقم  96عين الشق الدارالبيضاء
فحص حساب التصفية
السجل التجاري رقم 211059
واعتماده.
إعالن عن تعديل
إبراء ذمة املصفي وإبراء ذمته.
بمقت�ضى محضر محرر بتاريخ
اإلقراربإغالق التصفية.
 25أكتوبر  ،2021قرر الجمع العام
الصالحيات املمنوحة.
اإلستثنائي لشركة HIL PARA
تم اإليداع القانوني  :في قلم  CENTREما يلي:
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء في
حل مسبق للشركة.
 30نوفمبر 2021تحت رقم .802364
تعيين السيدة هياللي فاطمة
 4 Pكمصفي للشركة.

CHARIAENEWS

الجريدة الرسمية

420

استقالة كل من السيدة :
هياللي فاطمة.
هياللي لطيفة.
هياللي مليكة.
هاللي كلثوم.
وذلك من مهامهن كمسيرات
للشركة مع إبراء ذمتهن.
تحديد مقر التصفية باملقر
اإلجتماعي للشركة.
تم اإليداع القانوني  :لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء
بتاريخ  23نوفمبر 2021تحت رقم
.801329

TAWADA ASSISTANCE

إعالن عن تعديل

تأسيس

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  10أكتوبر
 2021الذي تم باملقر االجتماعي
للشركة TAWADA ASSISTANCE
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد تم اتخاذ القرارات التالية:
الحل املسبق للشركة وتعيين
السيدة سارة البعبيدي كمصفية
للشركة ,TAWADA ASSISTANCE
وتعيين مكان التصفية في املقرالكائن
بشارع عبد املومن رقم  38شقة رقم
 4حسان الرباط.
اإليداع القانوني :تم اإليداع
لإلشارة والبيان
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
 6 Pبتاريخ  16ديسمبر  2021تحت عدد
.11357
8P
SPEOS MAROC
SARL AU
SOCIETE TOUR AUDIO
رأسمالها  1.100.000.00 :درهم
GUIDE SYSTEME MAROC
مقرها اإلجتماعي  36 :ممر
SARL AU
داندرومد ،فرانس فيل الدارالبيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة
السجل التجاري رقم 87865
بشريك واحد

بمقت�ضى محضر محرر بتاريخ
 20سبتمبر  ،2021قرر الجمع العام
اإلستثنائي ما يلي:
حل مسبق للشركة.
تعيين السيد فاروق الشاوي
كمصفي للشركة.
استقالة السيد  :فاروق الشاوي
كمسير للشركة مع إبرائه من مهامه
السابقة.
تحديد مقر التصفية باملقر
اإلجتماعي للشركة.
تم اإليداع القانوني  :لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء
بتاريخ  2نوفمبر 2021تحت رقم
.798648
لإلشارة والبيان
املسير

7P

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 8مارس  ،2021تم إنشاء شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد،
باملواصفات التالية :
التسمية  :تور اوديو كيد سيستم
ماروك TOUR AUDIO GUIDE
.SYSTEME MAROC
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد.
املوضوع  :هدف الشركة هو
القيام بالعمليات التالية في املغرب
أوفي الخارج.
تأجير املعدات السمعية
والبصرية وحصريا للقطاع السياحي
وخاصتا وكاالت األسفارالسياحية.
تمثيل واستغالل وحيازة وتسويق
براءات اإلختراع والعالمات التجارية
والتراخيص املتعلقة باملعامالت
املشارإليها أعاله.

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

يجوز للشركة تنفيذ أي عمليات
تقع ضمن هدفها ،إما بمفردها ،أو في
املشاركة ،أو باإلشتراك ،في أي شكل
من األشكال بنفسها أو نيابة عن
أطراف ثالثة ،أو بأي وسيلة أخرى.
وبشكل أكثر عمومية ،جميع
والتجارية
املالية
العمليات
والصناعية ،التي يمكن ربطها بشكل
مباشر أو غير مباشر بأحد األغراض
املحددة ،أو بطبيعتها لصالح تطوير
الثراث اإلجتماعي أو التعهدات التي
تتبع أغرضا مشابهة أو ذات صلة.
املقر اإلجتماعي  :إقامة بتزناسن،
عمارة ب رقم  18حي االزدهارمراكش.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري.
الرأسمال  100.000.00 :درهم
مقسم على  1000حصة قيمة كل
واحدة منها  100درهم موزعة كالتالي:
السيد شوتين عبد املولى 1000
حصة  100.000.00درهم.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
الشريك الوحيد السيد شوتين عبد
املولى ملدة غيرمحدودة.
السنة اإلجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة.
لقد تم تسجيل الشركة باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16نوفمبر
 2021تحت عدد .120369
إمضاء

STE. MON CREDIT

9P

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمال اإلجتماعي للشركة :
 100.000.00درهما
بموجب عقد عرفي بتاريخ  3ماي
 2021تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات مسؤولية مميزاتها ما يلي:
التسمية STE. MON CREDIT :
.SARL
مدة قيام الشركة  99 :سنة
ابتداءمن تاريخ تأسيسها النهائي.

املقر اإلجتماعي للشركة  30 :رقم
 8زنقة موالي احمد لوكيلي حسان
الرباط.
الرأسمال اإلجتماعي للشركة :
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة إجتماعية مقدار كل حصة
 100درهم.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيدة كنزة الشرايبي.
الغرض  :يكمن غرض الشركة
فيما يلي :
الوساطة للحصول على القروض
البنكية وتحصيل الديون.
تم اإليداع القانوني بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  8يونيو  2021تحت رقم
السجل التجاري  152595رقم
اإليداع القانوني .115253
10 P

STE. MON CREDIT

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمال اإلجتماعي للشركة :
 100.000.00درهما
السجل التجاري رقم 152595
بموجب محضر الجمع العام
اإلستثنائي املنعقد بمقر الشركة
يوم  12نوفمبر  2021قد تقرر اتخاذ
القراربالتعديل التالي :
تفويت حصص الشركة من
السيدة كنزة الشرايبي والسيد
محمد ر�ضى الداودي والسيد سامت
دسدان إلى السيد الغالي الشرايبي.
استقالة السيدة كنزة الشرايبي
من تسييرالشركة وتعيين مسيرجديد
للشركة السيد الغالي الشرايبي.
تغيير الشكل القانوني للشركة :
من شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد.
تعديل البنود  6و 7من القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني  :بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  29أكتوبر  2021تحت قم
اإليداع القانوني .120127
11 P

الجريدة الرسمية
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SANTE PREMIUM

TAJAK

SOCIET A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE : 100.000.00
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 36RUE
MAMOUN MOHAMED,
CASABLANCA
RC : 433117
IF : 37508462

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE : 500.000.00
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 4RUE DES
VANNEAUX ETAGE RDC APPT
CHT ANG RUE DES CIGALES
RC : 376663
IF : 20773355

استمرارية النشاط

استمرارية النشاط

بموجب قرارات الشريك الوحيد
بتاريخ  28سبتمبر  2021تقرر ما يلي :
استمرارية النشاط.
إعطاء الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدارالبيضاء بتاريخ 22
ديسمبر  2021تحت رقم .805431
12 P

بموجب قرارات الشريك الوحيد
بتاريخ  29سبتمبر  2021تقرر ما يلي :
استمرارية النشاط.
إعطاء الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدارالبيضاء بتاريخ 22
ديسمبر  2021تحت رقم .805430
14 P

CLINIQUE AIN BORJA

AGADIRSANTE

SOCIET A RESPONSABILITE
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
LIMITEE
AU CAPITAL DE : 100.000.00
AU CAPITAL DE : 1.000.000.00
DIRHAMS
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 7RUE DES
SIEGE SOCIAL : 25RUE IFNI,
RAMI RUE SEBTA BUREAU 8
CASABLANCA AIN BORJA
CASABLANCA
CASABLANCA
RC : 467385
RC : 394969
IDENTIFIANT FISCAL NUMERO IDENTIFIANT FISCAL NUMERO
45899003
25031309

استمرارية النشاط

استمرارية النشاط

بموجب قرارات الشريك الوحيد
بتاريخ  29سبتمبر  2021تقرر ما يلي :
استمرارية النشاط.
إعطاء الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدارالبيضاء بتاريخ 22
ديسمبر  2021تحت رقم .805385
13 P

بموجب قرارات الشريك الوحيد
بتاريخ  29سبتمبر  2021تقرر ما يلي :
استمرارية النشاط.
إعطاء الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدارالبيضاء بتاريخ 22
ديسمبر  2021تحت رقم .805384
15 P

421

CIBLE PLUS

TAHAFA

SARL AU
AU CAPITAL DE 400.000 DHS
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
- RESIDENCE ROMANDIE II, Bd
Bir Anzarane tour 6 Baalabak
appt n°2
RC : 215845
IF : 40196884
استمرارية النشاط
شركة محدودة املسؤولية
استمرارية النشاط
ذات شريك وحيد
بموجب قرارات الشريك الوحيد
السجل التجاري 158497
بتاريخ  29سبتمبر  ،2021تقرر
التصفية املسبقة للشركة
ما يلي :
بموجب قرارات الشريك الوحيد
استمرارية النشاط.
بتاريخ  15ديسمبر  ،2020تقرر
اعطاء الصالحيات.
ما يلي :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
النشاط.
ارية
ر
استم
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
اعطاء الصالحيات.
 23ديسمبر  2021تحت رقم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.805589
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
18 P
 23ديسمبر  ،2021تحت رقم
.805590
MESTETIC
16 P
SARL
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
BOUSANTE
SIEGE SOCIAL : 7 RUE SEBTA
SARL AU
RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE AU CAPITAL DE 100.000 DHS
BUREAU N°8 - CASABLANCA SIEGE SOCIAL : GREEN OFFICE
RC N° 479601
19 ET 20 ANGLE ROUTE
IF : 47281717
ELJADIDA ET BD ABDERRAHIM
BOUABID ETG 2 BEAUSEJOUR
CASABLANCA
RC : 450457
IF : 39434235

استمرارية النشاط

بموجب قرارات الشريك الوحيد
بتاريخ  29سبتمبر  ،2021تقرر
ما يلي :
استمرارية النشاط.
اعطاء الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 23ديسمبر  2021تحت رقم
.805591
17 P

SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
SIEGE SOCIAL : CREEN OFFICE
19 ET 20 ANGLE ROUTE
ELJADIDA ET BD ABDERRAHIM
BOUABID ETG 2 BEAUSEJOUR
CASABLANCA
RC : 308471
IF : 15184755

تفويت حصص اجتماعية

بموجب قرارات الشريك الوحيد
بتاريخ  8ماي  ،2021تقرر ما يلي :
تفويت الحصص.
التوزيع الجديد لرأسمال الشركة.
استقالة مسير الشركة وتعيين
مسيرجديد.
تغييرالصيعة القانونية للشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
إعطاء الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 22ديسمبر  ،2021تحت رقم
.805383
19 P

الجريدة الرسمية

422

AFRICA HEALTHECARE
DEVELOPMENT

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  13ديسمبر ،2021
تم تأسيس شركة باملواصفات
التالية :
التسمية :
AFRICA HEALTHECARE
.DEVELOPMENT
املقر االجتماعي  7 :زنقة سبتة
اقامة رامي الطابق الثاني رقم املكتب
 8الدارالبيضاء.
الهدف االجتماعي :
االستحواذ على حصة.
االنشطة املعلقة بعمليات
االستحواذ واالندماج التجارية.
دعم الشركات في جمع األموال
للتمويل.
جميع عمليات الدراسة والتمثيل
والوساطة والسمسرة في الشحنات
والعموالت املتعلقة باملجاالت
املذكورة اعاله.
جميع املعامالت املتعلقة بشكل
مباشر أو غير مباشر باالستحواذ
على املمتلكات أو االكتتاب أو الشراء
أو التبادل بأي شكل من األشكال
ألوراق املالية أو الشهرة أو االصول
امللموسة أو غير امللموسة أو غيرها
من املمتلكات املنقولة أو غير املنقولة
من أي نوع كانت في أي شركة أو
شركة في أي مجال أو قطاع نشاط
على اإلطالق.
االستحواذ على حصة او مصلحة
بأي شكل من األشكال في أي شركة
أو عمل تجاري أو مؤسسة أو عمل
تجاري ذي غرض مماثل أو مكمل أو
ذي صلة.
وبصفة عامة جميع العمليات
الصناعية والتجارية واملالية
واملنقولة والعقارية التي قد تتعلق
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء
املذكورة أعاله أو التي قد تسهل
تطبيقها أو تطويرها.

الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الراسمال  10.000 :درهم.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
املدة  99 :سنة.
الحصص  :السيد عبد اللطيف
استيتو  10.000درهم.
التسيير  :عبد اللطيف استيتو،
حامل للبطاقة الوطنية رقم
 ،c515589املقيم في العنوان 19
زنقة ابو املحاسن الروياني ،شقة 6
املعاريف الدارالبيضاء.
اإليداع القانوني  :محكمة
التجارية للدارالبيضاء.
السجل التجاري  805365 :بتاريخ
 22ديسمبر .2021
20 P

SDK WOOD
SARL
AU CAPITAL DE 11.700.000
DHS
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
- 9.5 KM BOULEVARD
MOHAMED VI
RC N° 269995
IF N°14389450

زيادة راس املال

بموجب قرارات الجمع العام غير
العادي املنعقد بتاريخ فاتح يوليو
 ،2021قرر شركاء الشركة ما يلي :
زيادة رأس املال بالتعويض
عن األرباح املحتجزة واالحتياطي
القانوني.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
إعطاء الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 14ديسمبر  ،2021تحت رقم
.804235
21 P
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املقر  24 :شارع األمير سيدي
OMNIPACT
محمد حي الرشاد ،سال.
SARL
AU CAPITAL DE 1.200.000 DHS
املسير  :خيشف جواد.
SIEGE SOCIAL : 165
رقم السجل التجاري .35187 :
BOULEVARD ABDELMOUMEN
23 P
RESIDENCE LES CHAMPS
ديوان األستاذ عبد السالم بن شقرون
 CENTER IMM A 1ER ETGموثق
CASABLANCA
أ زنقة الحسني بن عيل الطابق األول ،مكناس
RC : 287515
شركة عبد الجواد
IF : 14451174
شركة مدنية عقارية
زيادة راس املال
راسمالها  40.000 :درهم
بموجب قرارات الجمع العام غير
العادي املنعقد بتاريخ  29نوفمبر مقرها االجتماعي  :رقم  ،12زنقة
أنتيسيرابي م ج مكناس
 ،2021قرر شركاء الشركة ما يلي ّ:
محضرمعاينة وفاة
زيادة رأس املال بالتعويض عن
بمقت�ضى محضر الجمع العام
األرباح املحتجزة.
تعديل املادتين  6و 7من النظام االستثنائي املنعقد بتاريخ  5نوفمبر
 ،2021لشركاء شركة عبد الجواد،
األسا�سي.
تحيين القانون األسا�سي للشركة .شركة مدنية عقارية ،مقرها
االجتماعي رقم  ،12زنقة أنتيسرابي م
إعطاء الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة ج مكناس ،تمت معاينة وفاة الشريك
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ السيد عمر كرامي .الصنهاجي ونقل
 23ديسمبر  ،2021تحت رقم كافة حصصه (أي  200حصة
اجتماعية) لورثته السادة تورية
.805656
 22 Pكرامي الصنهاجي ،عفيفة كرامي
الصنهاجي ،اشراق كرامي الصنهاجي،
ELAWAIL PLANTE
عادل كرامي الصنهاجي ،محمد كرامي
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بسال الصنهاجي ،تبعا لرسم اإلراثة العدلي
بتاريخ  4ديسمبر .2021
املؤرخ في  12أبريل .2021
قد تم تأسيس شركة ذات
24 P
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
ديوان األستاذ عبد السالم بن شقرون
الهدف االجتماعي  :زراعة وصيانة
موثق
املساحات الخضراء.
أ زنقة الحسني بن عيل الطابق األول ،مكناس
بيع جميع أنواع النباتات.
شركة عبد الجواد
البستنة.
شركة مدنية عقارية
راسمال الشركة  100.000 :درهم
راسمالها  40.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة  1000مقرها االجتماعي  :رقم  ،12زنقة
أنتيسيرابي م ج مكناس
حصة في ملك الشريك الوحيد.
املدة  99 :سنة ابتداء من محضرهبة حصص اجتماعية
بمقت�ضى محضر الجمع العام
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
االستثنائي املنعقد بتاريخ  6ديسمبر
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى  ،2021لشركاء شركة عبد الجواد،
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة شركة مدنية عقارية ،مقرها
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل في االجتماعي رقم  ،12زنقة أنتيسرابي
م ج مكناس ،تمت املصادقة على :
السجل التجاري.
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هبة جميع الحصص االجتماعية
(أي  284حصة اجتماعية) اململوكة
للسادة :
نورية كرامي الصنهاجي ،عفيفة
كرامي الصنهاجي ،اشراق كرامي
الصنهاجي ،محمد كرامي الصنهاجي،
وكذا جميع الحساب الجاري للشركاء
لفائدة السيد عادل كرامي الصنهاجي.
استقالة السيدة نورية كرامي
الصنهاجي من مهمتها كمسيرة
للشركة.
تعيين السيد عادل كرامي
الصنهاجي كمسير وحيد للشركة.
25 P

VALUE AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  500.000 :درهم
مقرها االجتماعي  ،77 :شارع محمد
سميحة الطابق  8الدارالبيضاء

تأسيس

الجريدة الرسمية

الراسمال االجتماعي  :حدد
رأغسمال الشركة في 500.000
درهم مقسم إلى  5000حصة نقدية
بقيمة  100درهم للحصة وزعت بين
الشركاء مقابل مساهماتهم النقدية
على الشكل التالي :
السيد كريم ناجي القاطن
بمكناس  167زنقة أكاسياس حي
املنزه في حدود  3750حصة نقدية
مقابل مساهمته البالغة 375.000
درهم.
السيد محمد الرايس القاطن
بالدار البيضاء ممر بير�سي إقامة
مالك  2ط  05ش  14الرميطاج في
حدودة  1250حصة نقدية مقابل
مساهمتها البالغة  125.000درهم.
التسيير  :يسير الشركة وملدة غير
محدودة.
السيد كريم ناجي القاطن
بمكناس  167زنقة أكاسياس حي
املنزه.
والسيد محمد الرايس القاطن
بالدار البيضاء ممر بير�سي اقامة
مالك  2ط  05ش  14الرميطاح.
التسجيل بالسجل التجاري :
سجلت الشركة بالسجل التجاري
لدى كتابة ضبط املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  22ديسمبر
 ،2021تحت رقم .526539
تم إيداع امللف لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية للدار
البيضاء تحت رقم .44268
26 P

بموجب عقد عرفي بتاريخ فاتح
ديسمبر  ،2021وضع النظام
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
ذات الخصائص التالية :
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة.
االسم  :شركة أجن�سي شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الغرض :
صناعة واإلنتاج اإلعالن.
التسويق املباشربكافة أشكاله.
الدراسات الكمية والنوعية.
وبصفة عامة كل العمليات
الصناعية ،التجارية أو املالية
GOUT D’EAU
العقارية أو املنقولة التي لها عالقة
مباشرة أو غير مباشرة .بالهدف  18تجزئة ريحان السيري ،خنيفرة
نص التأسيس
االجتماعي وكل األهداف املماثلة التي
اشغال زراعية
من شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
تصديرواستيراد
املقر االجتماعي  :يقع بالدار
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
البيضاء 77 ،شارع محمد سميحة
 13ديسمبر  ،2021تم تأسيس شركة
الطابق .8
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :تبدأ من فاتح يناير التالية :
التسمية  :شركة .GOUT D’EAU
وتنتهي في  31ديسمبرمن كل سنة.
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اإليداع القانوني  :تم لدى كتابة
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
محدودة.
املقر االجتماعي  18 :تجزئة ريحان بتاريخ  13ديسمبر  ،2021تحت رقم
.2021/433
السيري ،خنيفرة.
السجل التجاري رقم .4117
الغرض  :أشغال زراعية ،تصدير
28 P
واستيراد.
الرأسمال  :حدد في 100.000
STE AYAS CAR
درهم موزع إلى  1000حصة موزعة
SARL
على الشكل التالي :
 13ب اشبارو حي النسيم
السيد زوهير بن يادي 1000
خنيفرة
حصة.
بمقت�ضى محضر اجتماع غير
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
السيد زوهير بن يادي وذلك ملدة غير عادي بتاريخ  15ديسمبر  ،2021تم
اتخاذ القرارات التالية :
محددة.
القرار  : 1تغيير مقر الشركة من
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط رقم  40تجزئة ليليى ،خنيفرة إلى 13
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة بتاريخ ب اشبارو حي املسيرة خنيفرة.
اإليداع القانوني  :تم لدى كتابة
 22ديسمبر  ،2021تحت رقم
الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
.444/2021
بتاريخ  22ديسمبر  ،2021تحت رقم
السجل التجاري رقم .4121
.2021/443 27 P
السجل التجاري .4117
29 P
AYAS CAR
شمم
STE COMMERCE
كراء السيارات
رقم  40تجزئة ليلى خنيفرة
ET SERVICE ASKAJOUR
نص التأسيس
S.A.R.L A.U
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ شركة كوميرس وخدمات أسكجور
 7ديسمبر  ،2021تم تأسيس شركة
ش .ذ.م.م.ش.و
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات
Société COMMERCE ET
التالية :
SERVICE ASKAJOUR
التسمية  :شركة .AYAS CAR
S.A.R.L A.U
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة
محدودة.
بشريك وحيد
املقر االجتماعي  :رقم  40تجزئة
رأسمالها  10.000درهم
ليلى خنيفرة.
مقرها الرئي�سي بمراكش إقامة
الغرض  :كراء السيارات.
السالم شقة  15شارع االميرموالي
الرأسمال  :حدد في 100.000
عبد هللا.
درهم موزع إلى  1000حصة موزعة
تغييرغرض الشركة
على الشكل التالي :
بمقـت�ضى محضر الجمع العام
السيد ايوب اعسكري  1000االستثنائي املنعقد من طرف الشركاء
حصة.
بتاريخ  25نوفمبر  2021تم االتفاق
التسيير  :تسيير الشركة من طرف باإلجماع على النقاط التالية :
السيدة حياة اعسكري وذلك ملدة غير
تغيير غرض الشركة من بيع
وشراء مستلزمات البناء إلى :
محددة.
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الجريدة الرسمية
االدارة  :تسيير من طرف السيد
محمد االمين سنود.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  15ديسمبر  ،2021تحت رقم
 ،2021/3839وتم تسجيلها بالسجل
التجاري رقم التحليلي .39439
31 P

بيع وشراء منتجات الصيانة
وخدمة السيارات والدراجات النارية
شراء ،بيع ،تخزين وتوزيع جميع
أنواع الوقود ،زيوت التشحيم
وجميع املنتجات البترولية بالجملة
وبالتقسيط.
تم اإليداع الـقانونـي لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش،
بتاريخ  22ديسمبر  2021تحت عدد
.40711121028436
STE RAKKAZ TRAVAUX
تم تقـييـد التغيرات واالضافات
DIVERS
بالسجل التجـاري لدى كتابة الضبط
SARL AU
باملحكمة التجارية بمراكش بتاريخ
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 30
 22ديسمبر  ،2021تحت عدد
نونبر  ،2021قررو املشاركون في
.14627
 30 Pالشركة ما يلي :
حل الشركة.
تعيين السيد ركاز عبد الجليل
STE PROMABA SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة كمصفي للشركة.
مقر التصفية الشركة هو 179
بشريك وحيد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ  13زنقة البراشوة حي االنبعاث طريق
ديسمبر  ،2021تم وضع قوانين القاعدة الجوية سال.
الشركة ذات املميزات التالية :
تم االيداع القانوني بكتابة
التسمية  STE PROMABA :الضبط لدى املحكمة االبتدائية
.SUD
بسال بتاريخ  22ديسمبر  ،2021تحت
الشكل القانوني  :شركة ذات رقم .38031
مسؤولية محدودة بمساهم واحد.
مقتطف وبيان
املوضوع  :إنتاج مواد البناء
32 P
والركام.
أشغال الخرسانة والقار.
STE OULED SALAH PARK
انتاج البوكات واالرصفة والروافد
شركة ذات مسؤولية محدودة
وجميع املواد الخرسانية األخرى.
مقرها االجتماعي  :شارع أنفا رقم
تشغيل محطات خلط الخرسانة  131اقامة أزرو مكتب رقم 11-B
وانتاج وتسليم الخرسانة الجاهزة.
السجل التجاري رقم 434279 :
إنتاج وتوزيع االسمنت.
إن شركة أوالد صالح بارك
أعمال البناء العامة وأعمال
 ،OULED SALAH PARKشركة ذات
الهندسة املدنية.
اعمال الحفر العامة والصرف مسؤولية محدودة ،مقرها االجتماعي
الصحي والطرق والشبكات املختلفة .بشارع انفا رقم  ،131اقامة أزرو
املقر الرئي�سي  :الحي الصناعي أ املكتب رقم  ،11-Bاملقيدة بالسجل
التجاري تحت رقم  ،434279تنتهي
شارع الحزام ص.ب  61 :العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ  100.000الى علم كافة االطراف املعنية بأنه :
بناء على الجمع العام االستثنائي
درهم مقسمة الى  1000حصة من
فئة  100درهم ويملكها بالكامل للشركة املنعقد في  17ديسمبر
السيد محمد االمين سنود.
 ،2021لقد تم اتخاذ القرارات االتية:
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املصادقة على دخول شركاء
جدد في راسمال الشركة ،وذلك
بعد االشهاد على الشريك الوحيد
للشركة والذي هو شركة ARENA
،PROPERTY DEVELOPEMENT
بانه فوت كافة حصصه في الشركة
وعددها  1000حصة الى كل من :
السيد أنيس صفريوي في حدود
 514حصة.
السيد سعيد العلج في حدود 393
حصة.
والسيد اسماعيل بن عبد الجليلي
في حدود  93حصة.
وبناء على ذلك فلقد تقرر تعديل
الفصول ومن القانون االسا�سي
للشركة كما تمت املصادقة على
القانون االسا�سي الجديد للشركة.
إن محضر الجمع العام
االستثنائي املتضمن للقرارات التي
تمت املصادقة عليها تم ايداعه
بمصلحة السجل التجاري التابعة
للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء
وذلك بتاريخ  24 :ديسمبر ،2021
تحت رقم .805784
وحرر هذا امللخص قصد االعالن
والنشر.
للنسخة والبيان
ديوان االستاذ علي لحرش

تغيير الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات مسؤولية محدودة
لشركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد.
أنجز االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  16ديسمبر
 ،2021تحت رقم .120770
من أجل املستخرج واالنجاز

34 P

STE AMSPEC MOROCCO
SARL

استمرارية الشركة

طبقا ملحضر القرار الجماعي
للشركاء املنعقد بتاريخ  29سبتمبر
 ،2021لشركة أمسبيك ش.م.م،.
شركة محدودة املسؤولية ،راسمالها
 300.000درهم ،مقرها االجتماعي
باملحمدية ،املنطقة الصناعية
الجنوب الغربي ،الطابق الثالث،
رقم  153ومسجلة بالسجل التجاري
للمحمدية تحت رقم  ،21897قرر
شركاء الشركة ما يلي :
استمرارية الشركة رغم خسارة
 3/4الراسمال االجتماعي.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
باملحمدية ،بتاريخ  20ديسمبر
 ،2021تحت رقم .2655
33 P
35 P

STE IBNOU PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة

تفويت حصص
تغييرالشكل القانوني للشركة

على اثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ
 15نونبر  ،2020اجتمع شركاء شركة
 ،IBNOU PROMOذات مسؤولية
محدودة ،بمقر هذه االخيرة وقرروا
املصادقة على ما يلي :
تفويت كل حصص السيد عبد
العالي ابندكالي للسيد هشام ابندكالي
وعددها  333حصة.
تفويت كل حصص السيد
عبد الفتاح ابندكالي للسيد هشام
ابندكالي وعددها  334حصة.

STE MMS
COMMUNICATIONS
MAROC
.S.A

استمرارية الشركة

طبقا ملحضر القرار الجماعي
للشركاء املنعقد بتاريخ  27سبتمبر
 ،2021لشركة «م م س االتصاالت
املغرب» ش.م ،.شركة مجهولة االسم،
راسمالها  49.342.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدارالبيضاء ،فيال رقم
 ،57زنقة الساوون بولو ،ومسجلة
بالسجل التجاري للمحمدية تحت
رقم  ،99007قرر شركاء الشركة
ما يلي :

الجريدة الرسمية
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استمرارية الشركة رغم خسارة
 3/4الراسمال االجتماعي ،تطبيقا
ملقتضيات املادة  357من القانون
 95-17بتاريخ  30أغسطس 1996
بصيغته املعدلة واملكملة.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدارالبيضاء ،بتاريخ  22ديسمبر
 ،2021تحت رقم .805435
36 P

STE 360 INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :رقم  912الطابق
الثاني حي املنزه ح ي م الرباط
بموجب عقد عرفي تم تاسيس
شركة  ،INVEST 360شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد ،بتاريخ  10ديسمبر ،2021
ذات املميزات التالية :
مركزالنداء.
ن
راسمال الشركة مكو من
 100.000درهم مقسم الى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
مقسمة على الشكل التالي :
السيد يونس ابو حميد 1000 ....
حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيد
يونس ابو حميد.
مدة الشركة محددة في  99سنة
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري.
تم تسجيل الشركة باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27ديسمبر
 ،2021وتحت رقم .156721
37 P

STE EMPEZAR
CONSTRUCTIONES

شركة محدودة املسؤولية
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :رقم  912الطابق
الثاني حي املنزه ج.ي.م .الرباط

تبعا لقرارات الجمع العام
االستثنائي لشركة EMPEZAR
شركة
CONSTRUCTIONS
محدودة املسؤولية ،املنعقد بتاريخ
 27أكتوبر  2021تم اقرار :
تغيير عنوان املقر االجتماعي
للشركة  :من رقم رقم  912الطابق
الثاني حي املنزه ح.ي.م .الرباط الى
املحل الكائن ب  :رقم  2زنقة عنابية
سكتور  11حي الرياض الرباط.
تعديل الفصل  5من القانون
االسا�سي.
املصادقة على القانون االسا�سي
املعدل.
تم االيداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 4نونبر  ،2021تحت رقم .118805
38 P

STE HUTCH MAROC

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
راسمالها  2.001.000 :اورو
مقرها االجتماعي LOT 8, ZONE :
FRANCHE D'EXPLOITATION DE
TANGER TANGER
السجل التجاري رقم 58721 :
طنجة
IF N° : 14412873
ICE N° : 00154499000088
بموجب محضر قرارات الشريك
الوحيد املحرر بتاريخ  15سبتمبر
 ،2021تقرر ما يلي :
تعيين السيد ويليام كازولي مديرا
لشركة HUTCH MAROC SARL
 ،AUاعتبارا من  15سبتمبر .2021
القرارات
على
املصادقة
وااللتزامات التي قدمها السيد ريمي
هنري ماري سالومون كمدير لشركة
 HUTCH MAROCمنذ انتهاء واليته
حتى تاريخ هذا االتفاق وتسريح
ادارته.
تم االيداع بسجل املحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  10ديسمبر
 ،2021تحت رقم .248821
قصد النشرواالعالن

39 P
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وال سيما عن طريق انشاء شركات
STE HAKAMA SERVICE
جديدة او املساهمة او الرعاية
TANGER
او االكتتاب او استيرداد.
SARL AU
االوراق املالية أو االجتماعية
راسمال  80.000 :درهم
الحقوق أو االندماج أو التحالف
مقرها االجتماعي ANGLE :
أو االتحاد في املشاركة أو تجميع
BOULEVARD MOHAMED V
 ET RUE VICTOR HUGO 5 ETGاملصالح االقتصادية.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
N°32 TANGER
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
السجل التجاري رقم 122751 :
التسيير  :حكيم رحموني.
طنجة
الراسمال  80.000 :درهم.
IF N° : 50695202
تم االيداع القانوني باملحكمة
ICE N° : 002919839000030
تحت عقد عرفي بتاريخ  9نونبر االبتدائية بطنجة في  13ديسمبر
 ،2021تم تاسيس شركة باملواصفات  ،2021تحت رقم السجل التجاري
.122751
التالية :
التسمية HAKAMA SERVICES :
.TANGER
املقر االجتماعي  :شارع محمد
الخامس وشارع فيكتور هوجو
الطابق الخامس رقم  ،32طنجة
املغرب.
الهدف االجتماعي  :ادارة جميع
محطات الخدمة وتزويدها بالوقود
واملنتجات املماثلة أو ذات الصلة.
الدعم واملشورة واملساعدة من
أي محطة خدمة في تمويل أو توريد
أو توزيع الوقود واملنتجات املماثلة أو
ذات الصلة.
بناء وحيازة أي مساحة تخزين
للوقود أو املنتجات املماثلة أو ذات
الصلة.
االستشارات في استراتيجية
وتنظيم وادارة أي محطة خدمة.
املساعدة والدعم لتطويراالعمال
(شراء وبيع واستيراد وتصدير الوقود
وزيوت التشحيم من جميع املصادر).
نقل البضائع نيابة عنهم أو نيابة
عن الغير.
مشاركة الشركة ،بأي وسيلة ،في
جميع الشركات أو الشركات التي تم
انشاؤها أو التي سيتم انشاؤها ،والتي
قد تكون مرتبطة لغرض الشركة،

قصد النشرواالعالن

40 P

STE TAGNYA
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
راسمالها  50.000 :درهم
مقرها االجتماعي  10 :زنقة مو�سى
بن نصير ،الشقة رقم  ،11الطابق 6
غوتييه الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 391127 :
بناء على محضر قرارات الشريك
الوحدي بتاريخ  2نونبر  2021تقرر
ما يلي :
نقل مقر الشركة من  10شارع
مو�سى بن نصير ،الطابق السادس،
شقة رقم  ،11غوتييه ،الدارالبيضاء
الى العنوان التالي  49 :شارع احمد
بركات ،رقم  3معاريف الدارالبيضاء.
الصالحيات التمام االجراءات
القانونية.
تم االيداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء بتاريخ  20ديسمبر
 ،2021تحت رقم .805088
قصد النشرواالعالن

41 P

426

STE COLUMBUS
MCKINNON NORTH WEST
AFRICA
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اعطاء الصالحيات
قراءة تقرير االدارة عن أسباب
التصفية وقرارحل الشركة املبكرمع باالجراءت القانونية.
تم االيداع القانوني لدى
التصفية الودية.
املوافقة على الوضع الحسابي كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء بتاريخ  23ديسمبر
املؤقت.
 ،2021تحت رقم .805686
تغييرتاريخ اغالق السنة املالية.
قصد النشرواالعالن
التحقيق من نهاية والية املدير
44 P
وابراء ذمته.
تعيين املصفي وتحديد التزاماته
SK MAROC
وصالحياته.
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  50.000 :درهم
تحديد املقراالجتماعي للتصفية.
اعطاء الصالحيات للقيام مقرها االجتماعي  ،10 :شارع مو�سى
بن نصير ،الطابق السادس ،شقة
باالجراءات القانونية.
 ،11غوتييه ،الدارالبيضاء
تم االيداع القانوني لدى
السجل التجاري 254579 :
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
الدار البيضاء
بالدارالبيضاء بتاريخ  22ديسمبر
بناء على محضر الجمع العام
 ،2021تحت رقم .805449
املختلط بتاريخ  30يونيو  2021تقرر

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي  53 :شارع حسن
السكتاني الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 247909 :
بناء على محضر قرارات املساهم
الوحيد بتاريخ  30سبتمبر ،2021
تقرر ما يلي :
قراءة تقرير االدارة عن أسباب
التصفية وقرار حل الشركة املبكر
مع التصفية الودية.
املوافقة على الوضع الحسابي
املؤقت.
تغييرتاريخ اغالق السنة املالية.
قصد النشرواالعالن
التحقيق من نهاية والية املدير
43 P
وابراء ذمته.
تعيين السيد شكيب الزعري
بصفته كمصفي وتحديد التزاماته
STE AMUNDI
وصالحياته.
INVESTMENTS MAROC
للتصفية.
االجتماعي
املقر
تحديد
شركة ذات مسؤولية محدودة
اعطاء الصالحيات للقيام
بشريك وحيد
باالجراءات القانونية.
راسمالها  1.000.000 :درهم
تم االيداع القانوني لدى
مقرها االجتماعي  55 :ب عبد املومن
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
معاريف انفا الدارالبيضاء
بالدارالبيضاء بتاريخ  22ديسمبر
السجل التجاري 154327 :
 ،2021تحت رقم .805455
قصد النشرواالعالن
الدارالبيضاء
42 P
بناء على محضر قرارات الشريك
الوحيد بتاريخ  20نونبر  ،2021فقد
STE MARIE COULBOIS
تقرر :
BUSINESS SERVICES
زيادة راسمال الشركة بمقاصة
SARL AU
ديون معينة سائلة وواجبة السداد
CAPITAL : 20.000 DHS
بمبلغ  20.245.900درهم زيادتها
شركة ذات مسؤولية محدودة
بمبلغ  1.000.000درهم الى
ذات الشريك الوحيد
 21.245.900درهم.
SIEGE SOCIAL : 10 RUE
االعتراف باتمام زيادة راسمال.
MOUSSA BNOU NOUSSAIR
تخفيض راسمال الشركة من
ETG 6 APPT 11 CASABLANCA
خالل استيعاب الخسائر املتراكمة
RC N° : 273899
بناء على محضر قرارات املساهم البالغة  5.264.200درهم وزيادتها
الوحيد بتاريخ  26نونبر  ،2021تقرر بمبلغ  21.245.9000درهم الى
 15.981.700درهم.
ما يلي :

للقيام

PUNTA BELLA

SARL
رأسمالها 100.000 :درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي :حي
القسم شارع الوالء الرقم C26
الداخلة
رقم التقييد في السجل التجاري :
18209

تعديالت قانونية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 6
ديسمبر  2021تم اتخاذ القرارات
التالية :
تفويت  50%من الحصص
االجتماعية من طرف السيد
سفيان حميني لفائدة شركة
.«MPS DAKHLA» SARL
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد إلى شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تعيين املسيروتحديد اإلمضاء.
وتبعا لذلك تم تحيين النظام
األسا�سي بتعديل البنود التالية :
 1و  6و  7و .11
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بالداخلة بتاريخ  23ديسمبر
 2021تحت رقم .2021/2133
47 P

ما يلي :
نقل املقر الرئي�سي للشركة من :
 10شارع مو�سى بن نصير ،الطابق
السادس ،شقة  ،11غوتييه،
الدار البيضاء.
إلى العنوان التالي  49 :شارع أحمد
بركات ،رقم  3معاريف الدارالبيضاء.
إعطاء الصالحيات للقيام
باإلجراءات القانونية.
تم اإليداع القانوني لدى
IWS LAAYOUNE
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
تأسيس شركة
بالدار البيضاء بتاريخ  23ديسمبر
تبعا للعقد العرفي بتاريخ
 2021تحت رقم .805687
 23ديسمبر  2021تم وضع قوانين
قصد النشرواإلعالن
الشركة ذات املميزات التالية :
45 P
التسمية IWS LAAYOUNE :
الشكل القانوني  :شركة ذات
ENTREPRISE BOURHA
املسؤولية املحدودة وذات الشريك
SARL AU
الوحيد.
شركة
تغيير
املوضوع  :يتعلق نشاط الشركة
سجل تجاري رقم 5841
سواء باملغرب أو خارجه :
بمقت�ضى عقد عرفي تم التغيير
االستشارات اإلدارية (استشارات
باملميزات التالية :
التجارة اإللكترونية) ؛
زيادة رأسمال الشركة من 10.000
اإلدارة التجارية (تشغيل مواقع
البيع عبراإلنترنت).
درهم إلى  300.000درهم.
استشارات ومساعدة وكالة
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
االبتدائية بالعيون ،بتاريخ  3فبراير الدعاية واإلعالن على شبكة اإلنترنت
في أي تسويق لإلعالن والتسويق
 2011تحت رقم .2011/91
 46 Pوعملية الصيانة.
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التسيير  :تم تعيين السيد أنوار
بدر والسيد زهير املتوكي كمسيرين
للشركة ،مع اعتماد اإلمضاء
املنفصل.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
اإلبتدائية بواد الذهب بتاريخ
 21ديسمبر  2021تحت رقم
 2021/2109وبالسجل التجاري
تحت رقم .20215
49 P

املقر الرئي�سي  :حي القدس تجزئة
الراحة زنقة أزمور اللطيح رقم 1076
العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100للواحدة في ملك السيدلوف
فيالردميامبانزيالا LUVH FELLARD
.MIAMBANDZILA
اإلدارة  :تسيير من طرف السيد
لوف فيالردميامبانزيالا LUVH
.FELLARD MIAMBANDZILA
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون STE BADISRA SECURITY
بتاريخ  24ديسمبر  2021تحت
SARL AU
رقم  3948/2021سجل تجاري
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
رقم .39585
 21 48 Pأكتوبر  2021تم إنشاء شركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد بالخصائص التالية :
STE MET - Z INVEST
التسمية BADISRA SECURITY :
SARL
النشاط  :يتعلق هدف الشركة
تأسيس شركة
باملغرب وبالخارج ب :
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
األمن واملراقبة وحراسة املباني
 29نوفمبر  ،2021تم إنشاء شركة
واملستودعات واملقاوالت واملصانع
ذات املسؤولية املحدودة بالخصائص واملباني املهنية األخرى.
التالية :
املقر االجتماعي  :حي لكسيكسات
التسمية MET - Z INVEST :
ملتقى شارع الساركا وشارع تنغير
النشاط  :يتعلق هدف الشركة الداخلة.
باملغرب وبالخارج ب :
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
شركة قابضة سلبية لالستثمار التأسيس.
رأس املال  :حدد في مبلغ 100.000
واملشاركة املباشرة أو غير املباشرة
في رأس املال أي شركة أو مقاولة لها درهم مقسم إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للواحدة.
أهداف مماثلة أو ذات صلة.
توزيع رأس املال  :السيدة مريم
املقر االجتماعي  :الرقم 408
عمارة سمية شارع الوالء الشقة  2برجي  1000حصة..
التسيير  :تم تعيين السيدة مريم
الداخلة.
برجي كمسيرللشركة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
التأسيس.
فاتح ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
رأس املال  :حدد في مبلغ 100.000
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
درهم مقسمة إلى  1000حصة من اإلبتدائية بواد الذهب بتاريخ
فئة  100درهم للواحدة.
 22نوفمبر  2021تحت رقم
توزيع رأس املال  :السيد انوار بدر  2021/1855وبالسجل التجاري
 500حصة.
تحت رقم .19813
50 P
السيد زهيراملتوكي  500حصة.

STE AOUSSERD SERVICE

427

التسمية Advantage « :
» Services Company
النشاط  :يتعلق هدف الشركة
باملغرب وبالخارج ب:
 التسييرالتقني للسفن.املقر االجتماعي  :حي املسجد
شارع علي ولد لبون الزنقة رقم 6
الداخلة.
املدة  99 :سنة ابتدءا من تاريخ
التأسيس .
رأس املال  :حدد في مبلغ
 100000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للواحدة.
توزيع رأس املال  - :السيدة رحاب
امل  500حصة.
 السيدة هدى اباز  500حصة.التسيير  :تم تعيين السيد عبد
الحق سعود كمسيرللشركة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
االبتدائية بواد الذهب بتاريخ
 21ديسمبر  2021تحت رقم
 2122/2021وبالسجل التجاري
تحت رقم . 20237
52 P

SARL AU
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
فاتح ديسمبر  2021تم إنشاء شركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد بالخصائص التالية :
التسمية AOUSSERD SERVICE :
النشاط  :يتعلق هدف الشركة
باملغرب وبالخارج ب :
التنظيف الروتيني للمباني
والتطهير ومكافحة الحشرات
ومكافحة الفئران وبصفة عامة
جميع أنشطة التنظيف والتنظيف
الصناعي األخرى.
املقراالجتماعي  :حي املسجد شارع
علي ولد لبون الزنقة رقم  6الداخلة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
رأس املال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسم إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للواحدة.
توزيع رأس املال  :السيد اب
التالمدي  1000حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد اب
التالمدي كمسيرللشركة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
SOCIETE LAAYOUNE NOW
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
S.A.R.L .AU
االبتدائية بواد الذهب بتاريخ
تغييرشركة
 23ديسمبر  2021تحت رقم :
سجل تجاري رقم 25483
 2021/2135وبالسجل التجاري
بمقت�ضى عقد عرفي تم التغيير
تحت رقم .20257 :
باملميزات التالية:  
51 P
بيع الحصص :
 بيع  500حصة من طرف السيدSTE « ADVANTAGE
حسينة الغزال إلى السيد ماءالعينين
الحافظ ب  100درهم للحصة.
»SERVICES COMPANY
تغييرالشكل القانوني للشركة من
SARL
 S.A.R.Lالى .S.A.R.L. AU
تأسيس شركة
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 11نوفمبر  2021تم إنشاء االبتدائية بالعيون بيوم  23ديسمبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة  2021تحت رقم .3938/2021
53 P
بالخصائص التالية :

الجريدة الرسمية

428

MLFDAN DISTRIBUTION

AZ NETTOYAGE
ش.م.م
بشريك أوحد

ت ــأس ـي ـ ــس

بمقت�ضى عقد عرفي بالناظور،
وبتاريخ  ،10/12/2021تم تأسيس
القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك أوحد
والتي لها املميزات التالية :
التسمية AZ NETTOYAGE :
املوضوع  :الشركة ذات هدف :
أعمال النظافة لكافة املباني
العامة والخاصة.
أنشطة اإلستقبال والتنظيم :
وكالء ومضيفات اإلستقبال
العمل املؤقت واملناولة
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية و الصناعية و املالية :
واملنقولة و العقارية :
التي لها ارتباط مباشر أو غير
مباشر بأحد األهداف املدكورة
أعاله ،والتي من شأنها املساهمة في
إنماء الشركة.
مقرها االجتماعي  :تجزئة البستان
رقم  484الناظور.
امل ـ ــدة  99 :سنة.
الرأسم ــال  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة بقيمة 100
درهم للواحدة ،حسب ما يلي :
 السيد  :أزحاف عبدالرحمان 1000حـصـة.
التسـيير  :السيد أزحاف
عبدالرحمان بصفته الشريك األوحد
عين كمسيرملدة غيرمحدودة.
األرباح  % 5 :لالحتياط القانوني
والباقي يوزع بين الشركاء.
تم اﻹيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بالناظور ،بتاريخ  15/12/2021تحت
رقم .4627/2021
مقتطف من أجل اﻹشهار
املسير

54 P

ش.م.م
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :حي إبوين بني
بويفرورزغنغن الناظور

مقتطف من محضرالجمع العام
وبمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  26نوفمبر 2021
بالناظور ،تم ما يلي :
املصادقة على كل عمليات
التصفية والحسابات النهائية ؛
تبرئة ذمة املصفي وإعفاؤه من
مهامه.
التصريح بنهاية التصفية وحل
الشركة بصفة نهائية.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بالناظور ،بتاريخ  23ديسمبر 2021
تحت رقم .4699/2021
مقتطف من أجل اإلشهار
املسير

55 P

شــركــة MHANI SAKAN

* ش.م.م *
رأسمالها 50.000 :درهم
مقرها اﻹجتماعي:حي إبوين بني
بويفرورزغنغن الناظور
مقتطف من محضرالجمع العام
وبمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  4فبراير 2019
بالناظور ،تم ما يلي :
املصادقة على كل عمليات
التصفية و الحسابات النهائية.
تبرئة ذمة املصفيين و إعفاؤهما
من مهامهما.
التصريح بنهاية التصفية و حل
الشركة بصفة نهائية.
تم اﻹيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بالناظور ،بتاريخ  27فبراير 2019
تحت رقم . 308/2019
مقتطف من أجل اﻹشهار
املسير
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شركة MHANI SAKAN

ش.م.م
رأسمالها  50.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :حي ابوين بني
بويفرورزغنغن  -الناظور
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ 2018/10/29
بالناظور ،تم ما يلي :
حل مبكر للشركة وتصفيتها،
وذلك في مقر الشركة املشار إليه
أعاله.
تعيين السيد ينشيحان أحمد
وحمادي عبد الواحد املسيرين
للشركة كمصفيين لذات الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بالناظور ،بتاريخ  2018/11/13تحت
رقم .3126/2018
مقتطف من أجل اإلشهار
املسير

57 P

ديوان األستاذة رتيبة السقاط
موثقة
،42زنقة أبو ذر ،أكدال
الهاتف 053767.06.31/32/68 :
الفاكس .0537.67.11.29 :

AUTO MEKANIKA

الشركة ذات املسؤولية املحدودة
املسماة AUTO MEKANIKA
ش.م.م
تفويت حصص اجتماعية
تغييرالشكل القانوني للشركة
تغييرفي إدارة الشركة
تحيين القانون األسا�سي
بمقت�ضى عقد رسمي تلقته
األستاذة رتيبة السقاط موثقة
بالرباط ،بتاريخ  21ديسمبر  2021قد
فوت السيد الياس املهدي 20.000
حصة اجتماعية من فئة مائة ()100
درهم للحصة الواحدة التي يملكها
في الشركة ذات املسؤولية املحدودة
املسماة «»AUTO MEKANIKA
ش.م.م للشركة VITAL AUTO
 PARTSوالسيدة بن اللمين غيثة،
والسيدة سامية يعقوبي سوسان،
وعلى إثر هذا التفويت قرر الجمع
 56 Pالعام للشركة ما يلي :

تغيير الفصلين  6و  7من القانون
األسا�سي للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة
التي أصبحت شركة ذات مسؤولية
محدودة متعددة الشركاء.
قبول استقالة السيد الياس
املهدي من مهامه كمسيرللشركة.
تعيين السيدة بن اللمين غيثة،
والسيدة سامية يعقوبي سوسان
كمسيرتان للشركة للعمل معا
أو منفردا مع منحهما السلطات
الواسعة وملدة غيرمحدودة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  24ديسمبر  2021تحت عدد
.249170
لإليداع والنشر
األستاذة رتيبة السقاط

SALON RAZAN

58 P

بمقت�ضى عقد عرفي ،بتاريخ
 ،2021/11/16تم تأسيس شركة
بالخصائص التالية :
ن
التسمية  :صالو رزان SALON
.RAZAN
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف  :الحالقة للرجال والنساء،
التجميل.
وعموما جميع العمليات التجارية
واملالية والصناعية والعقارية التي
لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة
مع الغرض االجتماعي ،وكذا جميع
األغراض املشابهة أو لها عالقة
مباشرة أو غير مباشرة مع الغرض
االجتماعي ،وكذا جميع األغراض
املشابهة أو لها عالقة بتطويرالشركة.
املدة  :تحدد مدة الشركة في 990
سنة.
رأسمال الشركة  :يقدر رأسمال
الشركة ب  100.000ألف درهم
مقسمة إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة مقسمة
على الشكل التالي :
السيد عالء عادل عبد هللا
مخلوف  500حصة اجتماعية بقيمة
 100درهم للحصة.

الجريدة الرسمية
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وضع املحضر بالسجل التجاري
السيدة غزالن الحميدي 500 :
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم بالرباط بتاريخ  2021/01/27تحت
للحصة.
رقم .D110580
تجزئة
1089
:
االجتماعي
مقرها
60 P
سعيد حجي سال.
إدارة الشركة  :يدير الشركة
BABEL ARCHITECTURE
مدير واحد أو أكثر من بين الشركاء أو
SARL AU
خارجا عنهم يعينون بأغلبية أصوات
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الشركاء وحاليا يعتبر السيد عالء املنعقد بتاريخ : 2021/02/28
عادل عبد هللا مخلوف والسيدة
تمت املصادقة على تقريراملصفي،
غزالن الحميدي ،مسيران الوحيدان
فضال أن الرصيد النهائي للتصفية
للشركة وذلك ملدة غيرمحدودة.
سلبي ب  - 14310.61درهم.
اإلمضاء االجتماعي  :تعتبرالشركة
نظرا للرصيد النهائي السلبي ،قرر
ملزمة على وجه صحيح فيما يخص
كافة العقود وااللتزامات بتوقيع الجمع العام الحل النهائي للشركة مع
السيد عالء عادل عبد هللا مخلوف إبراء ذمة املصفي من إدارته وإعفائه
من واليته.
والسيدة غزالن الحميدي.
وضع املحضر بالسجل التجاري
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير إلى نهاية بالرباط بتاريخ  2021/03/30تحت
رقم .D112221
شهرديسمبرمن كل سنة.
61 P
باستثناء السنة األولى تبتدئ من
تاريخ التأ�سي النهائي للشركة وتنتهي
في  31ديسمبر.
SARA-MEX
األرباح  :يحتفظ ب  5%من األرباح
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
القانوني
إلنشاء الرصيد االحتياطي
املنعقد بتاريخ  2021/02/28صادق
إلى حدود بلوغ عشررأسمال الشركة .الجمع العام على تقرير املصفي
تم اإليداع القانوني لدى كتابة السيد اخوتيرن عادل ،الرصيد
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال النهائي للتصفية إيجابي بقيمة
بتاريخ  ،2021/12/06تحت رقم  86.800درهم.
اإليداع  ،1248السجل التجاري رقم
قرر الجمع العام توزيع الرصيد
.35097
النهائي اإليدابي.
للنشروالبيان
قرر الجمع العام الحل النهائي
59 P
للشركة.
وضع املحضر بالسجل التجاري
SOCIETE HEZZ TAXI
بالرباط بتاريخ .2021/04/27
SARL
تحت رقم .D5521 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
62 P
املنعقد بتاريخ : 2020/12/11
تمت املصادقة على تقريراملصفي،
فضال أن الرصيد النهائي للتصفية
سلبي ب  - 71753.40درهم.
نظرا للرصيد النهائي السلبي ،قرر
الجمع العام عدم توزيع الرصيد
النهائي.
قرر الجمع العام الحل النهائي
للشركة مع إبراء ذمة املصفي من
إدارته وإعفائه من واليته.

BALI NEGOCE

SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  2021/05/03صادق
الجمع العام على تقرير املصفي
السيد املهدي العلوي االسماعيلي،
الرصيد النهائي للتصفية سلبي -800
درهم.
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قرر الجمع العام عدم توزيع
الرصيد النهائي السلبي وذلك راجع
لرأسمال األسهم السلبي وصافي
األصول منعدم.
قرر املحضر العام الحل النهائي
للشركة.
وضع املحضر بالسجل التجاري
بالرباط بتاريخ .2021/05/24
تحت رقم .1320
63 P

PRESTANCIA SERVICES
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة.

بناء على عقد عرفي أعلن القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
ذات املميزات التالية :
PRESTANCIA
:
اإلسم
 SERVICES SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املوضوع  :تنظيف وتجديد
األسطح واألرضيات عن طريق
التجريد والتشميع والتلميع ؛
تنظيف األسطح الزجاجية املكونة
من طابق واحد (النوافذ ،الحزاجز،
املرايا ).....
املقر االجتماعي  45 :شارع فرنسا
شقة رقم  08أكدال  -الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس النهائي.
الرأسمال  100.000 :درهم مكون
من  1000حصة قيمة كل واحدة منها
 100درهم.
السيدة سكينة الشرقاوي 500 :
حصة.
السيدة حفيظة الصفير 500
حصة.
التسيير  :تسير الشركة وإدارتها
تحت تصرف السيدة سكينة
الشرقاوي طبقا للقانون األسا�سي
للشركة مع السلطة الكاملة وذلك
ملدة غيرمحدودة.

السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
اإليداع  :أنجز اإليداع القانوني
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 2021/12/27تحت السجل التجاري
رقم .156783
64 P

STE CINEMIX
SARL AU
بتاريخ  14ديسمبر  2020وبموجب
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل
بالرباط بتاريخ  7يناير  2021قرر
الشركاء ما يلي :
تصفيةالشركة CINEMIX SARL
.AU
تعيين السيد كريم روند املكلف
بتصفية الشركة CINEMIX SARL
.AU
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  27ماي  2021تحت
رقم .114963
65 P

STE HAFAIS EJ
SARL AU
بتاريخ  14ديسمبر  2020وبموجب
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل
بالرباط بتاريخ  6يناير  2021قرر
الشركاء ما يلي :
تصفيةالشركة HAFAIS EJ
.SARL AU
تعيين السيد حميد اجار املكلف
بتصفية الشركة .STE HAFAIS EJ
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  27ماي  2021تحت
رقم .114962
66 P

الجريدة الرسمية
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ARONICA

LAMORA

SARL
أرونيكا ش.م.م
برأسمال  100.000درم
عند نيدوم بالرباط ،ديور الجامع
شارع الحسن الثاني ،عمارة بدر،
رقم  400شقة 5
RC : 156725

SARL AU
RC : 19413

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بعقد عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 2نوفمبر  2021ومسجل بالرباط
 27ديسمبر  ،2021تم وضع القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
خصائصها كالتالي :
التسمية  :ارونيكا ش.م.م.
الشركاء :
السيد إسماعيل عشاكي ،ب.و
رقم .X340837
السيد عبد العزيز عشاكي ،ب.و
رقم .X303308
أهداف الشركة  :أعمال البناء
والتجارة.
املقر االجتماعي  :عند نيدوم
بالرباط ،ديور الجامع ،شارع الحسن
الثاني ،عمارة بدر ،رقم  400شقة .5
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم موزعة بين الشريكين
بمعدل  500حصة للسيد إسماعيل
عشاكي و 500حصة للسيد
عبد العزيزعكا�شي.
التسيير  :عين السيد إسماعيل
عشاكي مسير للشركة ملدة غير
محددة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
السجل التجاري  :تم تسجيل
الشركة بالسجل التجاري ملدينة
الرباط تحت رقم .120807
مقتطف وبيان لإلشهار

تغييرمقرالشركة
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SOCIETE ALLIMANYA
PIECES AUTO

SARL AU
سجل تجاري ملكناس رقم 44771 :
شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :محل رقم 1
رقم  ،959شارع النخلة ،مرجان ،2
مكناس

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريخ  8يونيو  2021تم تغيير مقر
الشركة LAMORA SARL AU
محدودة املسؤولية بشريك وحيد من
سعيد حجي رحمة الثاني عمارة رقم
قفل التصفية
 1845إلى باب شعفة عمارة كريم هللا
على إثر محضر الجمع العام
زنقة اللؤلؤ رقم  48سال.
االستثنائي ،املنعقد بتاريخ  29أكتوبر
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة  2021بمكناس ،تقرر ما يلي :
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
قفل التصفية اإلرادية للشركة
ي
بسال بتاريخ  19أغسطس  2021وحذفها من السجل التجار .
تبرئة املصفي السيد ادريس
تحت رقم .37185
اطريطاح رقم بطاقته .C615729 :
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
68 P
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس
بتاريخ  29نوفمبر  2021تحت رقم :
JADINES HOUSE
.400
SARL
70 P

إنشاء شركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد بالرباط بتاريخ  29نوفمبر
 2021تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية JADINES HOUSE :
SARL
الهدف االجتماعي  :مقهى ومطعم.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
التسيير من طرف السيد رشيد
اعبا الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .V214675
املدة  99 :سنة ملدة غيرمحدودة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط عن طريق املركز
الجهوي لالستثمار يوم  27ديسمبر
.2021
رقم السجل التجاري .156715
69 P
67 P

CAFE RESTAU KAMALINO
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 8نوفمبر  ،2021تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد ،ذات الخصائص التالية :
التسمية CAFE RESTAU :
KAMALINO SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
مقر الشركة  :رقم  5زنقة اوالد
سبو حي الزهرا الخميسات.
الهدف االجتماعي  :جعلت
الشركة هدفا لها :
مقهى مطعم.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مكون من  1000حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة مقسمة
كالتالي :
السيد بوهدي كمال 1000
حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس
الشركة.
املسير  :بوهدي كمال.

السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
ينايرغلى  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات يوم 13
ديسمبر  2021تحت رقم .29439
71 P

VIA ENERGIE

SARL AU
على اثر محضر االدارة املنعقد
يوم  15نوفمبر  2021لشركة VIA
 ENERGIE SARL AUشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد،
رأسمالها  450.000درهم ،ومقرها
االجتماعي بـ  :تجزئة رمانة كاردن
 ،03اقامة رقم  ،28عمارة ج ،محل
رقم  ،17سال الجديدة  -سال ،تقرر
ما يلي :
تغييرمقرالشركة :
من العنوان  :عبد هللا شقرون،
عمارة  ،01شقة  ،02سال الجديدة
 سال.الى العنوان  :تجزئة رمانة كاردن
 ،03اقامة رقم  ،28عمارة ج ،محل
رقم  ،17سال الجديدة  -سال.
اضافة النشاط  :تاجر.
تأسيس قانون جديد للشركة.
تم اإليداع القانـوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االدارية بسال
بتاريخ  16ديسمبر  2021تحت رقم
.38011
72 P
مكتب األستاذ عادل الشهدي
موثق بالرباط
شارع األبطال عمارة  20إقامة زهارشقة رقم
 12الطابق الثاني الرباط

SUPER MARCHE SABLE
D’OR

SARL
مقرها االجتماعي  :تمارة ،سيدي
عابد سن 2
رأسمالها  100.000 :درهم
السجل التجاري 124317 :

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى عقد توثيقي حرر
بمكتب األستاذ عادل الشهدي ،موثق
بالرباط ،بتاريخ  3و 4ديسمبر ،2021
تم تفويت  %50من الحصص عن
طريق بيع من طرف السيد أبراهيم
أواقايد لفائدة السيد محمد أواقايد
وتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25نوفمبر
 2021تحت رقم .124317
73 P

الشركة XLA CORPORATION
ش.م.م
 54زنقة تانسيفت شقة  1أكدال
الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  10ديسمبر  2021تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد خصائصها كالتالي :
تسمية الشركة  :الشركة XLA
 CORPORATIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الهدف االجتماعي :
البناء وأعمال الحفر وشراء وبيع
املعدات والتجارة واألعمال املختلفة.
تجارة التركيبات الكهربائية
واألعمال األخرى.
تجارة.
املقر االجتماعي  54 :زنقة
تانسيفت شقة  1أكدال الرباط.
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل إلى  31ديسمبر 2021
رأسمال الشركة  :رأسمال الشركة
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة محررة كلها من طرف السيد
شكري قاسم.

التسيير  :الشركة مسيرة من
طرف السيد شكري قاسم ملدة غير
محدودة.
تقتطع  %5من الربح الخالص
لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا
األخير أقل من عشر الرأسمال بقسم
الباقي على الحصص بعد إزالة القيم
املنقولة من جديد أو املخصصة ألي
احتياطي على حسب قارارالشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة
التجارية في الرباط بتاريخ  27ديسمبر
 2021تحت رقم السجل التجاري
.156755
بمثابة مقتطف وبيان

74 P

الشركة BRADLY
MANAGEMENT

ش.م.م
 54زنقة تانسيفت شقة  1أكدال
الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  10ديسمبر  2021تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد خصائصها كالتالي :
تسمية الشركة  :الشركة
 BRADLY MANAGEMENTشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الهدف االجتماعي :
االستشارات اإلدارية.
خدمات وتجارة متنوعة.
املقر االجتماعي  54 :زنقة
تانسيفت شقة  1أكدال الرباط.
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل إلى  31ديسمبر 2021
رأسمال الشركة  :رأسمال الشركة
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة محررة كلها من طرف السيد
شكري قاسم.

431

التسيير  :الشركة مسيرة من
طرف السيد شكري قاسم ملدة غير
محدودة.
تقتطع  %5من الربح الخالص
لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا
األخير أقل من عشر الرأسمال بقسم
الباقي على الحصص بعد إزالة القيم
املنقولة من جديد أو املخصصة ألي
احتياطي على حسب قارارالشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة
التجارية في الرباط بتاريخ  27ديسمبر
 2021تحت رقم السجل التجاري
.156797
بمثابة مقتطف وبيان

75 P

OLISAM
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح
أكتوبر  2021بسال تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة ش.م.م
باملواصفات التالية :
التسمية .OLISAM SARL :
الهدف االجتماعي :
التجارة في مواد التنظيف.
أعمال التنظيف والبستنة.
املقر االجتماعي  :محل 1989
تجزئة سيدي عبد هللا قطاع الفتح
العيايدة سال.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة لكل واحدة
 100درهم.
مسير الشركة  :السيد عبد النبي،
لفترة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة االبتدائية
بسال بتاريخ  23ديسمبر  ،2021تحت
رقم .38034
76 P

FIRST LINE MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
برأسمال  100.000درهم
املقراالجتماعي  :إقامة البستان 2
عمارة  1دكان  1البرنو�صي
الدارالبيضاء
وفق مقتضيات عقد عرفي بتاريخ
 13/10/2021تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد
برأسمال والتي لها املواصفات اآلتية :
التسمية  :فرست الين مروكو
ش٠ذ٠م٠م بشريك وحيد.
املوضوع االجتماعي  :الغرض من
الشركة هو القيام بالعمليات التالية:
سواء في املغرب أو في الخارج .لحسابه
الخاص أو نيابة عن أطراف ثالثة.
استيراد ،تصدير ،شراء وبيع
لجميع املنتوجات الغذائية بالتجزئة
أو بالجملة وكذلك جميع منتوجات
التعبئة والتغليف.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية؛ املالية؛ الصناعية؛
العقارية والتي ترتبط بصفة مباشرة
أو غيرمباشرة لتنمية الشركة.
املقر االجتماعي  :إقامة البستان
 2عمارة 1دكان  1البر نو�صي الدار
البيضاء.
الرأسمال  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للحصة الواحدة مرقمة من  1إلى
 1000كلها مكتتبة و محررة تمثل
مساهمة الشريك الوحيد.
السيد املانع أحمد عبد أهلل :
 1000حصة اجتماعية.
التسيير  :عين السيد املانع أحمد
عبد أهلل سعودي الجنسية املزداد
بتاريخ  1969/10/02بالسعودية
املقيم باملحمدية تحت عنوان 3
إقامة لزورشيدي عمارة أ درج أ شقة
رقم  3املحمدية والحامل لبطاقة
اإلقامة رقم  T 011815Wكمسير
وحيد للشركة ملدة غيرمحدودة.

الجريدة الرسمية

432

الشركة سجلت باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 2021/11/30رقم .524113 :
نسخة للبيان

77 P

PROJIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  629 :شارع املقاومة
الحسنية  - 1املحمدية

حل الشركة
تبعا لقرارالجمع العام االستثنائي
املنعقد في  2021/02/22تم تقرير :
تصفية الشركة.
استقالة املسير.
تعيين السيد الزرهوني عبد
الرحيم كمصفي للشركة.
تم تعيين كمقر التصفية 629 :
شارع املقاومة الحسنية  1املحمدية.
اإليداع القانوني تم إجرائه
باملحكمة االبتدائية باملحمدية بتاريخ
 2021/04/13تحت رقم .917 :
نسخة للبيان

78 P

MARKET PARTNER
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد

بموجب قرار الشريك الواحد
بتاريخ  15/12/2021تقرر تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد .و تبعا لذلك فإنها
تتكون من اآلنسة شيماء امين.
نشاط الشركة :
متعددة
توظيف
وكالة
االختصاصات.
مقر الشركة  :رقم  4الطابق االول
اقامة قادرمرس الخيرتمارة.
تسمية الشركة MARKET :
PARTNER SARL AU
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
إحداثها الفعلي.
رأس املال  :حدد في  10.000درهما
مقسم على  100حصة بقيمة 100
درهم للواحدة.
التسيير  :السيدة شيماء امين.
التوقيع  :السيدة شيماء امين.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  23ديسمبر
 2021تحت رقم .134967
وهذا بمثابة مقتطف و بيان

80 P

N&KS CORPORATION

MULTI-SECTOR GROUP

تتمة تصفية الشركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 15سبتمبر  ،2021تقرر الشريك
الوحيد للشركة ما يلي :
تنمية تصفية الشركة.
إبراء ذمة املصفي السيد نعيم
محمد.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمدينة
الرباط بتاريخ  27ديسمبر 2021
تحت رقم .120868
79 P

SARL

بموجب قرار الشركاء بتاريخ
 19/11/2021تقرر تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة .و تبعا لذلك
فإنها تتكون من السيد محمد نبيل
زنيبر والسيد سيدي الغالي العمراني
الدري�سي العبا�سي.
نشاط الشركة :
هولدينغ ذات اختصاص مالي.
مقر الشركة  :عمارة  30رقم 8
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان
الرباط.
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تسمية الشركة MULTI- :
SECTOR GROUP SARL
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
إحداثها الفعلي.
رأس املال  :حدد في 100.000
درهما مقسم على  1000حصة
بقيمة  100درهم للواحدة.
التسيير  :السيد محمد نبيل زنيبر.
التوقيع  :السيد محمد نبيل زنيبر.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27ديسمبر
 2021تحت رقم .156795
وهذا بمثابة مقتطف و بيان

81 P

STE EZZAHAOUI
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد
رأسمالها يبلغ  200.000درهم
املقراالجتماعي  :شارع عبد الكريم
الخطابي ،املتجررقم 108
حي املحيط ،الرباط

تغييراملقراالجتماعي

4D EVENTS

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  ،15 :شارع األبطال
شقة رقم  ،4اكدال ،الرباط

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09نوفمبر  2021بالرباط ،قد تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد ،والتي تحمل
الخصائص التالية :
الـتـسـمـي ــة 4D EVENTS :
الهدف االجتماعي  :خدمات
املعلومات التجارية وتنظيم
الفعاليات.
املقر االجتماعي  ،15 :شارع
األبطال ،شقة رقم  ،4اكدال،
الرباط.
الـ ـمـ ــدة 99 :سنة ابتداء من
التأسيس.
رأسمال الشـركة 100.000 :
درهم.
ال ـمـساهـمون  :السيدة بنعبد هللا
سلمى ،القاطنة ب  ،376شارع محمد
الخامس ،عمارة ب الشقة  16إقامة
املدينة ،القنيطرة.
التسـي ـي ــر  :السيدة بنعبد هللا
سلمى ،القاطنة ب  ،376شارع محمد
الخامس ،عمارة ب الشقة  16إقامة
املدينة ،القنيطرة.
اإليداع القانوني :تـم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بالرباط  ،في
 27ديسمبر  2021ومسجل تحت رقم
.156781

بمقت�ضى مداوالت بتاريخ
 02أغسطس  2021إن الجمعية
العامة غيرالعادية قد قررت :
تغيير املقر االجتماعي للشركة
من « :شارع عبد الكريم الخطابي،
املتجر رقم  ،108حي املحيط،
الرباط» إلى العنوان التالي « :زنقة
باماكو ،العمارة رقم  ،6الشقة رقم
عن الشركة
 ،1الطابق األر�ضي ،القاعة رقم ،2
83 P
حي املحيط ،الرباط».
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
STE BEN KHAIBAR
القانوني بكتابة الضبط لدى
DISTRIBUTION
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
SARL
 06ديسمبر  2021تحت رقم
تبعا ملقررات عقد مسجل بالرباط
في  25يونيو  2021تم وضع القانون
.120311
بيان
و
مقتطف
بمثابة
وهذا
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 82 Pمحدودة باملميزات التالية :
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التسمية STE BEN KHAIBAR :
 DISTRIBUTIONش.م.م.
املقر االجتماعي  :حي الشيخ
املفضل زنقة مطماطة رقم  177سال
املوضوع :
بيع االغطية بتقسيط.
أعمال تنجيد اثاث.
املدة  99 :سنة إبتداء من
التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد عبد املجد بن خيبر ملدة غير
محددة.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ في فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر باستثناء
سنة التأسيس.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
تحت السجل التجاري رقم 34697
84 P

الجريدة الرسمية
LONGAMETAL

الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم مقسمة إلى 1000
 980حصة بقيمة  100درهم
للحصة للسيد مصطفى بنمو�سى.
 20حصة بقيمة  100درهم
للحصة للسيدة ياسمينة امصري.
التسيير  :تم تعيين السيد
مصطفى بنمو�سى كمسير للشركة
ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد في السجل التجاري
الدار البيضاء تحت رقم 526651
بتاريخ  23ديسمبر .2021
87 P

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريخ  17ديسمبر  2021الدار
البيضاء تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
التسمية LONGAMETAL :
الهدف  :مقاول في االعمال
املختلفة والبناء  /مقاول في الدكور
وزخرفة الشقق/مقاول في نجارة
االملنيوم.
العنوان التجاري  12 :زنقة سارية
بن زنيم الطابق  3شقة رقم  3النخيل
الدارالبيضاء.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم مقسمة إلى .1000
 980حصة بقيمة  100درهم
إئتمانية فداد ش.ذ.م.م
 ،5املركزالتجاري ابن سينا أكدال الرباط
للحصة للسيد مصطفى بنمو�سى.
الهاتف 037.77.59.72 :
 20حصة بقيمة  100درهم
SOCIETE ANGLE
للحصة للسيدة ياسمينة امصري.
SARL D’AU
التسيير  :تم تعيين السيد
ذات الرأسمال  600.000 :درهم
مصطفى بنمو�سى كمسير للشركة
مقرها االجتماعي  :تجزئة جنان
ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى السوي�سي عمارة  Aمحل تجاري MA
AL ASSIL LILIAMAR
بييرقاسم الرباط
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
بعد مداولة الجمع العام
SARL
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
االستثنائي ليوم  5أكتوبر  ،2021قرر
بتاريخ  25/11/2021وبموجب
تم التقييد في السجل التجاري
تفكيك املسبق للشركة ووضعها على
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل الدار البيضاء تحت رقم 526873
التصفية.
بالرباط.
بتاريخ  23ديسمبر .2021
عين الجمع العام كمأمور
قرر ما يلي :
86 P
للتصفية السيدة غزالن النابلي،
تفويت السيد محمد جبوجي
مسيرة إدارة شركة ANGLE SARL
والسيد عبد الهادي الدرايري 1000
FONT DEL PERICO
 D’AUالقاطنة ب شارع محمد
حصة التي يملكانها بالشركة للسيد
SARL
السادس ،زنقة صنهاجة ،السوي�سي
كمال اليازيدي بـ  100درهم للحصة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل الرباط ،مع تمتعها بجميع الصالحيات
الواحدة.
بتاريخ  17ديسمبر  2021الدار قصد إنهاء عملية التصفية وتحقيق
استقالة السيد محمد جبوجي من
البيضاء تم تأسيس شركة ذات املوارد واألصول املوجودة.
تسييرالشركة.
املسؤولية املحدودة.
حدد مقر التصفي في  :تجزئة
تعين السيد كمال اليازيدي
التسمية  .FONT DEL PERICO :جنان السوي�سي عمارة  Aمحل تجاري
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
الهدف  :تاجر اللوازم املكتبية  MAبييرقاسم الرباط.
تم اإليداع القانوني بكتابة بالجملة – تاجر في مواد البناء.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية التجارة.
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2021
العنوان التجاري  13 :زنقة القصر بتاريخ  28ديسمبر  2021تحت رقم
تحت رقم .92063
الطابق الخامس رقم  10املعاريف .120900
88 P
 85 Pالدارالبيضاء.
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عقد تسييرحرملحل تجاري

بموجب عقد عرفي بتاريخ
 27ديسمبر  2021بين السيد بنسعيد
بوبكروشركة جميلة ثرات وود ممثلة
من طرف مسيرها السيد بنسعيد
بوبكر ،تم االتفاق على ما يلي :
السيد بنسعيد بوبكر يعطي
التسيير الحر ،ملدة عشر سنوات
قابلة للتجديد ،لشركة جميلة ثرات
وود ،املحل التجاري الكائن بالدار
البيضاء دوار بوزيان ،مجاطية أوالد
الطالب مديونة املقيد بالسجل
التجاري ملدينة الدار البيضاء تحت
رقم  426332واملعد ألعمال النجارة.
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ائتمانية ماغتا

FOCUS PERFORMANCES

SARL AU
استدراك خطإ وقع بالجريدة
الرسمية
عدد  5694بتاريخ  15ديسمبر2021
بدال من :
..................................................
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية تمارة تحت رقم 6710
بتاريخ  28أكتوبر .2021
يقرأ :
..................................................
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية تمارة تحت رقم 6710
بتاريخ  28أكتوبر .2021
(الباقي بدون تغيير).
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RT GROUPE

SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000 DHS
SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE AL
ABTAL N°4 AGDAL RABAT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 9ديسمبر  2021قد تأسست شركة
والتي تحمل الخصائص التالية :
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التسمية .RT GROUPE :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي :
اإلنتاج املرئي واملسموع.
االتصال.
مجلة ،مجلة ألكترونية.
محرر اخبار.
اإلنتاج السينمائي والسمعي
البصري.
اإلدارة والعالقات العامة.
التدريب املستمر.
منظمات الحدث.
اتصاالت الوسائط املتعددة.
رحالت الحدث.
االنطباع.
تصميم داخلي.
بيع أجهزة الكمبيوتر.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقراالجتماعي  15 :شارع األبطال
الشقة رقم  4أكدال الرباط.
التسيير  :أنيطت مهمة التسيير
إلى السيد علي املسطا�سي لفترة غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بالسجل التجاري لدى
املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري .156789 :
91 P

الجريدة الرسمية
التسمية .ADVISE 4 U :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
الهدف االجتماعي :
االستشارات واملساعدة والتدريب
واإلشراف والخدمات إلنجاز مشاريع
البحث والتطويرالزراعي.
زراعة وإنتاج وتبادل وبيع
املنتجات واألدوات املتعلقة بالرزاعة.
إنشاء وتشغيل املزارع واملساحات
الخضراء وجميع عمليات التنمية
الزراعية.
إنشاء وتشغيل أي صناديق أو
مؤسسات أخرى من نفس النوع.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقراالجتماعي  15 :شارع األبطال
الشقة رقم  4أكدال الرباط.
التسيير  :أنيطت مهمة التسيير
إلى السيد رضوان شكر هللا لفترة غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بالسجل التجاري لدى
املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري .156787 :
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شركة كلوبال كونفرانس مغرب

زنقة سومية شهرزاد  3الطابق 5
ADVISE 4 U
الشقة  22الدارالبيضاء
SARL AU
تبعا ملداوالت الجمع العام
SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE A ASSOCIE UNIQUEاالستثنائي بتاريخ  7ديسمبر 2021
تقرر ما يلي :
AU CAPITAL SOCIAL DE
حل الشركة وتصفيتها والتشطيب
100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE ALعليها من السجل التجاري.
تعيين السيد حابا بدر كمصفي
ABTAL N°4 AGDAL RABAT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في للشركة.
 3ديسمبر  2021قد تأسست شركة
تعيين مقرها االجتماعي محال
والتي تحمل الخصائص التالية :
للتصفية.

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

تخويل جميع الصالحيات لحامل
نسخة من هذه القرارات للقيام
باإلجراءات القانونية.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 21ديسمبر  2021تحت رقم
.805263
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شركة سرلك دو صانطي
انطكراتيف
الدارالبيضاء

تأسيس شركة

بموجب عقد موثق بتاريخ
 12نوفمبر  2021تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة وذلك باملواصفات التالية :
االسم التجاري  :سرلك دو
صانطي انطكراتيف.
املقر االجتماعي  :شارع  2مارس
الطابق  3املكتب رقم  13الدار
البيضاء.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري.
الهدف االجتماعي  :مركزصحي.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة بقيمة 100
درهم للحصة الواحدة ،مكتتبة نقدا
ومحررة كليا عند االكتتاب.
التسيير  :عينت السيدة مغازلي
نوال مسيرة للشركة ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 12نوفمبر  2021تحت رقم .803154

املقر االجتماعي  :العمارة 30
الشقة رقم  8شارع موالي أحمد
الوكيلي حسان الرباط.
الهدف  :أشغال املتعلقة بنجارة
االلومنيوم.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
الرأسمال  100.000 :درهم.
التسيير  :تسير من طرف السيد
محادي عزيز املزداد بالخميسات
سنة  1967والسيد بنيني رضوان
املزداد بالرباط سنة .1980
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط في  27ديسمبر
 2021تحت رقم .120890
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ZOUHNEZ CAR

SARL AU
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير
عادي املنعقد يوم فاتح ديسمبر
2021
ZOUHNEZ CAR SARL AU
شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد رأسمالها  1.000.000درهم تم
االتفاق على ما يلي :
تفويت الحصص :
تفويت  100حصة من السيد
خالد صدقاوي إلى السيدة زوهير
نادية.
ن
وبذلك يكو الفصل  7و 8من
قانون الشركة قد تغيركما يلي :
السيدة نادية زوهير  100حصة.
السيد خالد الصدقاوي 1900
حصة.
الشكل القانوني  :من شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة.
اإلمضاء  :السيدة مغازلي نوال
تعيين مسير للشركة  :تعيين
94 P
السيدة زوهير نادية مسيرة للشركة
واستقالة السيد صدقاوي خالد من
NIRMIN ALU
التسيير.
SARL
ولقد تم وضع اإليداع القانوني
لقد تم االتفاق على تأسيس باملحكمة التجارية بالرباط ،تحت
شركة حسب املعطيات التالية :
رقم  120889في تاريخ  27ديسمبر
التسمية  :شركة .2021 NIRMIN ALU
.SARL
96 P

الجريدة الرسمية
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شركة ETUDES ERMJ

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  200.000 :درهم
الكائن مقرها االجتماعي  ،43 :تجزئة
عليا داربوعزة
السجل التجاري 189435
الدارالبيضاء
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بالدار البيضاء بتاريخ
 24نوفمبر  ،2021قرر الشركاء
ما يلي :
عزل السيد سيرجيو كليمون
كونزالفيس SERGIO CLEMENT
 GONSALVESمن مهامه كمسير
لشركة «إيتيد أو إير إم جي ش.م.م»،
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ من
يوم انعقاد الجمع العام االستثنائي،
أي  24نوفمبر .2021
تعديل ديباجة الفصل  15من
النظام األسا�سي للشركة على إثر هذا
القرار.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بتاريخ
البيضاء،
بالدار
 20ديسمبر  ،2021تحت رقم
 804925مع اإلعالن بالتعديل املودع
تحت رقم .43864
من أجل مقتطف وبيان
املسير

SORATIJ RT

97 P

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19نوفمبر  2021بالرباط ،قد تم
وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية SORATIJ RT SARL :
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي :
أعمال البناء والتجهيزات
املختلفة.
أعمال الطرق على املمرات
واملسارات.

أعمال الصرف الصحي املختلفة.
أعمال العزل املائي والعزل
والسباكة والنجارة.
أعمال الدهان والطالء بالجبس.
تكنولوجيا املعلومات وخدمة
االتصاالت.
التجارة.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة موزعة
على الشكل التالي :
السيد رشيد خي  900 :حصة.
السيدة زينب بحدو  100 :حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر االجتماعي  :بلوك ج رقم
 82الطابق الثالث ديور الحومر حي
يعقوب املنصور الرباط.
املسير  :السيد رشيد خي.
ي
رقم التقييد بالسجل التجار :
.156801
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 120882
بتاريخ  27ديسمبر .2021
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SAME NEGOCE
SARL AU

تعديالت في النظام األسا�سي للشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الذي انعقد باملقر االجتماعي للشركة
الكائن ب إقامة الصباح  566عمارة
دمنات  236حي يعقوب املنصور
الرباط بتاريخ  11أكتوبر  2021تقرر
ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة :
قرر الشريك الوحيد للشركة تغيير
مقرها االجتماعي من إقامة الصباح
 566عمارة دمنات  236حي يعقوب
املنصور الرباط إلى تجزئة الوفاق
عمارة  2383هبة الرحمان شقة 5
تمارة.
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توسيع الهدف االجتماعي للشركة :
قرر الشريك الوحيد للشركة توسيع
نشاطها ليشمل كذلك االستشارة
ونقل البضائع والتطويرالعقاري.
تعديل املواد  3و 4من النظام
األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  9ديسمبر  ،2021تحت رقم
.120476
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ZETTA SYSTEM
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد توثيقي مؤرخ بسال
يوم  21أكتوبر  2021تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية ZETTA SYSTEM :
SARL
الهدف االجتماعي  :الدراسات
واإلرشادات واإلدارة والهندسة في
املعلوميات.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة.
هشام بنعابد  950حصة.
غيتة بنعابد  50حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر  400 :شارع الحسن الثاني
شقة رقم  5الرباط.
املسير  :تسير الشركة من طرف
هشام بنعابد ملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  16ديسمبر  ،2021رقم
التقييد بالسجل التجاري .156703
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SOCIETE TALEB EDIFICE

SARL
بـمقـتـ�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 15ديسمبر  ،2021قرر املشاركان في
الشركة ما يلي :
حل مسبق للشركة.
تسمية مصف للشركة السيد
الطالب ابراهيم بمقرالشركة.
تعديالت في القانون األسا�سي
للشركة.
اﻹيـداع القانونـي :تــم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 15ديسمبر  2021تحت رقم
.120700
مـقـتـطـف و بـيان
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مكتب األستاذ بن سودة فؤاد
م ــوث ــق
شارع الجيش امللكي عمارة التاجموعتي «س»
الطابق الثاني فاس
الهاتف 64-33-75 05-35

SOCIETE SAM IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�ضى عقد ثوثيقي بتاريخ
 11نوفمبر  2021تلقاه االستاذ
بن سودة فؤاد موثق بفاس لشركة
 SAM IMMOBILIERشركة ذات
مسؤولية محدودة مقرها االجتماعي
بفاس تجزئة رياض الياسمين قطعة
رقم  132س طريق عين الشقف تقرر
ما يلي :
وفاة احد الشركاء السيد املزكلدي
صدوق احمد.
تعيين مسير جديد السيد
املزكلدي صدوق عادل.
اعادة صياغة قانون الشركة.
ثم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بفاس
بتاريخ  10ديسمبر  2021تحت رقم
.5604/2021
بمثابة مقتطف
األستاذ بن سودة فؤاد
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FIDUCIAIRE ROCHDI «FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT
BAHA
TEL : 0528-81-96-40/ FAX : 0528-8196-41

STE ALCHEMIE
AGRICOLE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي للجمع
العام الغير العادي للمساهمين في
الشركة ذات املسؤولية املحدودة
بتاريخ  8ديسمبر  2021قرر ما يلي :
تحويل املقراالجتماعي الشركة :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من مقرها حي النهضة بلوك  7رقم 1
ايت ملول الى املقر الجديد بلوك د
رقم  1025شارع إبراهيم الروداني
املنطقة الصناعية ايت ملول.
توسيع الغرض االجتماعي للشركة :
انتاج األسمدة.
إضافة غرض اجتماعي :
انتاج األسمدة ؛
التجارة.
تحيين النظام األسا�سي.
 - 2اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بإنزكان بتاريخ  21ديسمبر
 2021تحت رقم اإليداع .2733
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FIDUCIAIRE « FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT
BAHA
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

STE ISMAYOU TRANS

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

إعالن عن تأسيس

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي
 10ديسمبر  2021بايت ملول حررت
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد خصائصها كالتالي :
االسم  :شركة STE ISMAYOU
.TRANS

األهداف  :نقل البضائع لحساب
الغير.
املقر االجتماعي  :الطابق السفلي
تجزئة الصفا رقم  147ايت ملول.
املــدة 99 :سنة ابتدءا من تاريخ
التأسيس النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
مبلغ  100 000درهم مقسم إلى
 1000حصة بثمن  100درهم للواحد
موزع كالتالي :
السيد رشيد بطاش  1000حصة ؛
املجموع  1000حصة.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير  :يقوم بتسيير الشركة
وملدة غير محدودة السيد رشيد
بطاش.
اإلمضاءات  :تكون اإلمضاءات
البنكية واالجتماعية فقط للسيد
رشيد بطاش.
 - 2اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بإنزكان بتاريخ  21ديسمبر
 2021تحت رقم.2728
104 P
FIDUCIAIRE «FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT
BAHA
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

STE TRANS ANYA
SOLUTION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

إعالن عن تأسيس

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي
 13ديسمبر  2021ببيوكرى حررت
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد خصائصها كالتالي :
االسم  :شركة STE TRANS
.ANYA SOLUTION
األهداف  :نقل البضائع لحساب
الغير
املقر االجتماعي  :حي النية ايت
عميرة اشتوكة ايت باها.
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املــدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة بثمن  100درهم للواحد موزع
كالتالي :
السيد فيصل النية  1000حصة.
املجموع  1000حصة
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير  :يقوم بتسيير الشركة
وملدة غيرمحدودة السيد فيصل النية.
اإلمضاءات  :تكون اإلمضاءات
البنكية واالجتماعية فقط للسيد
فيصل النية.
 - 2اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بإنزكان بتاريخ  21ديسمبر
 2021تحت رقم . 2729
105 P

الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهـم مـوزعـة كـالتـالـي :
رشيـد لبيـض  450 :حصـة ؛
جمـال الـدوبـاللـي  150 :حصـة ؛
علـي بـرحـو  400 :حصـة.
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف جمـال
الـدوبـاللـي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
بتاريخ  22ديسمبر  2021تحت رقم
 3928وتم تسجيلها بالسجل التجاري
تحت الرقم التحليلي عدد .39549
106 P

STE OUBAMID SERVICES

بمقـتضـى عـقد عـرفي مؤرخ
بتاريخ  13ديسمبر  2021الشريك
الواحد  OUBAMID SERVICESذات
املسؤولية املحدودة في شريك وحيد
قرر املصادقة على ما يلي :
استقالة املسير األجير السابق
وتعيين مسيرأجيرجديد.
BEN.SH.TRAP
تغييراسم الشركة.
تأسيــس شرك ــة ذات املسؤولية
تمديد غرض الشركة.
املحدودة
أنجز اإليـداع الـقـانـونـي بكتابة
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ الضبط لدى املـحـكـمة االبـتـدائـيـة
 22نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن تزنيت بـتـاريـخ  24ديسمبر  2021تحـت
الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
رقـم  884/2021واملسجل في السجل
التسمي ــة .» BEN.SH.TRAP« :
التجاري تحت رقم .4543
الشكل القانوني  :شركة ذات
107 P
املسؤولية املحدودة.
شركة شتبا
املوض ــوع :
ش.م.م
تكسير الصخور :تقليل أبعاد
SOCIETE SHTBA S.A.R.L
األحجارامللغومة؛
تحميل ونقل املواد املناسبة إلى الرأسمال اإلجتماعي  100.000درهم
املقراإلجتماعي  :عملية النخيل 4
الكسارة ؛
عمارة  138مكرر شقة د 2
خدمات متنوعة في املحاجر:
تامنصورت  -مراكش
تطوير املسارات  ،إنشاء السدود ،
 - 1بموجب الجمع العام
إلخ ....؛
االستثنائي املنعقد بتاريخ  20سبتمبر
جميع أعمال التكسير والطحن  2021صادقت شركة شتبا على
واملعالجة والتحويل؛
التعديالت التالية :
بحوث التعدين .تعدين ؛
ا  -نقل املكتب الرئي�سي للشركة
تصدير استيراد املواد البحثية إلى العنوان الجديد الكائن في العقار
ملنتجات التعدين .إلخ….
« MORATORI-M3» 14شارع ابو
ل
املقـر الرئـيسـي  :حـي الفتـح زنقـة بكر الصديق الطابق األو مكتب
رقم  1كليز  -مراكش.
ينبـوع رقـم  32العيـون.
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ب  -إلى تعديل األنشطة على
مستوى الضريبة املهنية مع اعتمادها
فقط األنشطة أدناه.
تاجرمصدر (فواكه وخضروات)،
تاجرمستورد (بذور).
تقديم خدمات لسبا ،مركز
تجميل وتصفيف شعر.
د  -اعتماد العالمة االسم التجاري :
صادق الجمع العام الغير العادي
على اعتماد العالمة (االسم التجاري)
املشارإليها فيما بعد بـ INNER PEACE
للتشغيل ً
وفقا للغرض املؤس�سي
للشركة.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
وذلك بتاريخ  10ديسمبر  2021تحت
رقم اإليداع .130584
108 P

شركــة ستاسيون لي فلور
دو ال بلموري

ش.م.م.ش.و
SOCIETE STATION LES FLEURS
DE LA PALMERAIE
S.A.R.L.A.U
الرأسمال االجتماعي 2.976.700 :
درهم
املقراالجتماعي  :شارع عبد الكريم
الخطابي طريق الدارالبيضاء
مراكش
السجل التجاري رقم 49513
 - Iبموجب الجمع العام
االستثنائي املنعقد بمقر الشركة
بتاريخ  19نوفمبر  2021صادقت
شركة «ستاسيون لي فلور دو ال
بلموري» ش.م .م.ش.م على ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
إلى العنوان الجديد  :طريق فاس 14
دوار والد زبير جماعة الويدان
مراكش.
 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  20ديسمبر  2021وذلك تحت
رقم .130933
109 P

الجريدة الرسمية

 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة
شركة سيالج باالص
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
SOCIETE SILLAGE PALACE
الرأسمال اإلجتماعي  100.000 :درهم بتاريخ  28يونيو  2021وذلك تحت
املقراإلجتماعي  :شارع باب الجديد رقم.125479
111 P
فيال  9سيدي ميمون  -مراكش
 - 1بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
شركــة  360س
 23سبتمبر  2021بمراكش تمت
ش.م.م.ش.و
املصادقة على القانون االسا�سي
STE ‘‘360 S’’ S.A.R.L.A.U
للشركة ذات املسؤولية املحدودة الرأس املال االجتماعي 10.000 :
الخصائص التالية :
املقراإلجتماعي  1 :شارع محمد 6
اعتماد االسم التجاري  :صادق اقامة علي مدخل د الطالق الثاني
الشقة  5مراكش
الجمع العام الغير العادي على
 - Iبموجب الجمع العام االستثنائي
اعتماد العالمة التجارية (االسم
التجاري) املشار إليها فيما بعد املنعقد بتاريخ  15يونيو  2021صادق
باسم «  MADDINNA PALACEالشركاء للشركة على التعديالت
ً التالية :
 »MARRAKECHللتشغيل وفقا
بيع  1650حصة اجتماعية بسعر
لغرض الشركة.
مائة ( )100درهم للسهم أي السعر
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة اإلجمالي (مائة وخمسة وستون ألف
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش درهم)  165.000درهم من طرف
وذلك بتاريخ  10ديسمبر  2021تحت السيدة Madeleine Elfstrom
رقم اإليداع .130581
للسيد Vincent paul antoine
. Brotons 110 P
أصبح التوزيع الجديد على النحو
التالي :
شركــة  40درب اللة شاشة
السيد Vincent paul antoine
ش.م.م
’’ 2700 Brotons STE ‘‘40 DERB LALA CHACHAحصة ؛
السيد 300 Emanuel Alquier
S.A.R.L
سهم إجمالي يساوي ثالثة آالف سهم
الرأس املال االجتماعي  10.000 :تشكل رأس املال  3000حصة.
املقراإلجتماعي  40 :درب اللة شاشا
 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة
دواركراوة املدينة مراكش
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
 - Iبموجب الجمع العام بتاريخ  13ديسمبر  2021وذلك تحت
االستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح رقم.130681
112 P
أكتوبر  2021صادق الشركاء
للشركة على التعديالت التالية :
شركــة كونسيلتنك 31
الحل املبكر للشركة 40« :درب
اللة شاشة ش.م.م « SOCIETE CONSULTING 31N.C STE ‘‘40 DERB
S.A.R.L AU
.LALA CHACHA’’ S.A.R.L
الرأسمال اإلجتماعي  2000 :درهم
تعيين املصفي  :السيدة Françoise,
املقراالجتماعي  :رقم  170شارع
 Marie MIRIEU de LABARREعبد الكريم الخطابي الطابق الثاني
فرنسية الجنسية ولدت بتاريخ
مكتب رقم  5مراكش
 17سبتمبر  1946وتحمل جواز
 - 1بموجب الجمع العام
السفر رقم  06AT19065تعيين املقر االستثنائي املنعقد بمقر الشركة
الرئي�سي للتصفية  40 :ديرب الال بتاريخ  23يونيو  2020صادقت
شاشا ،دوارجراوة ،املدينة مراكش .الشركة على ما يلي :
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تحويل املقراالجتماعي للشركة إلى
العنوان الجديد  :دواروالد مزوغ.والد
حسون مراكش.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
وذلك بتاريخ  10ديسمبر  2021تحت
رقم اإليداع .130582
113 P

شركة ستاسيون التوفيق

ش.م .م
SOCIETE STATION ATTAWFIK
S.A.R.L
املقراالجتماعي  :الطابق الرابع
اقامة داليا شارع يعقوب املنصور
مراكش
السجل التجاري رقم 58575
بموجب الجمع العام االستثنائي
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ
 24يونيو  2021صادق الشريك
الوحيد للشركة على ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
إلى العنوان الجديد  :الطريق الوطنية
رقم  9طريق ورزازات كيلومتر 13
دوار طويحينة جماعة الويدان
ملكية ديت «ملك جبران» مراكش.
 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  22ديسمبر  2021وذلك تحت
رقم .130039
114 P

شركــة حاج محل ايموبيليي

SOCIETE HAJ MAHAL
IMMOBILIER S.A.R.L AU
الرأسمال اإلجتماعي  100.000 :درهم
دواراوالد علي جماعة الويدان -
مراكش
 - Iبموجب الجمع العام االستثنائي
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ
 28يونيو  2021صادقت شركة حاج
محل ايموبيليي على ما يلي :
نقل املكتب الرئي�سي للشركة إلى
العنوان الجديد الكائن في :دواراوالد
علي جماعة الويدان  -مراكش.
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الجريدة الرسمية
STE NAMA CLUB

 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
SARL
تأسيس شركة
وذلك بتاريخ  13ديسمبر  2021تحت
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في يوم
رقم اإليداع .130678
 2 115 Pديسمبر  2021حيث تم وضع
قوانين الشركة ذات املسؤولية
شركة أطلس برودوي ماروك املحدودة وذات املميزات التالية :
التسمية  :شركة ناماستي كلوب
شممشو
«  ATLAS PRODUITS MAROCش.م.م.
الصفة القانونية  :شركة ذات
« S.A.R.L A.U
الرأسمال اإلجتماعي  100.000 :درهم مسؤولية محدودة.
املوضوع  :حدد موضوع الشركة
املقراإلجتماعي  :عملية الشروق 05
في ما يلي :
أقامة مبروكة رقم  22جليز
مدرسة ركوب األمواج واليوغا.
مراكش
الرأسمال  :حدد الرأسمال في
 - 1بموجب الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  8نوفمبر  100.000درهم كلها لالكتتاب والدفع.
املقر االجتماعي  :مكتب رقم 2
 2021صادقت شركة أطلس برودوي
رقم  4بلوك  2الطابق األول ،زنقة
ماروك على التعديالت التالية :
ي البكاي ،أكادير.
اعتماد العالمة «االسم التجار »
املدة  :حددت في  99سنة ابتداء
ا  -صادق الجمع العام االستتنائي
من تاريخ تأسيس الشركة.
الغير العادي على اعتماد العالمة
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
التجارية (االسم التجاري) املشار إليها
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
فيما يلي باسم «»Délices 2kech
سنة.
للتشغيل ً
وفقا للغرض املؤس�سي
اإلدارة  :يدير الشركة اونتونيو
للشركة.
جو�سي كارسيا باليستر والسيدة
ب  -تغيير املسير :صادق الجمع فونتيس الكون اوندريا ملدة غير
العام االستتنائي الغير العادي على محدودة.
إقالة السيد عبد العزيز أوجانا
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
من اإلدارة وتعيين السيد حفيظ القانوني بكتابة الضبط لدى
بايفو  ،حامل البطاقة الوطنية رقم املحكمة التجارية ألكادير بتاريخ
 EE339303كمدير جديد للشركة  27ديسمبر  2021تحت رقم .107839
ملدة عام واحد ( )1من اليوم .يقبل
117 P
املدير الجديد هذا التعيين وبالتالي
الوظيفة التي تم تعيينها له .ومع STE MSA FIDUCIAIRE DE
ذلك وفيما يتعلق بإدارة الحسابات
GESTION COMPTABLE
املصرفية ،يلزم توقيعين مشتركين:
SARL
توقيع املدير السيد حفيظ بايفو
نقل مقرالشركة
وتوقيع الشريك الوحيد السيد عبد
تبعا ملحضر الجمع العام
اللطيف بايفو.
االستثنائي املؤرخ بأكادير بتاريخ
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة  29سبتمبر  2021قررت شركة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش «امسا فيدوسييردوجيستيوكونتابل»
وذلك بتاريخ  8ديسمبر  2021تحت ذات رأسمال يساوي  200.000درهم
رقم اإليداع .130475
ومقرها رقم  4بلوك  2الطابق الثاني
 116 Pزنقة البكاي تل�ضي أكادير ،ما يلي :

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

نقل مقر الشركة إلى العنوان
التالي  :مكتب  19الطابق الخامس،
عمارة برج أكادير ،شارع القا�ضي
عياض ،الحي الصناعي ،أكادير.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
ألكادير بتاريخ  7أكتوبر  2021تحت
رقم .106723
118 P

BOULANGERIE BANI AOUF
شركة ذات املسؤولية املحدودة
والشريك الواحد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  1 :تجزئة الوحدة،
فتح الخير ،تمارة

نقل املقراالجتماعي

قرر الجمع العام الغير العادي
املنعقد يوم  13أكتوبر  2021نقل
املقراالجتماعي من  1تجزئة الوحدة،
فتح الخير ،تمارة إلى حي النصر،
سكتور  8رقم  ،175تمارة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط في  10نوفمبر 2021
تحت رقم .118980
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ETS BENABDELJLIL TOUIJRI
MOHAMMED

EBTM
SARL
بمقت�ضى عقد جمع عام استثنائي
 17ديسمبر  2021قرر شركاء شركة
ETS BENABDELJLIL TOUIJRI
 MOHAMMED EBTMش.م.م ما يلي :
وهب السيد محمد بن عبد
ً
الجليل ،صاحب سبعمائة سهما
ً
( 700سهما) إلى السيد منصف بن
ً
عبد الجليل (اخوه) ( 40سهما).
وهب السيد محمد بن عبد
ً
الجليل ،صاحب سبعمائة سهما
ً
( 700سهما) إلى السيدة إيناس بنت
ً
عبد الجليل (ابنته) ( 330سهما).
وهب السيد محمد بن عبد
ً
الجليل مالك سبعمائة سهما (700
ً
سهما) إلى السيدة ليليا بنت عبد
ً
الجليل(ابنته) ( 330سهما).

تعديل املواد  13 7 .6من القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانون بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 27ديسمبر  2021تحت رقم .120875
120 P

CHETOUANI DOMAINE

SARL.AU
بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر
في الرباط  14ديسمبر  2021قرر
الشريكالوحيدللشركةCHETOUANI
 DOMAINE SARL AUما يلي :
تعديل النشاط الذي أصبح
كالتالي :
االستغالل الزراعي ؛
الزراعة واإلنتاج الزراعي ؛
شراء وبيع اللوازم املكتبية.
تعديل املادة  3من القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانون بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم
 120878بتاريخ  27ديسمبر . 2021
121 P

SOCIÉTÉ DE GESTION ET
TRAVAUX DIVERS

SGTD SARL
بمقت�ضى جمع عام استثنائي
حرر في الرباط  13ديسمبر 2021
قرر شركاء شركة SOCIÉTÉ DE
GESTION ET TRAVAUX DIVERS
 SGTDش.م.م ما يلي :
تعديل النشاط الذي أصبح
كالتالي :
مقاول أعمال وإنشاءات مختلفة.
إدارة الخدمات والتنظيف.
تاجرمواد ومعدات.
تعديل املادة  3من القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانون بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم
 120880تاريخ  27ديسمبر .2021
122 P
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BAYT AT-TAAMINE

الجريدة الرسمية

املقراالجتماعي  6 :زنقة ضاية عوا،
الطابق الرابع ،شقة  ،16الرباط.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال  10.000 :درهم محررة
بالكامل.
توزيع رأسمال  :وزع رأسمال إلى
 100حصة قيمة كل منها  100درهم
في ملكية السيد محمد الوافي.
التسيير  :السيد محمد الوافي.
تـم اإليداع الـقـانونـي بالسجل
التجاري للمـحكـمـة التجارية بالرباط
بـتـاريخ  28ديسمبر  2021سجل
تجاري رقـم .156821

SARLAU
بمقت�ضى قرار استثنائي حرر في
الرباط بتاريخ  13ديسمبر 2021
قرر الشريك الوحيد للشركة BAYT
 AT-TAAMINE SARLAUش.م.م
ما يلي :
تصفية نهائية للشركة BAYT
 AT-TAAMINEوشطبها من السجل
التجاري.
تعيين املصفي للشركة السيد
فيصل اوعلى اوبها ،وكذا مكان
التصفية في  :عمارة  ،55الطابق
للخالصة والنشر
األول ،شقة  ،2زاوية شارع عبد
124 P
الكريم الخطابي وزنقة أبيدجان،
املحيط الرباط.
BÉBÉ D’ABORD
تم اإليداع القانون بكتابة الضبط
بمقت�ضى عقد توثيقي محرر من
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم طرف األستاذ عبد هللا بنسماعين
 120877في  27ديسمبر .2021
موثق بالصخيرات بتاريخ  24ماي
 123 Pو 16يونيو  2021تم تأسيس شركة
بالصفات التالية :
ائتمانية أبعقيل
التسمية.Bébé d’abord :
زنقة جبل تاركة ،عمارة  ،10مكتب  ،1أكدال،
الشكل القانوني.S.A.R.L :
الرباط
نشاطالشركة:بيعموادبالتقسيط
0537 77 98 93
والجملة.
& MD AFRICONNECT
املدة  99 :سنة ابتداء من
CONSULTING
التأسيس النهائي اى من تاريخ وضع
SARL AU
السجل التجاري.
تأسيس شركة
راسمال الشركة  100.000 :درهم
بـمـقتـضـى عقد عرفي بتاريخ
مقسمة الى  1000حصة من فئة
 13ديسمبر  2021تقرر إحداث
 100درهم للحصة الواحدة.
شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر :ملتقى شارع موالي رشيد
خصائصها كالتالي :
وعبدالكريم الخطابي حارتية رقم 46
تسمية الشركة  MD :الطابق األر�ضي والطابق تحت االر�ضي
 .AFRICONNECT & CONSULTINGتمارة.
الشكل القانوني  :شركة ذات
التسيير :تسيرالشركة من طرف :
مسؤولية محدودة وذات شريك واحد.
الس ـ ــيدة :ﺇس ـراء امل ــدن ــي.
نشاط الشركة :
وتم اإليداع القانوني باملحكمة
االستشارة ؛
االبتدائية بتمارة بتاريخ فاتح ديسمبر
وكالة ملواكبة املشاريع ؛
 2021رقم التقييد بالسجل التجاري
االستشارة في التواصل ؛
 134795ورقم االيداع القانوني .6913
125 P
االستشارة في التسويق.

439

مورالوك

ش.م.م ش.و

الزيادة في رأسمال الشركة

بمقت�ضى الجمع العام الغير
عادي بتاريخ  21ديسمبر  ،2021قرر
الشريك الواحد لشركة «مورالوك»
وبمقر الشركة املتواجد بدوار
ركراكة ،اوالد حريز ،الجماعة
القروية جكمة ،برشيد ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة
وذلك برفعه من  100.000درهم إلى
 6.000.000درهم وذلك بزيادة ما
قدره  5.900.000درهم وذلك بإدماج
الحساب الجاري للشريك الواحد،
للسيد املتاقي محمد ،حسب الشهادة
املسلمة من طرف السيد احمد
بوشامة ،مراقب الحسابات ،وبذلك
يصبح الرأسمال االجتماعي للشركة هو
 6.000.000درهم ،أي بإضافة 59000
حصة على الحصص السابقة ،ليكون
مجموعها النهائي هو  60000حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
وعليه فبعد هذه الزيادة ،فالجمع
العام صرح وأكد بأن حصص
الشركة أصبحت كالتالي :
السيد املتاقي محمد  60000حصة
 6.000.000درهم.
تعديل الفصل  7من النظام
القانوني للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية لبرشيد
وذلك يوم  27ديسمبر  2021تحت
رقم .1497
126 P

STE GRAND KITCHEN

SARL AU
ش.م.م
ذات رأسمال يقدرب  100.000درهم
املقراالجتماعي  :الرباط السكتور د
رقم  155ديور املالك االقواس،
حي يعقوب املنصور
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
156815

تأسيس شركة

بمقـتضـى عـقد عـرفي مؤرخ بتمارة
في  2نوفمبر  2021واملسجل في
الرباط بتاريخ  11نوفمبر  2021تحت
رقم  20210000472132046تم
إنشاء وإقامة نظام قانون الشركة،
والتي تتصف كما يلي :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الواحد.
إسمها .GRANDY KITCHEN :
هدفها :
مطعم انتقائي يشغل أقل من 15
شخصا ؛
مقهى سناك الوجبات السريعة.
مقرها  :الرباط ،سكتور «د»
رقم  ،155ديور املالك االقواس ،حي
يعقوب املنصور.
أمدها  99 :سنة تبتدئ من يوم
التقييد في السجل التجاري.
رأسمالها  100.000 :درهم مقسم
إلى  1000حصة اجتماعية بقيمة
 100درهم للواحدة.
السيد يسين ايت ناصر 1000
حصة بقيمة  100درهم للواحدة
 100.000درهم.
تسييرها  :تم تعيين السيد يسين
ايت ناصر مسير للشركة وذلك ملدة
غيرمحدودة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر
ديسمبرمن كل سنة.
توزيع األرباح  :يقتطع من األرباح
الصافية  %5من أجل االحتياط
القانوني ،الباقي من األرباح الصافية
توزع على املشاركين حسب الحصص.
باستثناء املبالغ املحتفظة بها
للسنوات املتتالية أو املخصصة
لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.
اإليداع القانوني  :تم اإليـداع
الـقـانـونـي باملـحـكـمة التجارية بالرباط
في  27نوفمبر  2021وسجل في السجل
التجاري بالرباط بتاريخ  27نوفمبر
 2021تحت رقم .11490
127 P

الجريدة الرسمية

440
ACTION
دليل املحاسبة ومعالجة املعلوميات
 147زنقة محمد سميحة ،الدارالبيضاء
الهاتف 0522 30 16 49 :

BOBINAGE INDUSRIEL
YASMINE
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م بشريك واحد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 8ديسمبر  2021بالدار البيضاء تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذ.م.م
ذات املميزات التالية :
BOBINAGE
:
التسمية
.INDUSRIEL YASMINE SARL AU
املقر االجتماعي  13 :زنقة أحمد
املجاطي ،الدارالبيضاء.
الهدف  :جميع أنواع الخدمات.
املدة  99 :سنة من يوم تأسيسها.
الرأسمال  :الرأسمال االجتماعي
محدد في مبلغ  100.000درهم مقسم
إلى  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة تمنح للمساهم
الواحد السيد عبد الكبيرخربوش.
التسيير  :التسييرمسند إلى السيد
عبد الكبيرخربوش ،مغربي الجنسية،
مزداد في سيدي رحال قلعة السراغنة
بتاريخ فاتح يناير  ،1962الساكن
ب دوار لحجر زنقة  9رقم  438عين
حرودة املحمدية.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 23ديسمبر  2021تحت رقم
 805665املسجلة بالسجل التجاري
تحت رقم .527767
128 P

HAOUZ TECH

شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
 26نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن
الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
التسمي ــة .»HAOUZ TECH« :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

اإليداع القانوني  :تم بكتابة
املوض ــوع :
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
معدات كهربائية ؛
توريد وتركيب أي مكيف أو نظام بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم
 3726/2021وتم تسجيلها بالسجل
تدفئة ؛
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
لوازم املولدات كهربائية...الخ.
املقـر الرئـيسـي  :شارع موالي .39247
عبد هللا ،زنقة  2رقم  ،33العيون.
130 P
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
D.I.MEDIC
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
فئة  100درهم للواحدة ،يمتلكها
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
بالكامل السيدة رجاء ارحال.
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيدة  26نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن
رجاء ارحال.
الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
التسمي ــة .»D.I.MEDIC« :
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
الشكل القانوني  :شركة ذات
بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوض ــوع :
 3723/2021وتم تسجيلها بالسجل
تسويقاملنتجاتالطبيةاملساعدة ؛
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
لوازم الصيدلية ؛
.39245
استيراد وتوزيع املستحضرات
129 P
الصيدالنية وشبه الصيدالنية...الخ.
املقـرالرئـيسـي  :زنقة عبدة ،زنقة ،4
NORNOW
خط الرملة  ،1العيون.
شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
 26نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100درهم للواحدة ،يمتلكها
الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
بالكامل السيدة أميمة ادبيس.
التسمي ــة .»NORNOW« :
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيدة
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد .أميمة ادبيس.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
املوض ــوع :
أعمال البناء العامة وجميع الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
املهن ،الهندسة املدنية ،حفر الغرق ،بتاريخ فاتح ديسمبر  2021تحت رقم
 3671/2021وتم تسجيلها بالسجل
تطويراآلبارواملعدات ؛
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
املباني السكنية والصناعية ؛
أعمال املياه والكهرباء والهاتف .39151
131 P
وأعمال الدهان والسباكة والخشب
واألملنيوم واعمال النجارة...الخ.
املقـر الرئـيسـي  :زنقة اكفول،
WE SALE
زنقة  ،18خط الرملة  ،1العيون.
شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من  26نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن
فئة  100درهم للواحدة ،يمتلكها الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
التسمي ــة .»WE SALE« :
بالكامل السيدة نورة الطالب.
الشكل القانوني  :شركة ذات
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيدة
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
نورة الطالب.

املوض ــوع :
استيراد وتصدير وشراء وبيع
وتسويق وتوزيع ونقل أي سلعة
وأجهزة إلكترونية وأجهزة منزلية ؛
االستيراد والتصدير والشراء
والبيع والتجارة والسمسرة والتمثيل
والتسويق والتوزيع ألي غرض أومنتج
أو مادة أو بضائع أو آلة أو ملحقات
تتعلق بجميع املجاالت واألجهزة
املنزلية على وجه الخصوص...الخ.
املقـر الرئـيسـي  152 :شارع مكة
الطابق األول ،شقة رقم  ،5العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100درهم للواحدة ،يمتلكها
بالكامل السيد الياس الشايب.
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيد
الياس الشايب.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم
 3722/2021وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
.39243
132 P

SUD POLAIRE
شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
 25نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن
الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
التسمي ــة .»SUD POLAIRE« :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املوض ــوع :
إنشاء وتشغيل وإدارة جميع
وحدات التبريد واملستودعات ؛
أنشطة التخزين البارد ،وال سيما
التخزين العام واملخازن العامة،
لجميع السلع وإدارة املخزون والتوزيع
الصناعي املادي وإعداد الطلبات..
املقـر الرئـيسـي  :شارع سكيكيمة،
رقم  ،386حي الوحدة  ،1العيون.

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100درهم للواحدة ،مقسمة
كاآلتي :
السيدة فاطمة دعكير  500حصة ؛
السيد عبد الحفيظ موجيد 500
حصة.
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيدة
فاطمة دعكير والسيد عبد الحفيظ
موجيد.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم
 3725/2021وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
.39251
133 P

Z.H COMMERCE
ET TRAVAUX

شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
 25نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن
الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
التسمي ــة Z.H COMMERCE :
.ET TRAVAUX
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املوض ــوع :
أعمال البناء العامة وجميع
املهن ،الهندسة املدنية ،حفر الغرق،
تطويراآلبارواملعدات ؛
املباني السكنية والصناعية ؛
أعمال املياه والكهرباء والهاتف
وأعمال الدهان والسباكة والخشب
واألملنيوم وأعمال النجارة...الخ.
املقـرالرئـيسـي  :زنقة عبدة ،رقم ،4
حي خط الرملة  ،1العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100درهم للواحدة ،مقسمة
كاآلتي :
السيد مصطفى زريدي 500
حصة ؛

الجريدة الرسمية
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GV INTEL

السيد احمد الهداجي  500حصة.
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيد
شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
مصطفى زريدي والسيد احمد
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ فاتح
الهداجي.
ديسمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
التسمي ــة .GV INTEL :
بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم
الشكل القانوني  :شركة ذات
 3719/2021وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد املسؤولية املحدودة.
.39237
املوض ــوع :
134
P
استيراد وتصدير وتجارة وشراء
وبيع ،الوساطة والتمثيل والتسويق
V TRAD
لجميع املنتجات واملواد والبضائع ؛
شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
جميععملياتاالستيراد،التصدير،
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
 30نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن التسويق ،التوزيع والصيانة لجميع
الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
أجهزة الهاتف واالتصاالت السلكية
التسمي ــة .V TRAD :
والالسلكية وجميع املعدات اإللكتونية
الشكل القانوني  :شركة ذات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املسؤولية املحدودة.
السلكيةوالالسلكية...الخ.
املوض ــوع :
املقـر الرئـيسـي  20 :شارع محمد
شراء ،بيع ،استيراد وتسويق
جميع معدات وأدوات تكنولوجيا السادس ،حي الفتح ،الطابق الثاني،
شقة رقم  ،4العيون.
املعلومات واالتصاالت ؛
التصدير،
االستيراد،
جميععمليات
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
التسويق ،التوزيع والصيانة لجميع درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
أجهزة الهاتف واالتصاالت السلكية فئة  100درهم للواحدة ،مقسمة
والالسلكية وجميع املعدات اإللكتونية
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كاآلتي :
السيدالحجوجيمولود 500حصة؛
السلكيةوالالسلكية...الخ.
السيدالحجوجيالبشير500حصة.
املقـر الرئـيسـي  20 :شارع محمد
السادس ،حي الفتح ،الطابق الرابع،
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيد
شقة رقم  ،6العيون.
الحجوجي مولود والسيد الحجوجي
الرأسمال  :حدد في مبلغ  100.000البشير.
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
فئة  100درهم للواحدة ،مقسمة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
كاآلتي :
السيدمحمدالحجوجي 500حصة؛ بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم
السيداحمدبنالطالب 500حصة 3721/2021 .وتم تسجيلها بالسجل
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيد التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
محمد الحجوجي والسيد احمد بن .39241
الطالب.
136 P
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
SPES CONSTRUCTION
بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم
شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
 3718/2021وتم تسجيلها بالسجل
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
 25نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن
.39235
 135 Pالـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

التسمية :
SPES CONSTRUCTION
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املوض ــوع :
أعمال البناء العامة وجميع
املهن ،الهندسة املدنية ،حفر الغرق،
تطويراآلبارواملعدات ؛
املباني السكنية والصناعية ؛
أعمال املباء والكهرباء والهاتف
وأعمال الدهان والسباكة والخشب
واألملنيوم وأعمال النجارة...الخ.
املقـر الرئـيسـي  :شارع مكة ،إقامة
أمقران ،رقم  48شقة  ،6العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100درهم للواحدة ،مقسمة
كاآلتي :
300 LA SOCIETE LSYHحصة ؛
300 LA SOCIETE JLSHحصة ؛
300 LA SOCIETE SSHحصة ؛
السيد البيربنيشو  100حصة.
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيد
البير بنيشو والسيد جيروم لوك
سهيون والسيد لورنت صهيون.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم
 3724/2021وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
.39249
137 P

FREECO CONSULTING

شرك ــة ذات املسؤولية املحدودة
تـبعا للعقـد العرفـي بـتاريخ
 25نوفمبر  ،2021ت ــم وضــع قـوانـيــن
الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
التسمي ــة.FREECOCONSULTING:
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املوض ــوع :
الدراسة ،إنتاج ،تطوير وتسويق
جميع أنواع الطاقة ،الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح والطاقات
املتجددة األخرى ؛
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التطوير ،الدراسات العلمية
والتقنية للمشاريع في مجاالت
الهندسة:
الطاقة ،املدنية ،الهيدروليكية،
الكهربائية ،امليكانيكية ،الصناعية،
الكيميائية ،تكنولوجيا املعلومات،
االتصاالت وكذلك في مجاالت
الخدمات اللوجستية والغذاء
والبيئة...الخ.
املقـر الرئـيسـي  :تجزئة الوكالة ،1
بلوك  ،Eرقم  ،220Eشقة  ،2العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100درهم للواحدة ،مقسمة
كاآلتي :
السيد الحسين بويدية 670حصة ؛
السيد عبد علي الدياني 330
حصة.
اإلدارة	  :تـسـير من طــرف السيد
الحسين بويدية.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون
بتاريخ  6ديسمبر  2021تحت رقم
 3720/2021وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
.39239
138 P

LAAMOUM LIL ISKANE

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

تبعا للعقد العرفي بتاريخ
 10ديسمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية LAAMOUM LIL :
.ISKANE
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
املوضوع  :جميع العمليات
املتعلقة بالتقسيم والتطوير العقاري
وتطويروخدمة ومعدات التقسيم.
حيازة جميع األرا�ضي الحضرية
والريفية واستغاللها بجميع أشكالها
 ...الخ
املقرالرئي�سي  :تجزئة الخير ،شارع
السمارة ،الرقم  ،5شقة  ،1العيون.

الجريدة الرسمية
الرأسمال  :حدد في مبلغ
 1.000.000درهم مقسمة إلى
 10.000حصة من فئة  100للواحدة
مقسمة كاآلتي :
السيد نور الدين لعمومي 5.000 :
حصة.
السيدة نعيمة ايت عبد هللا :
 5.000حصة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد نور الدين لعمومي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  22ديسمبر  2021تحت رقم
 2021/3927وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.39545
139 P

TRON BIS TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 24
أغسطس  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية TRON BIS :
.TRANSPORT
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
املوضوع  :جميع عمليات النقل
لجميع أنواع الوقود والزيوت
املعدنية...
املقرالرئي�سي  :تجزئة الخير ،شارع
السمارة ،الرقم  ،5شقة رقم ،3
العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة مقسمة كاآلتي :
السيد محمد علي مستاكو 500 :
حصة.
السيد علي الكس  500 :حصة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد علي الكس.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  2سبتمبر  2021تحت رقم
 2021/2827وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.37945
140 P
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BACOMGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ
 28سبتمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .BACOMGE :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :نقل البضائع لحساب
الغير.
نقل األشخاص.
النقل املحلي والدولي لجميع
البضائع.
املقر الرئي�سي  :حي موالي رشيد،
بلوك  ،20رقم  ،11العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
السيد عمربابيا.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد عمربابيا.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  9سبتمبر  2021تحت رقم
 2021/3062وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38281
141 P

ANNOUR PESCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 21
سبتمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .ANNOUR PESCA :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :بيع األسماك الطازجة
واملجمدة بالجملة.
الصيد البحري على طول
السواحل الوطنية والبحرية.
الصيد البحري والساحلي وأعماق
البحار بجميع أشكاله في املغرب وفي
الخارج.

املقرالرئي�سي  :تجزئة الخير ،شارع
السمارة ،الرقم  ،5شقة رقم ،1
العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
السيد محمد عنتري.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيدمحمدعنتري.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ فاتح أكتوبر  2021تحت رقم
 2021/3082وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38323
142 P

ASSURANCE OULAD
ABDELLAH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 21
سبتمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية ASSURANCE :
.OULAD ABDELLAH
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :ممارسة مهنة وكيل
التأمين في الفروع واألنشطة املرخص
لها املتعلقة بمهنة وسيط التأمين.
املقر الرئي�سي  :ساحة الدشيرة،
مقابل فندق نكجير ،العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
السيد املوساوي سيدي الطيب.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد املوساوي سيدي الطيب.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  27سبتمبر  2021تحت رقم
 2021/3010وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38187
143 P
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الجريدة الرسمية
DIPALMO MAROC

اإليداع القانوني  :تم بكتابة
TAIMA SUD CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 25
تبعا للعقد العرفي بتاريخ بتاريخ  29سبتمبر  2021تحت رقم
 23سبتمبر  2021تم وضع قوانين  2021/3061وتم تسجيله بالسجل أكتوبر  2021تم وضع قوانين
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم الشركة ذات املميزات التالية :
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .DIPALMO MAROC :
التسمية .TAIMA SUD CAR :
.38283
الشكل القانوني  :شركة محدودة
الشكل القانوني  :شركة محدودة
145 P
املسؤولية بمساهم واحد.
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :كراء السيارات بدون
املوضوع  :نقل البضائع لحساب
SAHARA PARE-BRISE
الغير.
السائق.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر الرئي�سي  :حي السالم ،زنقة
نقل األشخاص.
تبعا للعقد العرفي بتاريخ فاتح
نيجر ،رقم  18املر�سى ،العيون.
النقل املحلي والدولي لجميع
أكتوبر  2021تم وضع قوانين
البضائع.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
:
التالية
ات
ز
املمي
ذات
الشركة
املقر الرئي�سي  :زنقة اكفول ،رقم
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
SAHARA
PARE:
التسمية
 ،18حي خط الرملة  ،1العيون.
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
.BRISE
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
السيد عبد الرحمان اقديم.
محدودة
شركة
:
القانوني
الشكل
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
املسؤولية.
السيد رشيد عاطيف.
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
املوضوع  :شراء بيع وتركيب السيد عبد الوالي ديمو.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
لجميع
األمامي
والزجاج
النوافذ
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
....
شاحنات)
ات،
(سيا
املركبات
ر
السيد عبد الوالي ديمو.
بتاريخ  28سبتمبر  2021تحت رقم
بيع ،الشراء ،قطع غيار سيارات
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
 2021/3037وتم تسجيله بالسجل
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم مستعملة ،صيانة سيارات.
دهان مختلف املركبات الثقيلة بتاريخ  29أكتوبر  2021تحت رقم
.38237
 2021/3332وتم تسجيله بالسجل
 144 Pوالخفيفة.
املقر الرئي�سي  :تجزئة الخير ،التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
شارع السمارة ،رقم  ،5الشقة رقم .38659
DNE CAR
147 P
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ،1العيون.
تبعا للعقد العرفي بتاريخ  11يونيو
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
BERGECA
 2021تم وضع قوانين الشركة ذات درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املميزات التالية :
فئة  100للواحدة ،مقسمة كاآلتي :
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 25
التسمية .DNE CAR :
السيد إبراهيم غريب 500 :
أكتوبر  2021تم وضع قوانين
الشكل القانوني  :شركة محدودة
حصة.
الشركة ذات املميزات التالية :
املسؤولية بمساهم واحد.
السيد حمزة خنوس  500 :حصة.
املوضوع  :كراء السيارات بدون
التسمية .BERGECA :
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
الشكل القانوني  :شركة محدودة
السائق.
غريب.
اهيم
ر
إب
السيد
املقر الرئي�سي  :زنقة تمنارات ،رقم
املسؤولية.
بكتابة
تم
:
القانوني
اإليداع
املوضوع  :أعمال البناء العامة
 ،32حي خط الرملة  ،01العيون.
ن
بالعيو
االبتدائية
باملحكمة
الضبط
وجميع املهن ،الهندسة املدنية ،حفر
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من بتاريخ  7أكتوبر  2021تحت رقم الغرق ،تطويراآلبارواملعدات.
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل  2021/3144وتم تسجيله بالسجل
املباني السكنية والصناعية.
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
أعمال املياه والكهرباء والهاتف
السيدة التروزي نجالء.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف .38405
وأعمال الدهان والسباكة والخشب
 146 Pواألملنيوم وأعمال النجارة ...الخ
السيد التروزي نجالء.
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املقرالرئي�سي  :تجزئة الخير ،شارع
السمارة ،رقم  ،5الشقة رقم ،3
العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،مقسمة كاآلتي :
السيد وليد لداودي  500 :حصة.
السيدة سهام ايت ناصر 500 :
حصة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد وليد لداودي والسيدة سهام
ايت ناصر.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  29أكتوبر  2021تحت رقم
 2021/3333وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38657
148 P

ADVIBZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 25
أكتوبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .ADVIBZ :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
املوضوع  :إنشاء محطات إذاعية
وقنوات تلفزيونية ووكاالت صحفية
وصحف.
اإلنتاج اإلعالمي.
صحافة  ...الخ.
املقر الرئي�سي  :شارع سكيكيمة
رقم  386حي الوحدة  1العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،مقسمة كاآلتي :
السيد سيد القوم العود 700 :
حصة.
السيدة سهام ايت ناصر 300 :
حصة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
سيد القوم العود.

الجريدة الرسمية
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اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  29أكتوبر  2021تحت رقم
 2021/3330وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38653
149 P

GAFAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 15
نوفمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .GAFAM :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
املوضوع  :أعمال البناء العامة
وجميع املهن ،الهندسة املدنية ،حفر
الغرق ،تطويراآلبارواملعدات.
املباني السكنية والصناعية.
أعمال املياه والكهرباء والهاتف
وأعمال الدهان والسباكة والخشب
واألملنيوم وأعمال النجارة ...الخ
املقر الرئي�سي  :شارع عبد
الرحمان الناصر ،رقم  ،10العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،مقسمة كاآلتي :
السيد نبيل صفياني  500 :حصة.
السيد سيدي السعد ولد الرشيد
 500 :حصة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد نبيل صفياني.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  29أكتوبر  2021تحت رقم
 2021/3504وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38913
150 P

التسمية RJIMATI HB DES :
.TRAVAUX
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
املوضوع  :نقل البضائع لحساب
الغير.
نقل األشخاص.
النقل املحلي والدولي لجميع
البضائع.
املقر الرئي�سي  :شارع املسيرة
الخضراء ،زنقة مراكش ،رقم ،18
العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،مقسمة كاآلتي :
السيد سفيان الهبزة  500 :حصة.
السيد حمزة رجماتي  500 :حصة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيدسفيانالهبزة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  15نوفمبر  2021تحت رقم
 2021/3486وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38891
151 P

B.D.H TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 11
نوفمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .B.D.H TRANSPORT :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
املوضوع  :نقل البضائع لحساب
الغير.
نقل األشخاص.
نقل األمتعة لحساب الغير  ...الخ.
املقرالرئي�سي  :رقم  ،406بلوك ،E
تجزئة الوحدة ،العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
RJIMATI HB DES TRAVAUX
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ  9نوفمبر فئة  100للواحدة ،مقسمة كاآلتي :
السيد مربيه بوعسرية 340 :
 2021تم وضع قوانين الشركة ذات
حصة.
املميزات التالية :

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

السيد فؤاد ضايف  330 :حصة.
السيد ادريس الحر�شي 330 :
حصة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد مربيه بوعسرية والسيد فؤاد
ضايف والسيد ادريس الحر�شي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  15نوفمبر  2021تحت رقم
 2021/3485وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38893
152 P

MONITEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 22
أكتوبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .MONITEL :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :استيراد ،تصدير،
شراء ،بيع ،تسويق ،توزيع ونقل أي
سلعة وأجهزة إلكترونية وأجهزة
منزلية.
االستيراد والتصدير والشراء
والبيع والتجارة والتسويق والتوزيع
ألي غرض أو منتج أو بضائع أو آلة
تتعلق بجميع املجاالت واألجهزة
املنزلية على وجه الخصوص الخ ...
املقر الرئي�سي  :شارع  23ماي،
رقم  ،13العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
السيد لرباس ازفاطي.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد لرباس ازفاطي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  16نوفمبر  2021تحت رقم
 2021/3505وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38915
153 P

ALPHA-PRO NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ  2نوفمبر
 2021تم وضع قوانين الشركة ذات
املميزات التالية :
التسمية ALPHA-PRO :
.NEGOCE
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :التجارة العامة.
االستيراد والتصدير ،التجارة
العامة الوطنية والدولية الخ ...
املقر الرئي�سي  :شارع عبدة ،رقم
 ،4حي خط الرملة  ،1العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
السيد جواد جانطي.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد جواد جانطي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  15نوفمبر  2021تحت رقم
 2021/3484وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.38889
154 P

MI CASITA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 29
نوفمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .MI CASITA :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :نقل البضائع لحساب
الغير.
نقل األشخاص.
النقل املحلي والدولي لجميع
البضائع.
املقر الرئي�سي  :ملتقى شارع مزوار
وشارع السمارة ،العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
السيد محمد اإلمام ماء العينين.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد محمد اإلمام ماء العينين.

الجريدة الرسمية
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اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  29نوفمبر  2021تحت رقم
 2021/3638وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.39095
155 P

NAV SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 16
نوفمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .NAV SAHARA :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :الصيد البحري على
طول السواحل الوطنية والبحرية.
الصيد البحري والساحلي بجميع
أشكاله في املغرب وفي الخارج.
املقر الرئي�سي  :حي املسيرة
الخضراء ،املر�سى ،العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ
 2.500.000درهم مقسمة إلى
 25.000حصة من فئة 100
للواحدة ،يمتلكها بالكامل السيد
الجماني محمد سالم.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد الجماني محمد سالم.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ فاتح ديسمبر  2021تحت رقم
 2021/3674وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.39159
156 P

التسمية .D.I MEDIC :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :استيراد ،تصدير،
بيع ،شراء وتسويق املنتجات الطبية
وشبه الطبية واللوازم الصيدلية.
املقر الرئي�سي  :زنقة عبدة ،رقم
 ،4حي خط الرملة  ،1العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
السيدة ادبيس اميمة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد ادبيس اميمة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ فاتح ديسمبر  2021تحت رقم
 2021/3671وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.39151
157 P

AFRICA BOAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمساهم واحد

اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ فاتح ديسمبر  2021تحت رقم
 2021/3675وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.39157
158 P

ATLANTIQUE IMPEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمساهم واحد

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 24
نوفمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية ATLANTIQUE :
.IMPEX
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :املعدات الهيدروليكية
والكهربائية وامليكانيكية.
استيراد ،تسويق وتوزيع
مستلزمات قطع الغيار وامليكانيكا
وأدوات تشغيل السيارات ...الخ
املقر الرئي�سي  :حي املسيرة
الخضراء ،املر�سى ،العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة ،يمتلكها بالكامل
السيد الهبزة عبد الحميد.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد الهبزة عبد الحميد.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ فاتح ديسمبر  2021تحت رقم
 2021/3669وتم تسجيله بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.39147
159 P

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 16
نوفمبر  2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية .AFRICA BOAT :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :الصيد البحري على
طول السواحل الوطنية والبحرية.
الصيد البحري والساحلي بجميع
أشكاله في املغرب وفي الخارج.
املقر الرئي�سي  :حي املسيرة
الخضراء ،املر�سى ،العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ
JUEZ-NEGOCE
 2.000.000درهم مقسمة إلى
SARL AU
D.I MEDIC
 20.000حصة من فئة 100
تعديالت قانونية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
للواحدة ،يمتلكها بالكامل السيد
على إثر قرار املساهم الواحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ فاتح الجماني محمد سالم.
بتاريخ  2أبريل  2021ملساهم شركة
نوفمبر  2021تم وضع قوانين
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف « »JUEZ-NEGOCEشركة ذات
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد،
الشركة ذات املميزات التالية :
السيد الجماني محمد سالم.
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البالغ رأسمالها  100.000درهم
والكائن مقرها  :حي الوحدة ،زنقة
اكليبات الفولة رقم  ،463العيون،
تقرر :
رفع رأسمال الشركة من 100.000
درهم إلى  1.000.000درهم.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  13أبريل  2021تحت رقم
.2021/1169
160 P

GAFAM
SARL

تعديالت قانونية

على إثر الجمع العام االستثنائي
ملساهمي شركة « »GAFAMشركة
ذات املسؤولية املحدودة ،البالغ
رأسمالها  100.000درهم والكائن
مقرها  :شارع عبد الرحمان الناصر،
رقم  ،10العيون ،تقرر :
تفويت  500حصة وهي مجموع
الحصص السيد سيدي السعد ولد
الرشيد لفائدة السيدة اللة النميري.
تعيين السيد نبيل صفياني
والسيدة اللة النميري كمسيرين
للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  24نوفمبر  2021تحت رقم
.2021/3588
161 P

LAHA CAR
SARL

تعديالت قانونية

على إثر الجمع العام االستثنائي
ملساهمي شركة «»LAHA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة،
البالغ رأسمالها  100.000درهم
والكائن مقرها  :شارع كطالونيا ،نهج
بيكسو رقم  ،14العيون ،تقرر :
تفويت  500حصة من الحصص
السيدة رشيدة داهي لفائدة السيدة
فاطمة داهي.
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تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  16نوفمبر  2021تحت رقم
.2021/3502
164 P

تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمساهم واحد إلى شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تعيين السيدة فاطمة داهي
كمسيرة وحيدة للشركة.
PEEG
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
SARL
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
تم يوم  11نوفمبر  2021على
بتاريخ  23نوفمبر  2021تحت رقم
الساعة العاشرة صباحا الجمع العام
.2021/3575
االستثنائي لشركة «PEEG» SARL
162 P
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم ومقرها
AT TIME TRANSPORT
االجتماعي رقم  ،368تجزئة كفاي
SARL AU
العطاوية ،قلعة السراغنة حيث تم
تعديالت قانونية
ما يلي :
على إثر قرار املساهم الواحد
باع السيد حسن بوستة حصة
بتاريخ  19نوفمبر  2021ملساهم  500سهم للسيد مصطفى الباز.
شركة «»AT TIME TRANSPORT
تغيير مقر الشركة من العنوان
شركة ذات املسؤولية املحدودة األول إلى  :حي ريحان رقم ،472
بمساهم واحد ،البالغ رأسمالها الطابق األول ،قلعة السراغنة.
 100.000درهم والكائن مقرها  :حي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
القدس تجزئة عصام صوفيا رقم االبتدائية بقلعة السراغنة يوم 27
ديسمبر  2021تحت رقم 2021/584
 ،194العيون ،تقرر :
ي
تغيير غرض الشركة إلى النشاط رقم السجل التجار .3979
165 P
التالي  :نقل األمتعة غيراملصحوبة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ESSARAZ VERT
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
SARL
بتاريخ  23نوفمبر  2021تحت رقم
تم يوم  8ديسمبر  2021على
.2021/3574
 163 Pالساعة العاشرة صباحا الجمع
العام االستثنائي لشركة «ESSARAZ
 VERT» SARLشركة ذات املسؤولية
OTHMANE HAIBA CAR
املحدودة رأسمالها  1.000.000درهم
SARL AU
ومقرها االجتماعي تجزئة كفاي رقم
تعديالت قانونية
 31العطاوية ،قلعة السراغنة حيث
على إثر قرار املساهم الواحد
تم ما يلي :
بتاريخ  12نوفمبر  2021ملساهم
تحرير مبلغ  750.000درهم نقدا
شركة « »OTHMANE HAIBA CARالذي يمثل  3/4من الرأسمال.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصحيح رأسمال الشركة
بمساهم واحد ،البالغ رأسمالها  1.000.000درهم بدل 100.000
 100.000درهم والكائن مقرها  :درهم.
شارع السمارة ،زنقة بوقندل ،رقم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،16العيون ،تقرر :
االبتدائية بقلعة السراغنة يوم 27
إنشاء فرع جديد لشركة بالعنوان ديسمبر  2021تحت رقم 2021/583
التالي  :تجزئة زرقطوني  ،2رقم  ،243رقم السجل التجاري .4077
166 P
محاميد ،مراكش.
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السيد كريم البكوري 1000
SPARKLE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة.
بشريك وحيد
املدة  99 :سنة من تاريخ تأسيسها.
يقدرب  100.000 :درهم
التسيير  :كريم البكوري.
مقرها  :رقم  505بلوك  20حي
اإليداع القانوني  :املحكمة
السالم سال
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ التجارية الدار البيضاء سجل تجاري
 23ديسمبر  2003بسال ،تم تأسيس رقم .526919
الشركة ذات املسؤولية املحدودة
168 P
بشريك وحيد رأسمالها 1.000.000
درهم مقرها االجتماعي  :رقم 505
ALISTICHARYA
بلوك  20حي السالم سال.
IMMOBILIERE
التسمية  :سباركل سيرفيس.
الهدف  :مقاول في األشغال
شركة محدودة املسؤولية
املختلفة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
درهم
التأسيس.
الرأسمال االجتماعي للشركة  :تقاطع شارعي موالي علي الشريف
 1.000.000درهم مقسمة إلى  100وطارق بن زياد رقم  4العمارة رقم
درهم لكل حصة.
 2تمارة
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد
بقرار من الشركاء بتاريخ 13
عبد العزيز ازكري كمسير للشركة
أغسطس  ،2021تقرر ما يلي :
ملدة غيرمحدودة.
بيع  700سهم ( 220سهم من
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال تحت رقم  6577طرف السيد ملحرحر يونس و220
بتاريخ  23يناير .2004
سهم من طرف السيدة لوطفي زاهر
 167 Pو  110سهم من طرف السيد عثمان
الحجام و  110سهم من طرف
R&W IMMOBILIER
السيدة ملزوري نجال ،و 40سهم من
SARL AU
طرف السيدة ملزوري هاجر) موزعة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
على املحال لهم على النحو التالي :
محدودة بمسؤول واحد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
السيد الهيسوفي مصطفى 110
 7ديسمبر  ،2021تم تأسيس شركة اجزاء.
محدودة املسؤولية بشريك وحيد
السيدة خديجة الطرياوي 110
باملواصفات التالية :
التسمية  R&W IMMOBILIER :اجزاء.
السيدة حنان الشرقاوي 480
.SARL AU
املقر التجاري حي القدس الزنقة اجزاء.
 6رقم  45سيدي البرنو�صي الدار
تم اإليداع القانوني بكتابة
البيضاء.
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة
الهدف التجاري  :منعش عقاري.
الرأسمال  :محدد في  100.000بتاريخ  23ديسمبر  2021تحت رقم
درهم مقسمة إلى  1000حصة كما .7067
يلي :
169 P
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منح وصل اإلبراء إلى املصف
ALISTICHARYA
السيدة مريم بطاطة.
IMMOBILIERE
تصفية الشركة وإغالقها بصفة
شركة محدودة املسؤولية
نهائية.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
تم اإليداع القانوني لكل هذه
درهم
تقاطع شارعي موالي علي الشريف الوثائق لدى املحكمة االبتدائية
وطارق بن زياد رقم  4العمارة رقم بتمارة بتاريخ  27ديسمبر  2021تحت
رقم .7078
 2تمارة
171 P
بقرار من الشركاء بتاريخ 18
مارس  ،2019تقرر ما يلي :
ببيع  450سهم ( 113سهم من BOUGHALEB TRANSPORT
ش.م.م
طرف السيد حنان الشرقاوي 113
رأسمالها  1.400.000درهم
سهم من طرف السيد لطفي زاهر و
 224سهم من طرف السيد عثمان مقرها االجتماعي  :زنقة ايت اورير-
الحجام) موزعة على املحال لهم على إقامة ابتكاررقم  - 16الدارالبيضاء
س.ت28751 .
النحو التالي :
نقل املقراالجتماعي للشركة
ي
السيدة ملزور نجالء  110حصة.
بمقت�ضى قرار الجمع العام غير
السيد ملحرحريونس  220حصة.
العادي بتاريخ  16يوليو  2021شركة
السيد الهيسوفي مصطفى 40
«»BOUGHALEB TRANSPORT
حصة.
ش.م.م تقرر ما يلي :
السيدة خديجة الطرياوي 40
نقل املقر االجتماعي للشركة من
حصة.
« :زنقة ايت اورير  -إقامة ابتكار رقم
السيدة هاجرملزوري  40حصة.
 - 16الدار البيضاء» إلى « ،11فيال
تم اإليداع القانوني بكتابة
توفيق  -حي الورود ،املحمدية».
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة
تحيين ،تعديل وإعادة صياغة
بتاريخ  8يوليو  2019تحت رقم
القانون األسا�سي للشركة.
.2123
منح سلط.
170 P
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية تحت رقم
MIMI CATRING
 1834بتاريخ فاتح سبتمبر ،2021
SARL AU
سجل تجاري رقم .28751
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى مقتطف وبيان
املسير
لشريك وحيد
172 P
رأسمالها التجاري  40.000درهم
املقراالجتماعي  :شارع الحسن
SOCOGESTION SARL
الثاني ،إقامة ياسمينة عمارة  Bشقة
مكتب الدراسات ،والحسابات و االستشارة
 45تمارة
 1زنقة أفغانستان رقم  4حي املحيط الرباط
السجل التجاري بتمارة تحت رقم
SIMBACAR
126921
SARL
بمقت�ضى محضر للشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح
لشركة « »MIMI CATRINGاملنعقد ديسمبر  2021بالرباط ،تم تأسيس
بتاريخ  30نوفمبر  2021تقرر ما يلي  :شركة سامباكار (SIMBACAR
املصادقة على الحساب النهائي  ،)SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة وخصائصها كتالي :
للتصفية.
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أسئلة مختلفة.
اسم الشركة  :سامباكار
تم اإليداع القانوني باملحكمة
(.)SIMBACAR SARL
مضمون الشركة  :كراء السيارات االبتدائية بتمارة بتاريخ فاتح ديسمبر
 2021تحت رقم السجل التجاري
بدون سائق.
مقر الشركة  :تجزئة الخير ،رقم .132283
174 P
 1حي الخيريعقوب املنصور الرباط.
رأسمال الشركة  :مائة ألف درهم
TAWADA ASSISTANCE
 100.000درهم مقسمة الى كاالتي :
بمقت�ضى محضر الجمع العام
محمد علي الصرصار  500حصة
بقيمة  100درهم للحصة الواحدة .االستثنائي املنعقد بتاريخ  10أكتوبر
محمد بقاع  500حصة بقيمة  2021الذي تم باملقر االجتماعي
للشركة TAWADA ASSISTANCE
 100درهم للحصة الواحدة.
تسيير الشركة  :تم تعيين ذات مسؤولية محدودة بشريك
السيد يزيد الصرصار كمسير وحيد وحيد تم اتخاذ القرارات التالية :
الحل املسبق للشركة وتعيين
للشركة.
السيدة سارة البعيدي كمصفية
أباح الشركة  :بعد خصم  5%من
للشركة TAWADA ASSISTANCE
األرباح يودع الباقي في تصرف الشريك
وتعيين مكان التصفية في املقرالكائن
الوحيد.
بشارع عبد املومن رقم  38شقة رقم
السجل التجاري  :تم التسجيل
 4حسان الرباط.
التجاري تحت رقم  156729بتاريخ
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
 27/12/2021باملحكمة التجارية القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
بالرباط.
بتاريخ  16ديسمبر  2021تحت رقم
للبيان واالستشارة

173 P

S2 SEC
SARL

تغيير

وفق محضر الجمع العام
املنعقد بتاريخ  23أبريل  2021باملقر
االجتماعي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة الكائن بعمارة ب قطاع
 5تجزئة الصنوبر  5الوفاق تمارة،
رأسمالها  10.000درهم قرر الشركاء
ما يلي :
بيع السيدة سوسن أبو رشيد
( )50سهم من أسهم الشركة والبالغ
مجموعها ( )100إلى السيد صالح
كريم.
تغيرإسم ونشاط الشركة.
وتعيين السيد صالح كريم كمسير
لشركة.
ن
تحديث القانو الداخلي للشركة
مع التغييرات السابقة.

.120760

175 P

PARAPHARMACIE
L’ORANGERIE
SARL AU
رأسمالها  50.000درهم
سجل تجاري 156853 :

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريكة واحدة

بتاريخ  13ديسمبر 2021
تمت صياغة النظام األسا�سي
PARAPHARMACIE
لشركة
 L’ORANGERIE SARL AUشركة
محدودة املسؤولية ذات شريكة
واحدة ،رأسمالها  50.000درهما،
مقرها االجتماعي ،متجر رقم ،6
املجمع التجاري الليمون ،زاوية شارع
الغزالي وزنقة زرياب ،أكدال الرباط.
الشريكة الوحيدة  :السيدة عايدة
غربي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 A335829ب  500حصة.

الجريدة الرسمية
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النشاط التجاري  :بيع ،شراء
وتوزيع املنتجات شبه الصيدالنية.
فوض تسيير الشركة ملدة غير
محددة للسيدة عايدة غربي الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم .A335829
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالرباط تحت رقم  120939بتاريخ
 28ديسمبر .2021
176 P

OJ ADVISORY & ASSET

SARL AU
رفع رأسمال الشركة
سجل تجاري (الرباط) 104653
بتاريخ  23ديسمبر  2021انعقد
الجمع العام الغير عادي لشركة
«OJ ADVISORY & ASSET SARL
 »AUشركة ذات مسؤولية محدودة،
رأسمالها  100.000درهما ،مقرها
االجتماعي شارع الثين ،مركز محج
الرياض ،الطابق  ،5عمارة  7و ،8
حي الرياض ،الرباط ،حيث تمت
املصادقة على مايلي :
 - 1رفع رأسمال الشركة من
 100.000إلى  900.000بإدماج
 800.000من الديون املستحقة
لفائدة الشريك الوحيد السيد عمر
الجواهري.
 - 2إعادة صياغة النظام األسا�سي
للشركة واملوافقة عليه.
تم اإليداع القانوني لدى السجل
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  28ديسمبر  2021تحت رقم
.120915
177 P

CMK DEVELOPPEMENT
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 03نوفمبر  2021بالدار البيضاء تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة لها املميزات
التالية :

CMK

:
التسمية
DEVELOPPEMENT SARL
الهدف  :هدف الشركة داخل
املغرب و خارجه :
اإلنعاش العقاري
املقر االجتماعي  433 :شارع
محمد الخامس الطابق السابع
الشقة  28الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة.
رأس املال  100.000 :درهم.
الشركاء  :السيد حسن املصلح
 500حصة.
السيدة سهام الحنفي  200حصة.
األنسة شيماء املصلح 100حصة.
اآلنسة كنزة املصلح  100حصة
السيد محمد ر�ضى املصلح
100حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد حسن
املصلح كمسير للشركة ملدة غير
محدودة كما تتعامل الشركة مع
األبناك أو غيرها من املؤسسات
املصرفية بإمضاء السيد حسن
املصلح ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى 31ديسمبرمن كل سنة
توزيع األرباح  :بعد إزالة خمسة
باملائة لالحتياطالقانوني يوزع الباقي
بين الشركاء حسب حصص كل واحد
منهم.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
سجل تجاري .523717:
178 P

SOICOTEX
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 07يوليو  2021بالدار البيضاء تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيدلها
املميزات التالية :
التسمية soicotex SARL AU :ـ
الهدف  :هدف الشركة داخل
املغرب و خارجه :
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املالبس العامة والنسيج وتصنيع
جميع املنسوجات و مالبس محبوكة
للتصديروالسوق املحلي.
املقر االجتماعي  139-140 :تجزئة
 4زنقة  7حي دوما سيدي مومن الدار
البيضاء
املدة  99 :سنة.
رأس املال  100.000 :درهم.
الشركاء  :السيد جمال النعيمي
 1000حصة
التسيير  :تم تعيين السيد جمال
النعيمي كمسير وحيد للشركة ملدة
غيرمحدودة.
وتتعامل الشركة مع األبناك
أو غيرها من املعامالت املصرفية
بإمضاء مستقل للسيد جمال
النعيمي ملدة غيرمحددة.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبرمن كل سنة.
توزيع األرباح  :بعد إزالة خمسة
باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي
بين الشركاء حسب حصص كلواحد
منهم.
اإليداع القانوني:تم باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
.512493
179 P

SERVICE POMP SYSYTEM

INTERGATION
CONSULTING SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 06ديسمبر  2021بالدار البيضاء
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
ذات املسؤولية املحدودة لها املميزات
التالية :
التسمية INTERGATION :
CONSULTING SARL
الهدف  :هدف الشركة داخل
املغرب و خارجه.
إستشارة و تسيير
املقراالجتماعي  433 :شارع محمد
الخامس الطابق السابع الشقة 28
الدارالبيضاء .

املدة  99 :سنة.
رأس املال  100.000 :درهم.
الشركاء  :السيد العسال نبيل500
حصة.
السيد وهبي عبد املجيد 500
حصة.
التسيير  :تم تعيين السيدين
العسال نبيل ووهبي عبد املجيد
كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة
كما تتعامل الشركة مع األبناك
أو غيرها من املؤسسات املصرفية
بإمضاء مشترك للسيدين العسال
نبيل و وهبي عبد املجيد ملدة غير
محدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة.
توزيع األرباح  :بعد إزالة خمسة
باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي
بين الشركاء حسب حصص كل واحد
منهم.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
سجل تجاري .526247:
180 P

SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
فاتح يونيو  2021بالدار البيضاء تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيدلها
املميزات التالية :
التسمية SERVICE POMP :
.SYSYTEMSARL AU
الهدف  :هدف الشركة داخل
املغرب و خارجه
تجارة وخدمات  ،BTPضخ
الخرسانة.
املقر االجتماعي  12 :زنقة صبري
بوجمعة الطابق األول رقم  6الدار
البيضاء.
املدة 99 :سنة.
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رأس املال  100.000 :درهم.
الشركاء  :السيد نظيف أحمد
 1000حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد نظيف
أحمد كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
و تتعامل الشركة مع األبناك
أو غيرها من املعامالت املصرفية
بإمضاء مستقل للسيد نظيف أحمد
ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة.
توزيع األرباح  :بعد إزالة خمسة
باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي
بين الشركاء حسب حصص كل واحد
منهم.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
.508017
181 P

NYS ENTREPRISE CONSEIL
INGENIERIE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 01نوفمبر  2021بالدار البيضاء تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد لها
املميزات التالية :
التسمية NYS ENTREPRISE :
CONSEIL INGENIERIE
الهدف  :هدف الشركة داخل
املغرب و خارجه :
استشارات وهندسة ومقاول
ألعمال مختلفة وتاجر يقوم
باالستيراد والتصدير.
املقر االجتماعي  12 :زنقة صبري
بوجمعة الطابق األول رقم  6الدار
البيضاء
املدة 99 :سنة.
راس املال 100.000,00:درهم.
الشركاء  :السيد فالق نبيل 1000
حصة.

الجريدة الرسمية

التسيير  :تم تعيين السيد فالق
نبيل كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
و تتعامل الشركة مع األبناك
أو غيرها من املعامالت املصرفية
بإمضاء مستقل للسيد فالق نبيل
ملدة غيرمحددة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة.
توزيع األرباح  :بعد إزالة خمسة
باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي
بين الشركاء حسب حصص كل واحد
منهم.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
.517021
182 P

SOGEFER SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 07نوفمبر  2021بالدار البيضاء تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيدلها
املميزات التالية :
التسمية .SOGEFER SARL AU :
الهدف  :هدف الشركة داخل
املغرب و خارجه.
تسويق املنتجات املعدنية
واملستلزمات الصناعية
املقراالجتماعي  :مجموعة التقدم
جش 2-17الطابق الثاني البرنو�صي
الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة.
رأس املال  100.000 :درهم.
الشركاء  :السيدة نجية كاوي
 1000حصة.
التسيير  :تم تعيين السيدة
نجية كاوي كمسيرة للشركة ملدة
غير محدودة كما تتعامل الشركة
مع األبناك أو غيرها من املؤسسات
املصرفية بإمضاء السيدة نجية كاوي
ملدة غيرمحدودة.
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اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة.
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
توزيع األرباح  :بعد إزالة خمسة سجل تجاري .517023 :
باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي
184 P
بين الشركاء حسب حصص كل واحد
منهم.
PRO NEGOCE
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
SARL AU
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
سجل تجاري .517019 :
املحدودة بشريك وحيد
183 P
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 08يوليو  2021بالدار البيضاء تم
PARANIHAD SARL
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
املحدودة
لها املميزات التالية :
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
التسمية :
 07نوفمبر  2021بالدار البيضاء
PRO NEGOCE SARL AU
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
الهدف  :هدف الشركة داخل
ذات املسؤولية املحدودة لها املميزات املغرب و خارجه :
التالية :
استيراد وتصدير األجهزة املنزلية
التسمية .PARANIHAD SARL :
واألغذية الزراعية واملستلزمات
الهدف  :هدف الشركة داخل
الصناعية.
املغرب و خارجه :
املقر االجتماعي  433 :شارع
بيع املنتجات الشبه صيدالنية
محمد الخامس الطابق السابع
والشبه الطبية وتصنيع منتجات
الشقة  28الدارالبيضاء.
التجميل.
املدة  99 :سنة.
ن
املقر االجتماعي  :مخز  01ج ش
راس املال  100.000 :درهم.
ديار الهناء  1ج ش 1عمارة  2الدار
الشركاء  :السيد ركيك حمزة
البيضاء.
 1000حصة
املدة  99 :سنة.
التسيير  :تم تعيين السيد ركيك
رأس املال  100.000 :درهم.
الشركاء  :السيد القباج عثمان حمزة كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
 500حصة.
و تتعامل الشركة مع األبناك
السيدة نهاد شكري  500حصة
التسيير  :تم تعيين السيدة نهاد أو غيرها من املعامالت املصرفية
شكري كمسيرة للشركة ملدة غير بإمضاء مستقل للسيد ركيك حمزة
محدودة كما تتعامل الشركة مع ملدة غيرمحددة .
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
األبناك أو غيرها من املؤسسات
مشترك  31ديسمبرمن كل سنة.
بإمضاء
املصرفية
توزيع األرباح  :بعد إزالة خمسة
للسيدالقباج عثمان مع السيدة نهاد
باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي
شكري ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى بين الشركاء حسب حصص كل واحد
منهم.
 31ديسمبرمن كل سنة.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
توزيع األرباح  :بعد إزالة خمسة
باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
بين الشركاء حسب حصص كل واحد .512873
منهم.
185 P

الجريدة الرسمية
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ECO PRO IMMOBLIER

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 07ديسمبر 2021بالدار البيضاء
تقرر مايلي :
قام السيد الحمصاوي نبيل
بتفويت  500حصة اجتماعية التي
يملكها في الشركة لفائدة السيد
الحمصاوي صالح.
قبول السيد الحمصاوي صالح
كشريك جديد.
التأكيد على أن السيد الحمصاوي
جمال مسير للشركة وقبول إستقالة
السيد الحمصاوي نبيل من تسيير
الشركة مع تعيين السيد الحمصاوي
صالح مسير ثاني وذلك ملدة غير
محدودة.
تتعامل الشركة مع جميع األبناك
واملؤسسات املصرفية بإمضاء
مشترك للسيدين الحمصاوي صالح
والحمصاوي جمال ملدة غيرمحدودة.
تحديث القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  20ديسمبر
 2021تحت رقم .805091
186 P

SOACOTEX

Sarl
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 2نوفمبر  2021بالدار البيضاء تقرر
ما يلي :
تفويت جميع الحصص التي كان
يمتلكها السيد عقي محمد يوسف
التي تبلغ  280لفائدة السيد املاحي
جمال.
تفويت جميع الحصص التي كان
يمتلكها السيد عقي معاد التي تبلغ
 280لفائدة السيد املاحي جمال.
تفويت جميع الحصص التي كانت
تمتلكها السيدة مسلم لطيفة التي
تبلغ  280لفائدة السيد املاحي جمال.

تفويت جميع الحصص التي كانت
تمتلكها السيدة أحساين رقية التي
تبلغ  280لفائدة السيد املاحي جمال.
تفويت جميع الحصص التي كانت
تمتلكها السيدة عقي نجية التي تبلغ
 280لفائدة السيد املاحي جمال.
تحويل الشكل القانوني لتصبح
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد.
استقالة السيد عقي محمد
يوسف من تسيير الشركة مع تعيين
السيد جمال املاحي كمسير جديد
للشركة ملدة غيرمحدودة.
تتعامل الشركة مع جميع األبناك
واملؤسسات املصرفية بإمضاء السيد
جمال املاحي ملدة غيرمحدودة.
إعادة صياغة القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  15نوفمبر
 2021تحت رقم .800176
187 P

LA MAROCAINE DE
LOGISTIQUE ET DE
LOCATION SARL

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 13سبتمبر  2021بالدار البيضاء
تقرر ما يلي :
استقالة السيد واتق كريم من
تسيير الشركة مع تعيين السيد
ادري�سي عبد الرحيم كمسير جديد
للشركة ملدة غيرمحدودة.
تتعامل الشركة مع جميع األبناك
واملؤسسات املصرفية بإمضاء
السيد ادري�سي عبد الرحيم ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ فاتح نوفمبر
 2021تحت رقم .798273
188 P
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UNIVERSAL HEALTHY
BRAIN CENTER
SARL AU
بمقت�ضى محضر الجمع العام
بتاريخ  6ديسمبر  2021لشركة
UNIVERSAL HEALTHY BRAIN
 CENTER SARL AUحيث قرر مايلي :
تغيير مقر الشركة من  18شارع
عمربن الخطاب شقة رقم  ،2الرباط
إلى  145والد دليم مطاع شقة رقم 2
كيش األوداية تمارة.
تم اإليداع القانون بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15
ديسمبر  2021تحت رقم 11302
حيث تم تسجيل هذا املحضر بتاريخ
 8ديسمبر 2021تحت املراجع التالية :
; CA : 49701 RE
202100508762046 OR :
.2021/41182
189 P

SOCIETE SAYAMO
SERVICES
SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام
بتاريخ  2نوفمبر  2021لشركة
 SAYAMO SERVICES SARLحيث
قرر مايلي :
تغيير مقر الشركة من زنقة انقرة
عمارة  30شقة رقم  9املحيط الرباط
إلى الطابق السفلي رقم  254حي
سكيكينة تمارة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  15ديسمبر  2021تحت
رقم  11303حيث تم تسجيل هذا
املحضر بتاريخ  11نوفمبر 2021
تحت املراجع التالية :
CA : 45913, RE :
202100470772046,OR
:
.2021/38040
190 P

EMAAR TINJA SA

شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
رأسمالها  273.826.700 :درهم
املقراإلجتماعي  :طنجة  40شارع
محمد الخامس ،شقة رقم 6
رقم السجل التجاري 28981 :
بناء على محضر الجمعية
العامة اإلستثنائية ،املنعقد بتاريخ
 16نوفمبر  2021تقرر ما يلي :
املوافقة على عملية االدماج
عن طريق استيعاب شركة
 AMELKIS RESORTSوشركة
EMAAR MOROCCO HOLDING
 OFFSHOREمن قبل EMAAR
.TINJA SA
اإلقرار باإلنجاز لعملية اإلدماج
عن طريق استيعاب شركة
 AMELKIS RESORTSوشركة
EMAAR MOROCCO HOLDING
 OFFSHOREمن قبل EMAAR
.TINJA SA
رفع رأسمال الشركة تم خفضه
ليبلغ 273.826.700 .درهم.
التعديل الالحق للنظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بمكتب
التسجيل باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  28ديسمبر  2021تحت الرقم
.249286
من أجل املستخرج واإلشارة
الجمعية العامة اإلستثنائية

191 P

EMAAR MOROCCO
HOLDING OFFSHORE

شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
رأسمالها  428.300.000 :درهم
املقراإلجتماعي  :طنجة  40شارع
محمد الخامس ،شقة رقم 6
رقم السجل التجاري 28917 :
بناء على محضر الجمعية العامة
اإلستثنائية ،املنعقد بتاريخ 16
نوفمبر  2021تقرر ما يلي :
العرض واملوافقة على مشروع
االدماج عن طريق استيعاب شركة
 EMHOمن قبل .EMAAR TINJA SA
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الحل املبكر لشركة  EMHOدون
تصفيتها مع مراعاة املوافقة على
االدماج من قبل شركة EMAAR
.TINJA SA
تم اإليداع القانوني بمكتب
التسجيل باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  28ديسمبر  2021تحت الرقم
.249287
تم تقييد إلغاء تسجيل شركة
 EMHOفي السجل التجاري بطنجة
بتاريخ  28ديسمبر  2021تحت الرقم
.249287
من أجل املستخرج واإلشارة
الجمعية العامة اإلستثنائية

192 P

م.ز 3ف كونسيلتينك ش.م.م
 48شارع أبو بكرالصديق إقامة ايمان
مكتب  2القنيطرة
سجل تجاري رقم  63553القنيطرة

MZ 3F CONSULTING

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000.00 :درهم
مقرها اإلجتماعي  48 :شارع أبو
بكرالصديق إقامة ايمان مكتب 2
القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى العقد العرفي املبرم
بتاريخ  25نوفمبر  2021وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة تحمل املواصفات التالية :
التسمية  :تحمل الشركة تسمية
 MZ 3F CONSULTINGشركة
محدودة املسؤولية.
الهدف  :تهدف الشركة سواء
لحسابها الخاص أو لحساب الغير من
األشخاص الطبيعيين أو املعنويين :
اإلستشارات اإلدارية .
املشورة القانونية والضريبية
واإلجتماعية واإلقتصادية واملالية .
املراقبة واإلدارة.
نقل البضائع واملواد واملنتجات
األخرى.
اقتناء واستئجاروتشغيل أي مواد
ومعدات واعتماد وترخيص للنقل.

الجريدة الرسمية

صيانة وإصالح جميع معدات
وآالت النقل.
شراء واستيراد جميع قطاع
الغيار.
أعمال متنوعة وصيانة وإصالح
املباني واألشغال العامة .BTP
شراء أو بيع أو تأجير أو استيراد
أو تصدير أو تمثيل جميع املواد
أو املستلزمات أو األجهزة أو اآلآلت
أوآالت األشغال العامة أومواد البناء.
االستحواذ على حصة في أي
شركات أو شركات ذات غرض مماثل
أو تكميلي.
وبصورة أعم ،أي معاملة تجارية
أو صناعية أو مالية أو منقولة
أو عقارية تتعلق بشكل مباشر أو غير
مباشر بأحد األشياء املذكورة أعاله
أو قد تعززتطويرالشركة.
املقر اإلجتماعي  48 :شارع أبو
بكر الصديق إقامة ايمان مكتب 2
القنيطرة.
املدة  :حددت مدة الشركة في 99
سنة.
السنة اإلجتماعية  :تبتدئ في
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد
رأسمال الشركة في مبلغ 100.000.00
درهم وهو مكون من  1.000حصة
من فئة  100درهم للواحدة ،محررة
بأكملها وموزعة على الشركاء كاآلتي :
السيد هشام محنحنا 1000
حصة.
إجمالي الحصص  1.000 :حصة.
التسيير  :عين السيد هشام
محنحنا مسيرا للشركة ملدة غير
محدودة.
السجل التجاري  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة اإلبتدائية
بالقنيطرة بالسجل التجاري بتاريخ
 14ديسمبر  2021تحت عدد
.63553
193 P
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2B SOFT
SARL AU
CAPITAL : 100.000.00 DHS
SIEGE SOCIAL :RES DADDA
IMM 2 APPT 1 ROUTE MEHDIA
SALE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
سال بتاريخ  17نوفمبر  2021قد
تم تسأيس شركة ذات مسؤولية
محدودة.
التسمية .2B SOFT SARL AU :
الهدف اإلجتماعي  :بيع وشراء
بالجملة والتقسيط جميع األجهزة
املعلوماتية والكهرباء.
أعمال مختلفة لكل الحرف.
راسمال الشركة 100.000.00 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100دهم للحصة الواحدة على
الشكل التالي :
السيد بهجة حمزة  1000حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي من تاريخ السجل
التجاري .
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى 31ديسمبر من كل سنة ماعدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر RES DADDA IMM 2 :
.APPT 1 ROUTE MEHDIA SALE
املسير  :السيد بهجة حمزة
الحامل لبطاقة التعريف 134402
حرف .AE
رقم التقييد بالسجل التجاري
 35173بتاريخ  16ديسمبر.2021
194 P

MA-DESIGN
INTERMEDIATE

بمقت�ضى عقد عرفي محرر في
 8ديسمبر 2021تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد
خصائصها كالتالي:

MA-DESIGN

التسمية :
.INTERMEDIATE
الهدف :تمارس الشركة األهداف
التالية :
استيراد السيارات الجديدة
واملستعملة.
االستيراد و التصدير.
استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.
املقر االجتماعي  :زنقة البندقية
إقامة خالد بن الوليد شقة رقم 28
املكتب االول على اليمين الرباط.
رأس املال االجتماعي :عشرة أالف
درهم  10.000.00مقسم إلى مئة
( )100حصة قيمة كل واحدة مائة
درهم (.)100
التسيير :تم تعيين السيد احمد
الزهر الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  KB46158كمسير
وحيد للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري .156849
195 P

AGGROUP

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر في
 24ديسمر 2021تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد
خصائصها كالتالي:
التسمية . AGGROUP :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية:
االستغالل الزراعي .
االستيراد والتصدير.
اعمال متنوعة .
املقر االجتماعي .عمارة  17زنقة
محمد ملدور رقم  14الطابق الخامس
املحيط الرباط .
رأس املال االجتماعي :مئة ألف
درهم  100.000.00مقسم إلى ألف
( )1000حصة قيمة كل واحدة مائة
درهم .100.00

الجريدة الرسمية
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التسيير :تم تعيين السيد خليل
بنسلطانة الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  A352272كمسير
وحيد للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري .156871
196 P

GO IMPRIMERIE

SARL.AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر في
 13ديسمبر  2020تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد
خصائصها كالتالي:
التسمية . GO IMPRIMERIE:
الهدف :تمارس الشركة األهداف
التالية:
طباعة وإنشاء وتصميم وتنفيذ
األعمال اإلعالنية.
املقر االجتماعي .راس جنان انوال
عمارة  6شقة رقم  5الوفاق تمارة.
رأس املال االجتماعي مائة ألف
100.000.00درهم مقسم إلى ألف
( )1000حصة قيمة كل واحدة مائة
درهم 100.00
التسيير :تم تعيين السيد جهاد
واكريم الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  AA9044كمسير وحيد
للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم
السجل التجاري .134995
197 P
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تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
فسخ الشركة.
تعيين مصفي للشركة السيدة التجارية بالرباط بتاريخ  16ديسمبر
 2021تحت رقم .120946
فدوى بنيامنة.
199 P
تحديد مقر التصفية  :زاوية
تلمسان القيروان محل رقم  2حسان
EBMAT
الرباط.
S.A.R.L
تم اإليداع القانوني  :لدى كتابة
تبعا ملحضر الجمع العام
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
في  8يوليو  2021تحت رقم  .116086اإلستثنائي للشركاء بتاريخ  10أكتوبر
 ،2021 198 Pاملسحلة في القنيطرة بتاريخ
 22أكتوبر  2021تقرر ما يلي :
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة من
RAPIDEXPENSE
شارع اإلستقالل ،عمارة رقم ،25
SARL
الطابق األول رقم  ،2القنيطرة إلى حي
شركة غابيد اكسبنس
الفرح زنقة  ،22رقم  3الرباط.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني  :لدى
(في طور التصفية)
كتابة الضبط باملحكمة اإلبتدائية
رأسمالها 50.000.00 :درهم
املقراإلجتماعي  :عمارة رقم  1شارع بالقنيطرة بتاريخ فاتح ديسمبر 2021
مصطفى السايح إقامة املنصور  3تحت عدد .89217
200 P
متجررقم  2يعقوب املنصور الرباط

تصفية الشركة

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
بتاريخ فاتح نوفمبر  2021للشركة
املسماة  RAPIDEXPENSEورأسماله
 50.000.00درهم ،املقر اإلجتماعي
عمارة رقم  1شارع مصطفى السايح
إقامة املنصور  3متجررقم  2يعقوب
املنصور الرباط.
نتيجة لعدم تحقيق أهداف
الشركة.
وحدد مقر التصفية باملبنى عمارة
رقم  1شارع مصطفى السايح إقامة
املنصور  3متجر رقم  2يعقوب
املنصور الرباط.
وعين :
السيد شكيب عالل حامل
للبطاقة  CH800477مزداد بتاريخ
 5يناير  ،1983القاطن باملبنى 8
REPERE CONSEIL
CABINET DE CONSEIL FIDUCIAIRE
 PLACE D’ARMES 1227كمصفي
شركة PARACARE
للشركة.
ش.م.م ش.و
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
الرباط
س.ت 128195 :
على الصالحيات املخولة لهم محل
فسخ الشركة
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
بمقت�ضى قرار مؤرخ بتاريخ املتعلقة بالتصفية باملبنى عمارة
 20مارس ،2021قررت السيدة رقم  1شارع مصطفى السايح إقامة
فدوى بنيامنة ،الشريكة الوحيدة املنصور  3متجر رقم  2يعقوب
املنصور الرباط.
للشركة ما يلي :

SYRIAN FASHION

سيريان فاشيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
برأسمال  100.000 :درهم
املقراإلجتماعي  :زنقة جعفربن
حبيب إقامة املشرق  2الطابق 1
الرقم  3الدارالبيضاء
انطالقا من مقتضيات القانون
األسا�سي لشركة سيريان فاشيون
ش.م.م والتي تنص على التصفية
املبكرة للشركة  ،قرر السادة الشركاء
يومه  30سبتمبر  2021ما يلي :
التصفية املبكرة للشركة.
التأكيد على أن مقر التصفية
للشركة هو نفس املقر اإلجتماعي
للشركة.
تسمية السيد كاترميز محمد انس
القاطن ب  5مكرر شارع املغرب
العربي إقامة التل الشقة رقم 23
الرباط والحامل لبطاقة اإلقامة رقم
 EB63856Aواملزداد بسوريا ينة 14
يوليو  1985كمصفي للشركة.
تم اإليداع القانوني  :لدى املحكمة
التجارية بالدارالبيضاء يومه 28
ديسمبر  2021تحت عدد .806323
عن النسخة والنص

MEDITERRANEAN
CONSULTING GROUP
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ
بتاريخ  7ديسمبر  2021بالرباط ،تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة ش.و ،والتي
تحمل الخصائص التالية :
التسمية MEDITERRANEAN :
 CONSULTING GROUPش.ذ.م.م
ش.و.
الهدف اإلجتماعي :
نصائح في الجمارك.
تقديم الخدمات.
استيراد وتصدير.
رأسمال الشركة 100.000.00 :
درهم مكون من  1000حصة من فئة
 100.00درهم لكل واحدة مقسمة
كما يلي :
السيد طارق عفان  1000حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
املقر اإلجتماعي  :عمارة  11شقة
 5زنقة ضاية عوا أكدال الرباط.
التسيير  :الشركة مسيرة من طرف
السيد طارق عفان.
السجل التجاري رقم 156723
الرباط.
202 P

BUILDING COMPANY
SERVICES

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 16أغسطس  2021تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
والشريك الوحيد.
التسمية :
BUILDING
COMPANY
.SERVICES
الهدف اإلجتماعي :
201 P
أشغال البناء واألشغال املختلفة.

الجريدة الرسمية
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الرأسمال  100.000.00 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة موزعة على
الشكل التالي :
السيد أسامة خرطوم 100.000
درهم.
املسير  :لقد عهد التسيير للسيد
أسامة خرطوم ملدة غيرمحدودة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي  12 :مكرر زنقة
لبنان رقم  3املحيط الرباط.
رقم التقييد بالسجل التجاري
.156623
203 P

TAWAZON CENTRE DE
COACHING
SARL AU

حل شركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلستثنائي املنعقد بمقر الشركة حي
السالم عمارة  3شقة  1قطاع  9سال،
بتاريخ  22نوفمبر  2021لقد تقرر
ما يلي :
تصفية الشركة املسماة أعاله
TAWAZON CENTRE DE :
.COACHING SARL AU
تحديد مقر الشركة كمقر لحل
الشركة.
لقد عين الجمع العام السيدة
نعيمة نيت الحسن املسؤولة عن حل
الشركة.
اإليداع القانوني  :لقد تم اإليداع
القانوني باملحكمة اإلبتدائية بسال
بتاريخ  20ديسمبر  2021تحت رقم
.38016
204 P

SOCIETE BOUHMOUCH
CONSULTING SERVICES

SARL
CAPITAL DE : 10.000.00
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : IMM SCE 6,6
RUE JEDDAH APPART 32
RABAT
محضر اجتماع الجمعية
العامة غير العادية املنعقدة في
 27يناير  2018تصفية شركة
BOUHMOUCH CONSULTING
 SERVICESذات املسؤولية املحدودة.
في عام ألفين وثمانية عشر في السابع
والعشرين من يناير ،في تمام الساعة
العاشرة صباحا ،اجتمع شركاء شركة
BOUHMOUCH CONSULTING
 SERVICESوهي شركة ذات مسؤولية
محدودة برأسمال 10000درهم،
في املكتب الرئي�سي ل عمارة 6SCE
 ، 6زنقة جدة شقة  32الرباط في
اإلجتماع العام غير عادي بشأن
الدعوة التي تتم وفقا ألحكام املادة
من النظام األسا�سي.
يترأس اإلجتماع غير العادي
السيد محمد بوحموش بصفته
املصفي.
يذكر الرئيس أن الجمعية العامة
غير العادية مدعوة للتداول على
جدول األعمال اآلتـي.
التصفية النهائية للشركة.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية بالرباط برقم  706بتاريخ
 2فبراير . 2018
املسير:
محمد بوحموش

بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي املنعقد بتاريخ 7سبتمبر
 2021اجتماع شركاء شركة BTP
 HALOUANE SARLالسيد مهدي
حلوان والسيد يوسف حلوان في
املقر الرئي�سي للشركة الكائن في حي
مبروكة رقم  35تيفلت وقرروا ما يلي:
بيع الحصص.
باع السيد مهدي حلوان
جميع حصته ،ما يعادل 500
حصة ،مملوكة له لشركة BTP
 HALOUANE SARLللسيد يوسف
حلوان بسعر 50000.00درهم.
بموجب عقد البيع املوقع يوم
 7سبتمبر  2021واملسجل بتاريخ
 21أكتوبر.2021
بعد هذا البيع أصبح توزيع
الحصص على النحو التالي :
السيد يوسف حلوان يملك 1000
حصة  % 100بقيمة 100.000.00
درهم.
تغيير الشكل القانوني إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
استقالة السيد مهدي حلوان من
تسيير الشركة ،وبقي السيد يوسف
حلوان مسيروحيد للشركة.
تم اإليداع القانوني  :بمكتب
كتابة الضبط للمحكمة اإلبتدائية
للخميسات بتاريخ  16ديسمبر 2021
تحت رقم .1375
206 P

GP ATLAS
205 P

BTP HALOUANE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال  100.000.00 :درهم
املقرالرئي�سي  :حي مبروكة رقم 35
تفلت
RC : 28291

بيع الحصص

453

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط  ،يوم  26أكتوبر 2021قد تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولي ــة
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية. GP ATLAS SARL:
رأسمال الشركة100000 : :درهم
مقسم على  1000حصة بثمن
100درهم للحصة الواحدة.

 السيد  :يونس الزاهير 340حصة.
 السيد  :ايت وحي لحسن330حصة.
 السيد  :عادل أوتغاط 330حصة.
املقر االجتماعي  24 :شارع األمير
سيدي محمد حي الرشاد القرية-
سال.
الهدف االجتماعي :
مقاول أعمال البناء.
أشغال متنوعة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
التسيير :يسير الشركة السيد
عادل أوتغاط القاطن بحي السالم
بلوك  23رقم  928سال ،والحامل
للبطاقة الوطنية رقم، AB325631
ملدة غيرمحدودة.
 - 2اإليداع القانوني  :تم
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسال يوم
 16ديسمبر 2021تحت رقم .37971
 - 3االندراج في السجل التجاري:
سجلت الشركة بالسجل التجاري
بسال تحت رقم .35167
لإلشارة والنش ـ ـ ـ ــر
املسير :السيد عادل أوتغاط

207 P

SETUP GAME

شركة ذ ات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1.500.000 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :محل رقم  4عمارة
رقم  1403حي الوفاق تمارة
السجل التجاري قم  132073تمارة
بمقت�ضى الجمع العام غيرالعادي
للشركاء املنعقد بتاريخ  22نوفمبر
 2021تم تقريرما يلي :
اإلفراج عن باقي رأس املال :
املوافقة على تحويل 1250
حصة بقيمة  100درهم لكل منها
للسيد أصبان طارق ،رقم البطاقة
الوطنية  ،S647098لصالح السيد
حمود بدر ،رقم البطاقة الوطنية
.AA26121

الجريدة الرسمية
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املوافقة على تحويل 1250
حصة بقيمة  100درهم لكل منها
للسيد أصبان طارق ،رقم البطاقة
الوطنية  ،S647098لصالح السيد
بوعزة شاتيت ،رقم البطاقة الوطنية
.GB48453
املوافقة على تحويل  1250حصة
بقيمة  100درهم لكل منها للسيد
أصبان طارق ،رقم البطاقة الوطنية
 ،S647098لصالح السيد الهواري
حمموش ،رقم البطاقة الوطنية
.AD189790
السيد الهواري حموش ،يمارس
اإلدارة املشتركة للشركة دون حد
زمني ،ليحل محل السيد أصبان
طارق ،املديراملشارك املستقيل.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
تم تسجيل الشركة لدى مكتب
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتمارة
بتاريخ  15ديسمبر  2021تحت الرقم
.2422
بمقت�ضى الجمع العام غيرالعادي
للشركاء املنعقد بتاريخ  30نوفمبر
 2021تم تقريرما يلي :
تغيير تاريخ نهاية السنة املالية
من  31ديسمبر إلى  30يونيو ،بحيث
تنتهي السنة التالية في  30يونيو
.2022
تستمر السنة املالية ( )12شهرا،
تبدأ في فاتح يوليو وتنتهي في 30
يونيو.
التعديالت في النظام األسا�سي.
تم تسجيل الشركة لدى مكتب
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتمارة
بتاريخ  28ديسمبر  2021تحت الرقم
.2513
خالصة وبيان
املسير

TI AUTOMOTIVE
MOROCCO
تي إي أوطوموتيف مروكو
شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد
رأسمالها  2.350.000.00 :أورو
املقراإلجتماعي  :منطقة التصدير
الحرة ،تجزئة رقم  ،62بقعة رقم ،2
رقم ب إ 1طنجة املغرب
السجل التجاري رقم 78.527 :

إشعارباإلندماج املقترح بين
الشركات تي إي أوطوموتيف مروكو

ش.م.م
بشريك وحيد
تي إي أوطوموتيف طرمال مروكو
ش.م.م
بشريك وحيد
بموجب عقد مؤرخ  15يونيو
 2021بطنجة ،صاغت الشركة
تي إي أوطوموتيف مروكو ش.م.م
بشريك وحيد برأسمال 2.350.000
أورو،بمقرها اإلجتماعي منطقة
التصديرالحرة ،تجزئة رقم ،62بقعة
رقم  ،2رقم ب إ 1طنجة ،املسجلة
في السجل التجاري بطنجة برقم
.78527
مشروعها لإلندماج عن طريق
استيعاب الشركة تي إي أوطوموتيف
طرمال مروكو ش.م.م بشريك وحيد
برأسمال قدره  8.500.000أورو،
باملقراإلجتماعي املنطقة الحرة طنجة
أوطوموتيف سيتي ،تجزئة رقم ،111
جماعة جوامعة ،إقليم فحص أنجرة
طنجة املسجلة في السجل التجاري
بطنجة برقم .92025
لقد قررت املجموعة تي إي فلويدز
سيستمز ،ألسباب تتعلق بالتآزر
التقني والتجاري والحكم ،الجمع بين
أنشطة شريكتيها التابعين في طنجة
في إطار كيان قانوني واحد ،وهي تي
إي أوطوموتيف مروكو الذي تم
استيعابه من خالل إدماج الشركة
 208 Pتي إي أوطوموتيف طرمال مروكو.
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سيتم تنفيذ االندماج بأثر رجعي
اعتبارا من فاتح يناير  ،2021تحت
رعاية أحكام املادة  162من قانون
الضرائب العام تم تقييم جميع
أصول وخصوم الشركتين ومكافآت
هذه املساهمات على أساس البيانات
املحاسبية اعتبارا من  31ديسمبر
 2020من قبل كل شركة.
إن الشركة تي إي أوطوموتيف
طرمال مروكو ستجلب جميع أصولها
إلى شركة تي إي أوطوموتيف مروكو
بمبلغ أصول قدره 131.654.178.59
درهم ومبلغ خصوم قدره
 90.326.122.19درهم وبذلك تصل
القيمة الصافية للمساهمات إلى
 41.328.056.40درهم.
في مقابل هذه املساهمة الصافية
ستقوم الشركة بإنشاء 387.300
حصة جديدة بقيمة إسمية  10أورو
لكل منها ،مدفوعةبالكامل ،من قبل
الشركة تي إي أوطوموتيف مروكو
كزيادة في مبلغ رأس مالها 3.873.000
أورو أي ما يعادل 41.619.645.00
درهم بسعر صرف  10.7461درهم
لألورو الواحد.
ستمنح الحصص التي تم
إنشاؤها حديثا استحقاق األرباح
اعتبارا من فاتح يناير  2021وسيتم
استيعابها بالكامل من حيث الحقوق
وااللتزامات ،في الحصص التي تشكل
حاليا رأس مال الشركة املستحودة
تي إي أوطوموتيف مروكو من نفس
التاريخ.
سيتم تحديد نسبة تبادل
الحقوق اإلجتماعية املحتفظ بها على
النحو التالي :
 5حصص في شركة تي إي
أوطوموتيف مروكو مقابل 11حصة
لشركة تي إي أوطوموتيف طرمال
مروكو باإلضافة إلى رصيد 8.411.00
درهم.
يخضع اإلندماج لشرط املوافقة
على اتفاقية اإلندماج من قبل
الشريك الوحيد للشركتين.

وفقا للمادة  226من قانون
الشركة املساهمة املطبق على شركة
محدودة املسؤولية تم إيداع مشروع
االندماج بكتابة ضبط املحكمة
التجارية لطنجة بتاريخ  16يوليو
 2021برقم .244.651
بمثابة مقتطف وبيان
املسير

209 P

TI AUTOMOTIVE
THERMAL MOROCCO

تي إي أوطوموتيف طرمال مروكو
شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد
رأسمالها  8.500.000.00 :أورو
املقراإلجتماعي  :املنطقة الحرة
طنجة أوطوموتيف سيتي تجزئة
رقم  ،111جماعة جوامعة  ،إقليم
فحص أنجرة  -طنجة
السجل التجاري رقم 92.025 :

إشعارباإلندماج املقترح بين
الشركات تي إي أوطوموتيف مروكو

ش.م.م بشريك وحيد
وتي إي أوطوموتيف طرمال مروكو
ش.م.م
بشريك وحيد
بموجب عقد مؤرخ  15يونيو
 2021بطنجة ،صاغت الشركة تي إي
أوطوموتيف مروكو ش.م.م بشريك
وحيد برأسمال  2.350.000أورو،
بمقرها اإلجتماعي منطقة التصدير
الحرة ،تجزئة  ،62بقعة رقم  ،2رقم
ب إ 1طنجة املسجلة في السجل
التجاري بطنجة برقم ،78527
مشروعها لإلندماج عن طريق
استيعاب الشركة تي إي أوطوموتيف
طرمال مروكو ش.م.م بشريك وحيد
برأس مال قدره  8.500.000أورو،
باملقراإلجتماعي املنطقة الحرة طنجة
أوطوموتيف سيتي ،تجزئة رقم ،111
جماعة جوامعة ،إقليم فحص أنجرة
 طنجة املسجلة في السجل التجاريبطنجة برقم .92025

الجريدة الرسمية
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لقد قررت املجموعة تي إي فلويدز
سيستمز ،ألسباب تتعلق بالتآزر
التقني والتجاري والحكم ،الجمع بين
أنشطة شركتيها التابعين في طنجة
في إطار كيان قانوني واحد ،وهي تي
إي أوطوموتيف مروكو الذي تم
استيعابه من خالل إدماج الشركة
تي إي أوطوموتيف طرمال مروكو.
سيتم تنفيذ االندماج بأثر رجعي
اعتبارا من فاتح يناير  ،2021تحت
رعاية أحكام املادة  162من قانون
الضرائب العام تم تقييم أصول
وخصوم الشركتين ومكافآت هذه
املساهمات على أساس البيانات
املحاسبية اعتبارا من  31ديسمبر
 2020من قبل كل شركة.
إن الشركة تي إي أوطوموتيف
طرمال مروكو ستجلب جميع أصولها
إلى شركة تي إي أوطوموتيف مروكو
بمبلغ أصول قدره 131.654.178.59
درهم ومبلغ خصوم قدره
 90.326.122.19درهم وبذلك تصل
القيمة الصافية للمساهمات إلى
 41.328.056.40درهم.
في مقابل هذه املساهمات
الصافية ستقوم الشركة بإنشاء
 387.300حصة جديدة بقيمة
إسمية  10أورو لكل منها ،مدفوعة
بالكامل ،من قبل الشركة تي إي
أوطوموتيف مروكو كزيادة في مبلغ
رأس مالها  3.873.000أورو أي ما
يعادل  41.619.645.00درهم بسعر
صرف  10.7461درهم لألوروالواحد.
ستمنح الحصص التي تم
إنشاؤها حديثا استحقاق األرباح
اعتبارا من فاتح يناير  2021وسيتم
استيعابها بالكامل من حيث الحقوق
وااللتزامات ،في الحصص التي تشكل
حاليا رأس مال الشركة املستحودة
تي إي أوطوموتيف مروكو من نفس
التاريخ.
سيتم تحديد نسبة تبادل
الحقوق اإلجتماعية املحتفظ بها على
النحو التالي :

 5حصص في شركة تي إي
أوطوموتيف مروكو مقابل 11حصة
لشركة تي إي أوطوموتيف طرمال
مروكو باإلضافة إلى رصيد 8.411.00
درهم.
يخضع اإلندماج لشرط املوافقة
على اتفاقية اإلندماج من قبل
الشريك الوحيد للشركتين.
وفقا للمادة  226من قانون
الشركة املساهمة املطبق على شركة
محدودة املسؤولية تم إيداع مشروع
االندماج بكتابة الضبط املحكمة
التجارية لطنجة بتاريخ  16يوليو
 2021برقم .244.651
بمثابة مقتطف وبيان
املسير

210 P

PAS COMPONENTS
MOROCCO

بي أا إس كومبونيتس مروكو
شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد
رأسمالها  100.000.00 :درهم قابلة
للتحويل
املقراإلجتماعي  :املنطقة الحرة
طنجة أوطوموتيف سيتي بقعة
رقم  ،170جماعة جوامعة  ،إقليم
فحص أنجرة  -طنجة
السجل التجاري رقم 118.643 :

استقالة مسير
تعيين مسير
توقيع إجتماعي

بموجب محضر الجمع العام
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ  21أكتوبر
 2021للشركة املسماة بي أا إس
كومبونيتس مروكو شركة محدودة
املسؤولية بشريك وحيد ،تقرر
ما يلي:
ل
معرفة وقبو استقالة السيد
فاتح كويمان من مهامه.
تعيين وفقا للمادة  15من النظام
األسا�سي كمسير للشركة ملدة
غير محدودة السيد سكرو ميرت
جوكدال ،مسير الشركات املقيم
كيمربور غاز ميمرسينان ماه سيلك
سك رقم  22د هيم إفليري إياب
أسطنبول تركيا.
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تم اإليداع القانوني  :بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  19أكتوبر  2021تحت رقم
.247.371
بمثابة مقتطف وبيان
املسير

211 P

ORAU MOROCCO
AUTOMOTIVE

أرو مروكو أوطوموتيف
شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد
رأسمالها  1.068.000.00 :أورو
املقراإلجتماعي  :منطقة التصدير
الحرة ،تجزئة رقم  ،1البقعة رقم
25ب ،طنجة
السجل التجاري رقم 57.115 :

تغييرالتسمية
تعديل النظام األسا�سي

بموجب قرارات الشريك الوحيد
للشركة املؤرخة بتاريخ  30سبتمبر
 2021للشركة املسماة أومسان
وير هوسينغ مروك تقرر عدم حل
الشركة واالستمرار في النشاط رغم
خسارة أكثر من ثالث أرباع رأسمال
الشركة.
تم اإليداع القانوني  :بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة.
بمثابة مقتطف وبيان
املسير

213 P

TI AUTOMOTIVE
MOROCCO
تي إي أوطوموتيف مروكو
شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد
رأسمالها  6.195.000.00 :أورو
املقراإلجتماعي  :منطقة التصدير
الحرة ،تجزئة رقم  ،62بقعة رقم ،2
رقم ب إ 1طنجة املغرب
السجل التجاري رقم 78.527 :

بموجب قرارات الشريك الوحيد
املؤرخة في  13أكتوبر  2021للشركة
املسماة طولبريس تي جي انجينيرينغ
شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد ،تقرر ما يلي :
تغيير اسم الشركة ليصبح أورو
مركو أوطوموتيف .
زيادة رأسمال الشركة
النظام
من
3
تعديل املادة
تعديل موازي للنظام األسا�سي
األسا�سي.
بموجب قرارات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني  :بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة للشركة املنعقد بتاريخ  31أغسطس
بتاريخ  29أكتوبر  2021تحت رقم  2021للشركة املسماة تي إي
.247.369
أوطوموتيف مروكو شركة محدودة
بمثابة مقتطف وبيان
املسؤولية بشريك وحيد ،تقرر
اإلدارة
ما يلي :
212 P
املوافقة على اتفاقية االندماج مع
 OMSAN WAREHOUSINGالشركة تي إي أوطوموتيف طرمال
مروكو.
MAROC
أومسان ويرهوسينغ مروك
زيادة رأسمال الشركة بمبلغ
شركة محدودة املسؤولية
 3.845.000.00أورو ،ليصبح
بشريك وحيد
بذلك من  2.350.000.00أورو إلى
رأسمالها  250.000.00 :أورو
 6.195.000.00أورو ،عن طريق
املقراإلجتماعي  :املنطقة الحرة
اللوجستية املستودع رقم  71ب ،إنشاء وإصدار  348.500حصة
بقيمة( )10أورو للحصة الواحدة.
تجزئة رقم  ،71قصراملجازواد
أخذ علما بتخصيص 348.500
الرمل
حصة جديدة لصالح تي إي طرمال
السجل التجاري رقم 89.277 :
اإلستمرارفي نشاط الشركة
يورو هولدينغ ملتس شريك وحيد.

456
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تم اإليداع القانوني  :بكتابة
تعديل املادة  6و 7من النظام
األسا�سي.
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
منح الصالحيات الكاملة للسيد بتاريخ  23سبتمبر  2021تحت رقم
أوسكار بيرسيدو ،مسير ،من جنسية .246.271
إسبانية وحامل لجواز السفر رقم
بمثابة مقتطف وبيان
املسير
 PAI691219لغرض مواصلة اإلنجاز
215 P
النهائي لعمليات املساهمة واالندماج.
تم اإليداع القانوني  :بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة KASAIKOGYO MOROCCO
بتاريخ  23سبتمبر  2021تحت رقم
S.A.R.L A.U
.246.272
رأسمالها  22.806.000 :درهم
بمثابة مقتطف وبيان
قابلة للتحويل
املسير
 214 Pاملقراالجتماعي  :املستودع رقم ،2
تجزئة رقم  ،140املنطقة الحرة
TI AUTOMOTIVE
اللوجستية بقصراملجازواد الرمل
MOROCCO
طنجة  -املغرب
تي إي أوطوموتيف طرمال مروكو
السجل التجاري رقم 96.763
شركة محدودة املسؤولية
إعفاء مسير
بشريك وحيد
التأكيد على صالحيات التسيير
رأسمالها  8.500.000.00 :أورو
التوقيع االجتماعي
املقراإلجتماعي  :املنطقة الحرة
زيادة راس املال
طنجة أوطوموتيف سيتي ،تجزئة
التعديل املوازي للنظام األسا�سي
رقم  ،111جماعة جوامعة ،إقليم
إعادة صياغة النظام األسا�سي
فحص أنجرة  -طنجة
بموجب قرارات الشريك الوحيد
السجل التجاري رقم 92.025 :
للشركة املنعقد بتاريخ  2سبتمبر
تصفية الشركة
بموجب قرارات الشريك الوحيد  2021للشركة املسماة كساي كوكيو
للشركة املنعقد بتاريخ  31أغسطس مروكو شركة محدودة املسؤولية
 2021للشركة املسماة تي إي بشريك وحيد ،قرر ما يلي :
إعفاء السيد كازو�شي باسوي من
أوطوموتيف طرمال مروكو شركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد ،مهامه كمسير.
تقرر ما يلي :
التأكيد على أن الشركة مسيرة
املوافقة على اتفاقية االندماج مع من طرف مسير وحيد ،وهو السيد
الشركة تي إي أوطوموتيف مروكو .دايسوكي فوجيموتو.
سيتم حل الشركة بموجب
الشركة ملزمة قانونا بالتوقيع
القانون بعد قرارات الشريك الوحيد
الوحيد للسيد دايسوكي فوجيموتو.
للشركة تي إي أوطوموتيف مروكو
زيادة رأس مال الشركة بمبلغ
الذي سيالحظ اكتمال االندماج
 8.806.000درهم قابل للتحويل
وزيادة رأس املال بهدف تعويض
وبذلك يصبح من  14.000.000درهم
املساهمات.
منح الصالحيات الكاملة للسيد قابل للتحويل إلى  22.806.000درهم
أوسكار بيرسيدو ،مسير ،من جنسية قابل للتحويل عن طريق إنشاء 629
إسبانية وحامل لجواز السفر رقم حصة جديدة بقيمة  14.000درهم
 PAI691219لغرض مواصلة اإلنجاز قابلة للتحويل .أخذ العلم بتخصيص
النهائي لعمليات املساهمة واالندماج .الحصص الجديدة للشريك الوحيد.
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تم اإليداع القانوني بكتابة
التعديل املوازي للمادو  6و 7من
النظام األسا�سي.
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
إعادة صياغة النظام األسا�سي.
بتاريخ  17سبتمبر  ،2021تحت رقم
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة .246.096
بمثابة مقتطف وبيان
بتاريخ  27سبتمبر  ،2021تحت رقم
اإلدارة
.246.366
217 P
بمثابة مقتطف وبيان
املسير

216 P

ONE TECH MOLDING AND
ASSEMBLING
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  10.850.000 :أورو
املقراالجتماعي  :منطقة التصدير
ّ
الحرة ،تجزئة رقم  80ب 2
طنجة  -املغرب
السجل التجاري رقم 64253

زيادة رأسمال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�سي

بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في  24فبراير
 ،2021قرر شركاء الشركة املسماة
«وان تيك مولدينغ اند اسومبلين»
ش م م ما  يلي :
زيادة رأس املال بمبلغ 2.250.000
أورو ليصل إلى  10.850.000أورو من
خالل إنشاء  225.000حصة جديدة
من  10أورو لكل منها لالشتراك
واإلفراج نقذا عن نصف قيمتها أي
 5يورو للواحدة.
تم اكتتاب األسهم الجديدة
بواسطة شركة طكنيبالست
أندوستري  90.000حصة وشركة
تيتياو إنترناسيونال  90.000حصة
وشركة تونيزي كابلز  45.000حصة
وتنازل املساهمون االخرون عن
املشاركة في زيادة رأس املال.
التعديل املوازي للمادة  6و 7من
النظام األسا�سي.
بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في  30أغسطس
 ،2021أقر الشركاء برفع شرط
التعليق وزيادة رأس املال بصورة
نهائية.

METALPROD MELLOUSSA
AUTOMOTIVE
شركة محدودة املسؤولية
راسمالها  1.000.000 :درهم
املقراالجتماعي  :املنطقة الحرة
طنجة أطوموتيف سيتي  ،2بقعة
رقم  ،7جماعة جوامعة ،إقليم
فحص أنجرة  -طنجة
السجل التجاري رقم 100.031 :

تحويل املقراالجتماعي
تعديل موازي للنظام االسا�سي
بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي للشركاء املنعقد بتاريخ
 3يونيو  2021للشركة املسماة
«ميطال برود ملوسة أو طوموتيف
شركة محدودة املسؤولية ،تقرر
ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي إلى
العنوان التالي  :املنطقة الحرة طنجة
أوطوموتيف سيتي  ،2بقعة رقم ،7
جماعة جوامعة ،إقليم فحص أنجرة
 طنجة.تعديل املادة  4من النظام
األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  14سبتمبر  ،2021تحت رقم
.245.966
بمثابة مقتطف وبيان
املسير

218 P
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الجريدة الرسمية

تأكيد على أن الشركة مسيرة من
EL MOROCCO CLUB
قبل السيد كلوديو أدولف مونتيس.
شركة محدودة املسؤولية
إعادة صياغة النظام األسا�سي
رأسمالها  2.000.000 :درهم
لتأقلمه مع الشكل القانوني شركة
املقراالجتماعي  1 :زنقة قشلة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
قصبة طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني بكتابة
السجل التجاري 53.007 :
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
االستمرارفي نشاط الشركة
بموجب الجمع العام االستثنائي بتاريخ  4أكتوبر  ،2021تحت رقم
.246.571
للشركاء املؤرخ بتاريخ  7يوليو 2021
بمثابة مقتطف وبيان
للشركة املسماة «ال مروكو كلوب»
املسير
تقرر عدم حل الشركة االستمرار في
220 P
النشاط رغم خسارة أكثر من ثالث
STE IMMOBILIERE
أرباع رأسمال الشركة.
BELPROMO
تم اإليداع القانوني بكتابة
شركة مساهمة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة.
بمثابة مقتطف وبيان
راسمالها  22.000.000 :درهم
املسير
املقراالجتماعي  :س أو الومنيوم
 219 Pدي مروك املنطقة الصناعية طريق
تطوان ،طنجة
INTERFOOD OUTSOURCE
السجل التجاري رقم 10.715
SARL AU
زيادة رأسمال الشركة
رأسمالها  100.000 :درهم
تعديل موازي للنظام األسا�سي
بموجب محضر الجمع العام
املقراالجتماعي  :إقامة السعادة
املشترك املؤرخ في  30يونيو ،2021
ب نيو سنتر ،زاوية شارع محمد
السادس وميلتون ،الطابق الثاني ،قرر املساهمون في الشركة املسماة
شقة رقم  ،41مكتب رقم « 90.000سوسييتي إيموبيليير بيلبرومو»
شركة مساهمة :
طنجة
الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ
السجل التجاري رقم 108.217
 100.000.000درهم ،مما يرفع
تفويت الحصص االجتماعية
الراس مال من  22.000.000درهم
تعديل موازللنظام األسا�سي
إلى  122.000.000درهم وذلك عبر
تأكيد على صالحية التسيير
إحداث  1.000.000سهم جديد من
إعادة صياغة النظام األسا�سي
فئة  100درهم للسهم الواحد.
بموجب عقد عرفي مؤرخ في
تعديل املادة  8من النظام
 30سبتمبر  2021بطنجة.
األسا�سي.
قام السيد كارلوس كالندو كانياس
 التفويض ملجلس اإلدارةبتفويت  50حصة اجتماعية لصالح كل الصالحيات الضرورية لجمع
السيد كلوديو أدولف مونتيس.
اكتتابات األسهم الجديدة وتسلم
بموجب محضر الجمع العام اإليداعات املستحقة والتأكد من
االستثنائي في  30سبتمبر  ،2021التحقيق النهائي للزيادة في الرأسمال
للشركة املذكورة أعاله تقرر ما يلي  :نقدا وبالتالي تعديل املواد املتعلقة
معرفة وقبول توفيت الحصص بذلك من النظام األسا�سي.
االجتماعية املشارإليه أعاله.
بموجب محضر مجلس اإلدارة
التعديل املوازي للمادتين  6و 7بتاريخ  21يوليو  ،2021قام اعضاء
مجلس إدارة الشركة املذكورة ب :
من النظام األسا�سي.

457

املصادقة على تحويل املقر
االجتماعي للشركة من العنوان
املذكور أعاله إلى العنوان الجديد
والذي أصبح كاآلتي  :طنجة مركز
 183 ،NREAشارع والي العهد،
مكتب رقم  ،15الطابق األر�ضي،
وبالتالي تعديل الفصل  4وتحيين
النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24ديسمبر
 ،2021تحت رقم .249138

املصادقة على تصريح االكتتاب
واألداء.
التأكد من االكتتاب اإلجمالي
 1.000.000سهم جديد من فئة
 100درهم للسهم الواحد .التي تم
اصدارها مقابل زيادة الرأسمال
والتحرير الكلي الكتتاب األسهم
املكتتبة مصرحا بذلك التحقيق
النهائي للزيادة في الراسمال عبر
إدماح تسبيقات الحسابات الجارية
للشركاء.
مقتطف وبيان النشر
االحاطة علما بتحقق الشرط
ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش ذ م م
املتعلق بالتحقيق النهائي للزيادة في
222 P
الرأسمال واالحاطة علما بتعديالت
النظام األسا�سي الالحقة املقررة
نورزا ماركت
من طرف الجمع للهيئات املشتركة
شممشو
املختلط املؤرخ في  30يونيو .2021
تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة  7ديسمبر  ،2021تم تأسيس شركة
بتاريخ  8سبتمبر  ،2021تحت رقم ذات مسؤولية محدودة خصائصها
كالتالي :
.245.792
بمثابة مقتطف وبيان
التسمية  :نورزا ماركت.
مجلس اإلدارة
الشكل القانوني  :شركة محدودة
 221 Pاملهام ذات الشريك الوحيد.
املقر االجتماعي  :عمارة رقم ،67
ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش ذ م م
تجزئة العيون  2حي كيش األوداية
 111شارع ولي العهد ،طنجة
تمارة.
STE G C N
الهدف االجتماعي محل للبقالة.
SARL
البيع التجزئة (حر غير
راسمالها االجتماعي 1.000.000 :
متخصص).
درهم
سوبرماركت.
مقرها االجتماعي  :طنجة ،شارع
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
موالي يوسف ،إقامة حمزة
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
شقة  3رقم 3
بقيمة  100درهم للواحدة كلها
س ت 16755 :
بحوزة :
تحويل املقراالجتماعي
السيد ملحرحررضوان.
بموجب قرارات محضر الجمع
التسيير  :تعيين السيد ملحرحر
العام االستثنائي للشركاء املنعقد رضوان كمسيرللشركة.
بطنجة بتاريخ  19نوفمبر 2021
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
للشركة املسماة «ج س ان ش ذ م الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة
م» ،رأسمالها  1.000.000درهم ،وقد تم تسجيلها بالسجل التجاري
مقرها االجتماعي بطنجة شارع موالي تحت رقم  7081بتاريخ  27ديسمبر
يوسف،إقامة حمزة ،شقة  3رقم .2021 ،3
تقرر ما يلي :
223 P

الجريدة الرسمية
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شركة جاب بطون

Ste BBM NOVA

شمم
مقرالتصفية  34 :زنقة رفعت
الطهطاوي زاوية زنقة احمد شوقي
فاس
س ت فاس 23119 :
ت ض م 001451266000014 :

SARL

قفل التصفية

بمقت�ضى الجمع العام الغير
العادي بتاريخ  17ديسمبر 2021
لشركة «جاب بطون ش م م» ذات
الرأسمال االجتماعي 100.000
درهم مقر التصفية  34زنقة رفعت
الطهطاوي زاوية زنقة احمد شوقي
فاس ،تقرر قفل تصفية الشركة
واملصادقة على الحسابات.
لقد تم اإليداع القانوني
لدى املحكمة التجارية بفاس في
 22ديسمبر  ،2021تحت رقم
.21/5787
مقتطف من أجل االشهار
محمد جواد برادة

224 P

STE SHAHD VIP CARS

تعيين مسير

بمقت�ضى عقد محضر الجمع
العام املسجل في الرباط بتاريخ
 27أغسطس  ،2021الشريك
الوحيد السيد خالد السعدي
واملسيرة السيدة سميرة الخيايطة
قررا :
استقالة السيدة سميرة
الخيايطة.
تعيين السيد خالد السعدي
مسيرللشركة.
تحيين النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني في املحكمة
االبتدائية بسال تاريخ  16سبتمبر
 ،2021تحت رقم .37418
السجل التجاري رقم .29343
225 P

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر يوم
فاتح ديسمبر  ،2021مسجل في
الرباط بتاريخ  7ديسمبر .2021
قد تم تأسيس الشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي :
مكتب الدراسات ،التحقيق
والبحوث.
رأس مال الشركة 100.000
درهم مقسم إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة
السيد مصطفى مبطيل 600
حصة.
السيد مصطفى قادري 300
حصة.
السيدة زكية الزاوي  100حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
العنوان  6 :زنقة عوا الطابق
الرابع الشقة  16أكدال الرباط.
املسير  :السيد مصطفى مبطيل.
السيدة زكية الزاوي.
تم اإليداع القانوني في املحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 120905
بتاريخ  28ديسمبر .2021
رقم السجل التجاري .156825
226 P
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الزيادة في رأسمال الشركة الذي
كان محددا في  400.000درهم
ليصبح  500.000درهم وذلك بخلق
 1000حصة اجتماعية جديدة من
فئة  100درهم للحصة ،تكتتب
وتحرر كما يلي :
الدائنات السائلة واملستحقة
للشريك على الشركة التي قدرها
 100.000درهم ،ويصبح التقسيم
الجديد لرأسمال الشركة كما يلي :
السيد بوبكر معموري 500.000
درهم.
املجموع  500.000 :درهم.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  29ديسمبر  ،2021تحت رقم
.120961
.RC N°46883
227 P

تعديل الفصل  6 ،7و 8من
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27ديسمبر
2021تحت رقم .D120833
رقم السجل التجاري .125421 :
228 P
FIDU-TAD
115 BD ZELLAKA KHOURIBGA

STE USINAGE

 116حي الصناعي تجزئة األمل زنقة
اتقان خريبكة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 4نوفمبر  ،2021تقرر ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي لشركة
ايزيناج من  116حي الصناعي تجزئة
االمل زنقة اتقان خريبكة إلى حي أوالد
احميد طريق امريسة القصرالكبير.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة
STE LLD CAPITALE
بتاريخ  23ديسمبر  ،2021تحت رقم
SARL
.2021/648 AU CAPITAL DE 1.500.000 DHS
229 P
SIEGE SOCIAL : 30 AVENUE
OQBAH RESIDENCE NIL
STE DES PRODUITS
APPARTEMENT N°13 BIS 4 EME
HALIEUTIQUES LAHLOU
ETAGE - AGDAL - RABAT
« »SOPHALA
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  27سبتمبر السجل التجاري عدد  2383أكادير
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ،2021قرر الجمع العام الرفع
من رأسمال الشركة بما يناهز  21أكتوبر  ،2021قررت الجمعية
مجموع  1.000.000درهم ليرتفع العامة املنعقدة بمثابة الجمع
من  500.000درهم إلى  1.500.000العام االستثنائي لشركاء الشركة
درهم وذلك بإنشاء  5000حصة املسماة STE DES PRODUITS
BIO UNIVERS
جديدة من قبل السيدة كطيري  HALIEUTIQUES LAHLOUباختصار
SARL AU
فاطمة و 5000حصة جديدة من  SOPHALAش م م ،برأسمال
 100.000.01درهم ،الكائن مقرها
يقدررأسمالها ب  400.000 :درهم قبل السيدة بوشيتي زهور.
املقراالجتماعي  :طريق مسدود
التقسيم الجديد لحصص بأكاديرميناء الصيد رقم  70ما يلي :
املوافقة على تفويت الحصص
موالي عبد الحفيظ عمارة رقم  ،4الشركة يصبح على الشكل التالي :
املحل رقم  1حسان ،الرباط
السيدة كطيري فاطمة  7300االجتماعية.
تعيين السيد بوعياد محمد،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في حصة.
 15نوفمبر  2021ومسجل بتاريخ
السيدة بوشيتي زهور  7700كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة وبالتالي سيتم تسييرالشركة
 19نوفمبر  2021بالرباط قرر حصة.
الشريك الوحيد في الشركة ما يلي :
بامضائه الوحيد.
املجموع  15000 :حصة.

الجريدة الرسمية
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تغيير الفصلين  6و 7من القانون
االسا�سي للشركة.
تفويت الحصص االجتماعية.
بمقت�ضى عقد عرفي فوت السيد
بوعياد محمد  600حصة اجتماعية
من مجموع الحصص االجتماعية
واملقدرة بنسبة  750حصة
اجتماعية والتي يمتلكها في الشركة
لفائدة الشركة املسماة «ماربيكس»
 MARPEXوقبولها كشريك جديد في
الشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي تم تحيين
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  16ديسمبر ،2021
تحت رقم .107725
للخالصة والبيان

STE RINADE-PRODUCT
SARL AU

تصفية الشركة

إثر قرار املسير الوحيد STE
 RINADE-PRODUCTشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
راسمالها  100.000 :درهم.
املقر االجتماعي  23 :مكرر شارع
األمير سيدي محمد حي الرشاد
القرية ،سال.
وبعد قراءة تقرير املصفي تمت
املصادقة على حسابات التصفية
وإخالء ذمة املصفي والنطق باقفال
عمليات التصفية.
اإليداع القانوني تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  23ديسمبر  ،2021تحت رقم
.38050
232 P
230 P

HICHA NABIL CARRIERE
SARL AU
 01بلوك  31حي السالم سيدي
سليمان
السجل التجاري 2273 :
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  3ديسمبر ،2021
تقرر ما يلي :
تفويت  600حصة اجتماعية من
السيد هريات محمد لفائدة السيد
عبد املالك يونس.
تفويت  200حصة اجتماعية من
السيد الزكنوني هشام لفائدة السيد
عبد املالك يونس.
تعيين السيد عبد املالك يونس
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
استقالة السيد هريان محمد من
تسييرالشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي
سليمان تحت رقم  2021/358بتاريخ
 28ديسمبر .2021
231 P

COOZY FOOD
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  16ديسمبر  ،2021تم وضع
القوانين االساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
املميزات التالية :
الهدف  :مقهى ،مطقعم وجبات
خفيفة ،متعهد ،إدارة مطعم ،تاجر،
احداث ،خدمة.
املقر  :تجزئة الحاج سليمان رقم
 99حي يعقوب املنصور الرباط.
رأس املال  :حدد بما قدره
 100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة من طرف
السيد نور سعيد ابو السعود ملدة
غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  28ديسمبر  ،2021تحت رقم
السجل التجاري .156819
233 P

459

INMOBILIARIAS
HERMANOS

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي :شقة رقم  4طابق
األول عمارة قادرمرس الخيرتمارة

تــأسـيس شـركـة

التسمية .MEDIAPIX :
الهدف  :الطباعة.
املقر االجتماعية  6 :زنقة ازكزا
الطابق الثالث شقة  9أكدال،
الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداءا من تاريخ
تأسيس الشركة.
الراسمال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم.
اإلدارة  :عهد تسيير الشركة
للسيد اسماعيل خالص والسيد
محمد بناني.
السنة املالية  :من  26نوفمبر إلى
غاية  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28ديسمبر
 ،2021تحت رقم .120920
235 P

بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
 20ديسمبر  ،2021تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية INMOBILIARIAS :
.HERMANOS
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
الغرض االجتماعي بإيجاز:
أشغال البناء وأشغال متنوعة
منعش عقاري
املـدة حددت في  99سنة.
املقر االجتماعي  :شقة رقم 4الطابق األول إقامة قادر مرس الخير
تمارة.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
صوكو ويست
درهم مقسمة إلى :
ش.م.م.
 900حصة قيمة كل واحدة 100
BOUINEG
درهم مقسمة على الشريك الرفاعي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محمد.
رأسمالها  100.000 :درهم
 100حصة قيمة كل واحدة 100
درهم مقسمة على الشريك الرفاعي مقرها االجتماعي  46 :شارع عقبة
شقة  2أكدال ،الرباط
عبداالله.
سجل تجاري رقم 133581
اإلدارة  :تسير الشركة من طرف
حل مسبق للشركة
السيد الرفاعي محمد.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإليداع القانوني  :تم لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية تمارة املنعقد بتاريخ  21أكتوبر  ،2019تم
بتاريخ  28ديسمبر  2021تحت رقم تقريرما يلي :
.7089
الحل املسبق للشركة ابتداء من
التقييد بالسجل التجاري بتمارة تاريخه وتصفيتها وديا.
.134987
تعيين السيد محمد الخليفي
234 P
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  I136039كمصف للشركة
MEDIAPIX
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ وذلك لتحقيق األصول وتصفية
بالرباط يوم  10ديسمبر  ،2021تمت الديون.
تحديد مقر التصفية بالعنوان
صياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية ،لها الخصائص التالي  46 :شارع عقبة شقة  2أكدال،
التالية :
الرباط.

الجريدة الرسمية

460

تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  28سبتمبر  ،2021تحت رقم
.9244
للخالصة والتذكير
املسير

236 P

MEUBLES CHOURAFAA

SARL
طبقا ملحضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد في  14ديسمبر
MEUBLES
لشركة
2021
 CHOURAFAAشركة ذات مسؤولية
محدودة.
تقرر ما يلي  :نقل  140حصة
من رأسمال شركة MEUBLES
 CHOURAFAAفي ملكية السيد
محمد موفواض لفائدة السيد عبد
هللا موفواض.
 نقل  20حصة من رأسمالشركة MEUBLES CHOURAFAA
في ملكية السيدة اسية موفواض
لفائدة السيد عبد هللا موفواض.
نقل  20حصة من رأسمال شركة
 MEUBLES CHOURAFAAفي ملكية
السيدة مريم موفواض لفائدة السيد
عبد هللا موفواض.
استقالة السيد محمد موفواض
كمسيرللشركة.
تغيير مسير الشركة حيث أصبح
السيد عبد هللا موفواض املسير
الوحيد.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني لدى
كاتب الضبط باملحكمة التجارية
بالرباط في  27ديسمبر  ،2021تحت
رقم .120869
237 P

BADR ENERGIE

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريخ فاتح ديسمبر  ،2021بالرباط
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة تحمل الخصائص التالية :

التسمية .BADR ENERGIE :
الهدف  :أشغال الكهرباء،
األشغال املختلفة والبناء ،اإلتجار.
العنوان التجاري  54 :زنقة
تانسيفت شقة رقم  1أكدال ،الرباط.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
التسيير  :تم تعيين السيد بدر
املرشوم والسيدة سامية النكادي
كمسيرين للشركة ملدة غيرمحدودة.
املدة  :مدة عمر الشركة  99سنة
من تاريخ التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد في السجل التجاري
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
 156791بتاريخ  27ديسمبر .2021
238 P

MANAFIE CONSULTING

SARL AU
بتاريخ  9ديسمبر  2021وبموجب
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل
بالرباط بتاريخ  10ديسمبر ،2021
قرر الشريك الوحيد ما يلي :
توسيع نشاط الشركة ليشمل
مكتب الدراسات واألبحاث.
تعديل البند الثاني من قانون
الشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بتمارة بتاريخ  22ديسمبر ،2021
تحت رقم .7062
239 P

THE REPRESENTATIVE
OFFICE FOR NORTHERN
AND WESTERN AFRICA
OF THE EXPORT-IMPORT
BANK OF CHINA
 30فيال رشيدة شارع اإلمام مالك
 4200السوي�سي ،الرباط
السجل التجاري 110413 :
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بمقت�ضى محضر الجمع العام
بتاريخ  6أغسطس  ،2021تقرر ما
يلي :
استقالة السيدة DUAN
 SUPINGمن منصب مدير فرع
الشركة.
XIONG
السيد
تعيين
 CHANGJINمديرفرع الشركة.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  7نوفمبر
 ،2021تحت رقم السجل التجاري
.110413
لإليداع والنشر

240 P

RAM EXPRESS

شركة مساهمة
رأسمالها  19.261.100 :درهم
املقراالجتماعي  :عند الشركة
الوطنية للخطوط امللكية املغربية،
مطارالبيضاء أنفا ،الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 201995

تعيين مديرعام جديد

بمقت�ضى مداوالت مجلس اإلدارة
بتاريخ فاتح نوفمبر  ،2021تم تعيين
السيد عبد الغاني العيسوك بصفته
املدير العام الجديد وذلك عوض
السيد صالح شكيري.
اإليداع القانوني :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 28ديسمبر  ،2021تحت رقم
.806315
من أجل التلخيبص والنشر
مجلس اإلدارة

241 P

COMMONS MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  10.000 :درهم
املقراالجتماعي  179 :زاوية شارع
لندن وشارع املقاومة مرس السلطان
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 418223

انشاء فرع

بمقت�ضى مداوالت الجمعية
العامة العادية بتاريخ  9ديسمبر
 ،2021تم إنشاء فرع بالرباط 18
زنقة واد بهت أكدال ،الرباط تحت
شعار.
.COMMONS RABAT
املمثل القانوني للفرع السيد
احمد الفا�سي الفهري.
تم إيداع ملف االنشاء باملحكمة
التجارية بالرباط في  27ديسمبر
 ،2021رقم التسجيل ،156751
وسيتم اإليداع باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء التابعة ملقر الشركة
األم.
242 P

OPTICS HOLDING

املقراالجتماعي  :شارع النرجس
بلوك  I 16رقم  ،2حي الرياض،
الرباط
السجل التجاري 140425 :

حل شركة ذات مسؤولية محدودة

عقب صدور قرارمن الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  26نوفمبر ،2021
قرر الشركاء حل شركة وتصفيتها
ابتداء من  26نوفمبر .2021
الجمع العام يعين املسؤول عن
تصفية الشركة خالل مدة التصفية،
السيد اليموني عبيدة ،القاطن
بشارع عبد الرحمان اليوسفي ،زنقة
مليلية اقامة نسيمة الطابق السادس
شقة رقم  ،36طنجة وإعطاء كل
الصالحيات إلنهاء العمليات الجارية
للشركة ،تحقيق املوجودات ودفع
الخصوم.
مقر التصفية الكائن ب شارع
النرجس ،بلوك  I 16رقم  ،2حي
الرياض ،الرباط هذا هو العنوان
الذي يجب إرسال املراسالت والتي
سوف يتم إخطار الوثائق املتعلقة
بالتصفية.
تم اإليداع القانوني املتعلق بحل
الشركة لدى املحكمة التجارية
بالرباط يوم  28ديسمبر ،2021
تحت رقم .120917
243 P
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INTERMEDICALE
ASSISTANCE

املقراالجتماعي  :شارع النرجس
بلوك  I 16رقم  2حي الرياض الرباط
السجل التجاري  133949 :الرباط

حل شركة ذات مسؤولية محدودة

عقب صدور قرارمن الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  25نوفمبر ،2021
قرر الشركاء حل الشركة وتصفيتها
ابتداء من  25نوفمبر .2021
الجمع العام يعين املسؤول
عن تصفية الشركة ،خالل مدة
التصفية ،السيد أعلي عبد العالي،
القاطن بحي املغرب العربي رقم 270
تمارة وإعطائه كل الصالحيات إلنهاء
العمليات الجارية للشركة ،تحقيق
املوجودات ودفع الخصوم.
مقر التصفية الكائن بشارع
النرجس بلوك  I 16رقم  2حي الرياض
الرباط هذا هو العنوان الذي يجب
إرسال املراسالت والتي سوف يتم
إخطارالوثائق املتعلقة بالتصفية.
تم اإليداع القانوني املتعلق بحل
الشركة لدى املحكمة التجارية
بالرباط يوم  28ديسمبر  2021تحت
رقم .120919
244 P

SOCIETE OULAD FENNAN
D’AGRICULTURE
SARL AU
رأسمالها  100.000درهم
سجل تجاري  134985تمارة

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
بتاريخ  17نوفمبر  2021تمت
صياغة النظام األسا�سي لشركة
SOCIETE OULAD FENNAN
 D’AGRICULTUREشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد
رأسمالها  100.000درهم مقرها
االجتماعي  :شقة رقم  4الطابق 1
إقامة قادرمرس الخير  -تمارة.

الجريدة الرسمية

املوضوع  :تربية وتسمين العجول
وأشغال الفالحة.
الشريك الوحيد :
السيد حمادي اليوسفي ،مغربي
الجنسية ،مزداد في  19نوفمبر 1979
بوالد فنان خريبكة حامل للبطاقة
الوطنية رقم  AD86718ساكن
بعمارة ب  52شقة  6النسيم تامسنا.
فوض تسيير الشركة ملدة غير
محدد للسيد حمادي اليوسفي حامل
للبطاقة الوطنية رقم .AD86718
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
بتمارة في  20ديسمبر  2021تحت
رقم .2506
245 P

461

اإليداع القانوني  :تم إيداع ملف
STE EG TRAVAUX
الشركة باملحكمة االبتدائية لبوملان
SARL
بميسور تحت رقم  2021/361بتاريخ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 2ديسمبر .2021
رأسمالها  100.000درهم
248 P
مقرها االجتماعي  :تجزئة الفتوح رقم
 32تمارة
ANA PROMOTIONS
السجل التجاري رقم 117983

فسخ مسبق

بموجب عقد الجمع العام للشركة
بتاريخ  20ديسمبر  2021بمقر
الشركة املتواجدة بالعنوان التالي
تجزئة الفتوح رقم  32تمارة اجتمع
الشركاء ليقرروا ما يلي  :فسخ مسبق
للشركة بتاريخ  20ديسمبر  2021كما
عين السيد كريم الفضيل كمصفي
للشركة وتخصيص مكان التصفية
في مقر الشركة املتواجد بالعنوان :
تجزئة الفتوح رقم  32تمارة.
BS ETUDE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ التجارية بالرباط بتاريخ  27ديسمبر
بتاريخ  29سبتمبر  2021بالرباط تم  2021تحت رقم اإليداع القانوني
وضع القانون األسا�سي للشركة ذات .120891
بمثابة مقتطف
مسؤولية محدودة من شريك وحيد
247 P
التي تحمل الخصائص التالية :
التسمية .BS ETUDE :
شركة MISSOUR AZIZ JILALI
املوضوع  :الدراسات التقنية
SARL
وهندسة املباني و .VRD
شركة محدودة املسؤولية
املقر االجتماعي  5 :شارع فجيج
برأسمال  100.000 :درهم
شقة رقم  9في الطابق الثالث ب ب املقراالجتماعي  :عمارة برحو الطابق
الرباط.
الثالث شارع موالي حفيظ ميسور
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
تفويت حصص
قيمة  100.000درهم مقسم إلى
بمقت�ضى محضر اجتماع منعقد
 1000حصة ذات قيمة  100درهم باملقر االجتماعي للشركة محرر
للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي  :بميسور بتاريخ  4نوفمبر  2021تم
السيد سمير بوبو  1000حصة االتفاق على تفويت حصص الشركة
ذات قيمة  100درهم للحصة أي محدودة املسؤولية.
ما قيمته  100.000درهم.
تفويت السيد ملعلم الجياللي
التسيير  :عين السيد سمير بوبو  50.000درهم مقسمة على 500
كمسيرللشركة ملدة غيرمحددة.
حصة من فئة  100درهم لكل حصة
اإليداع القانوني  :تم اإليداع للسيد اليمني عزيز ليصبح يمتلك
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط  100.000درهم مقسمة على 1000
تحت السجل التجاري رقم  155507حصة من فئة  100درهم لكل حصة.
بتاريخ  27أكتوبر .2021
التسيير  :تم تعيين السيد اليمني
 246 Pعزيزمسيرا للشركة ملدة غيرمحددة.

IMMOBILIERES

تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة في
 22ديسمبر  2021تم تحرير القوانين
األساسية لـ ش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي :
التسمية ANA PROMOTIONS :
 IMMOBILIERESش.ذ.م.م.
الهدف  :للشركة األهداف االلية :
االنعاش العقاري.
األشغال املختلفة والبناء.
أعمال العزل املائي أو الطالء
أوالصرف الصحي أوغيرها من السباكة
أو الكهرباء أو أعمال التجصيص.
جميع أنواع األعمال والخدمات
في مجال البناء والهندسة املدنية
لصالح القطاع الخاص أو العام.
املشاركة في الصفقات العمومية.
اقتناء وبيع أي عقار مهما كانت
طبيعته.
نجارة الخشب واألملنيوم.
وعموما جميع العمليات التجارية،
الصناعية ،املالية ،املنقولة والثابتة
املتعلقة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة بأحد األهداف املذكورة
أعاله والتي من شأنها تسهيل تنمية
الشركة.
املقر  :تمارة مرس الخير إقامة
قادرالطابق األول شقة .4
رأس املال  10.000 :درهم مقسم
على  100حصة من فئة  100درهم
للواحدة موزعة بين الشركاء كالتالي :
السيد الحبيب الدريهمو 50 :
حصة.
السيدة الدريسية بن عروب 50 :
حصة.
التسيير  :تسير الشركة ملدة غير
محدودة من طرف السيد الحبيب
الدريهمو.
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رقم التقييد بالسجل التجاري
السنة املالية  :تبتدئ في فاتح يناير
.156799
وتنتهي في  31ديسمبر.
250 P
املدة  99 :سنة تبتدئ من يوم
تقييد الشركة بالسجل التجاري.
KENITRAVEL
األرباح  :بعد خصم الدخيرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
القانونية يوزع الباقي تبعا لقرار
رأسمالها  100.000 :درهم
الشركاء أنصافا حسب حصص كل
املقراالجتماعي  :تجزئة الحرية
واحد منهم.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة الطابق األر�ضي رقم  86القنيطرة
تأسيس شركة
االبتدائية بتمارة تحت رقم 7087
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريخ  28ديسمبر .2021
السجل التجاري  :تم تقييد بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي
الشركة لدى مصلحة السجل لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
التجاري باملحكمة االبتدائية املواصفات التالية :
التسمية .KENITRAVEL SARL :
بتمارة تحت رقم  134989بتاريخ
الشكل القانوني  :شركة ذات
 28ديسمبر .2021
والبيان
االستخالص
من أجل
املسؤولية املحدودة.
249 P
املقر االجتماعي  :تجزئة الحرية
الطابق األر�ضي رقم  86القنيطرة.
STE UNIVERS & PARTNERS
موضوع الشركة  :كراء السيارات
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ بدون سائق.
 10أكتوبر  2020تم تأسيس شركة
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
ذات املسؤولية املحدودة بشريك الشركة في مبلغ  100.000درهم
وحيد والتي تحمل الخصائص التالية  :مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
التسمية  STE UNIVERS & :بقيمة  100درهم للواحدة محررة
.PARTNERS
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء
الصفة القانونية .SARL AU :
كالتالي :
الهدف االجتماعي :
السيد طارق أفقير.
تسويق.
السيد خالد املزاندي.
اإلعالنات.
املدة  99 :سنة.
ي
التدبيرالتجار .
التسيير  :أسند إلى السيد طارق
درهم
100.000
:
الشركة
رأسمال
أفقيروالسيد خالد املزاندي.
مقسمة إلى  100حصة من فئة
تم التقييد بالسجل التجاري
 1000درهم للحصة الواحدة موزعة باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
بين الشركاء على الشكل التالي :
رقم  63481بتاريخ  8ديسمبر .2021
السيدة سلوى العفير  100حصة.
251 P
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
IDM TRANS
السجل التجاري.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقراالجتماعي  :مكتب رقم 3
املقراالجتماعي  48 :شارع فال ولد ياسمين  25شارع يعقوب املنصور
عميرالشقة  1أكدال الرباط.
القنيطرة
تأسيس شركة
املسير  :السيدة سلوى العفير.
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بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بالقنيطرة
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد ذات املواصفات التالية :
التسمية .IDM TRANS SARL :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :مكتب رقم 3
ياسمين  25شارع يعقوب املنصور
القنيطرة.
موضوع الشركة :
نقل البضائع.
االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة محررة
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء
كالتالي :
السيد ياسين فاطمي 1000
حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد ياسين
فاطمي.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  63607بتاريخ  27ديسمبر
.2021
252 P

SOGESTAG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  47 :زنقة عمرو بن
العاص إقامة اسماعيل مكتب رقم 4
القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة بتاريخ  15نوفمبر  2021تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات
التالية :
التسمية .SOGESTAG :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

املقراالجتماعي  47 :زنقة عمرو بن
العاص إقامة اسماعيل مكتب رقم 4
القنيطرة.
موضوع الشركة :
املقاولة في تسيير االستغالل
الفالحي.
التجارة بصفة عامة.
االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة محررة
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء
كالتالي :
السيد كنيبة عمر  500حصة.
السيد كنيبة حسن  500حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد كنيبة
عمروالسيد كنيبة حسن.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  63443بتاريخ  6ديسمبر .2021
253 P

DAR MESBAHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقرها االجتماعي  :رقم  ،58شارع
محمد الخامس  -القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بالقنيطرة
بتاريخ  5أكتوبر  ،2021تم وضع
القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات
التالية :
التسمية DAR MESBAHI :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املقر اإلجتماعي  :رقم  ،58شارع
محمد الخامس  -القنيطرة.
موضوع الشركة  :مستغل مطعم ؛
وبصفة عامة ،كل ما له عالقة
بنشاط الشركة.
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رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة ،محررة
بكاملها ،مكتتبة ،وموزعة على
الشركاء كالتالي :
السيد مدور حسن  140حصة ؛
السيدة مدور ليلى  180حصة ؛
السيد مدور عزيز 140حصة ؛
السيد مدور عبد الرحمان 120
حصة ؛
السيدة مدور وفاء  180حصة ؛
السيدة مدور السعدية 120
حصة ؛
السيدة مدور كبيرة  120حصة ؛
املدة  99 :سنة.
السنة اإلجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير  :أسند إلى السيدة مدور
وفاء والسيد مدور ليلى.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  63591بتاريخ  27ديسمبر
.2021
254 P

DAWAJIN DIST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقرها االجتماعي  :زاوية شارع
اإلستقالل وشارع املر�سى ،إقامة
«البيرال  ،»Aمكتب رقم  - 8القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد ذات املواصفات
التالية :
التسمية DAWAJIN DIST :
.SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر اإلجتماعي  :زاوية شارع
اإلستقالل وشارع املر�سى ،إقامة
«البيرال  ،»Aمكتب رقم  - 8القنيطرة.
موضوع الشركة  :بائع الدواجن،

األرانب أو محصول الصيد بنصف
الجملة أوالجملة.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة ،محررة
بكاملها ،مكتتبة ،وموزعة على
الشركاء كالتالي :
السيد رشيد بنحمادي 1000
حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد رشيد
بنحمادي.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  63611بتاريخ  28ديسمبر
.2021
255 P
RAHIOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقرها االجتماعي  :زاوية زنقة لبنان
وبان بطوطة مكتب  - 2القنيطرة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد يوم  5أكتوبر
 2021قرر الشركاء للشركة ذات
املسؤولية املحدودة «رحيوي
لإلسكان» رأسمالها  100.000درهم
والكائن مقرها االجتماعي زاوية
زنقة لبنان وابن بطوطة مكتب - 2
القنيطرة.
الزيادة في رأسمال الشركة من
 100.000درهم إلى  300.000درهم
وذلك بإصدار  2000حصة جديدة
مكتتبة ومسددة بالكامل نقدا.
على إثرما سبق تم تعديل ارتباطي
للفصول  6و  7من القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  27ديسمبر 2021
تحت رقم .89470
256 P
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شركة ATTAWFIQCOPRO
ش.ذ.م.م

تفويت حصص وتغييرتسمية
الشركة وتحويل املقراالجتماعي
للشركة

بمقت�ضى عقد تفويت الحصص
املبرم بالقنيطرة مؤرخ في فاتح
نوفمبر  2021تم تحديد ما يلي تبعا
للمحضر :
تفويت السيد الكناني محمد
والسيد شفيق يوسف ل 200
حصة 100 ،حصة لكل منهما لفائدة
السيد بحري هشام.
ليصبح التوزيع الجديد ل 1000
حصة كالتالي :
السيد شفيق يوسف  400حصة ؛
السيد الكناني محمد  400حصة ؛
السيد بحري هشام  200حصة ؛
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالقنيطرة يوم فاتح نوفمبر  2021تم
تحديد ما يلي تبعا للمحضر :
تغيير تسمية الشركة إلى
.SMCOPRO
تحويل املقر االجتماعي إلى املقر
الجديد الكائن بالقنيطرة  59إقامة
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد
العزيزرقم .4
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  27ديسمبر 2021
تحت رقم .89456
للضبط والنشر

257 P

SIMORIENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقرها االجتماعي  :زاوية أبو بكر
الصديق وزنقة غاندي ،بقعة رقم
 ،32-30عمارة  ،Aإقامة إبراهيم،
متجررقم  - 1القنيطرة

تعديالت قانونية

بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي ،بتاريخ  15ديسمبر
 2021لشركة  ،SIMORIENTشركة
ذات املسؤولية املحدودة ،تقرر
ما يلي :

املصادقة على تعيين السيدة
 ،DINNE RACHIDAمسيرة جديدة
للشركة وذلك ملدة غيرمحدودة.
اإلمضاء اإلجتماعي.
تغيير الفصل  42من القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بالقنيطرة ،بتاريخ
 27ديسمبر  2021تحت رقم .89468
258 P

UZUNER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراإلجتماعي  ،30 :شارع اإلمام
علي ،مكتب رقم  2القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات املواصفات التالية :
التسمية UZUNER SARL :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي  ،30 :شارع اإلمام
علي ،مكتب رقم  2القنيطرة.
موضوع الشركة  :املقاولة في
نجارة األملنيوم ،الحديدية والبولي
كلوريد الفينيل.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة ،محررة
بكاملها ،مكتتبة ،وموزعة على
الشركاء :
السيد خليل مونجيم  500حصة ؛
السيد حمدون محمد  500حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد خليل
مونجيم.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  63599بتاريخ  27ديسمبر
.2021
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GROUPE CONSTRUCTION
HOSNI & AHMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقرها االجتماعي  ،31 :زنقة أنوال
ومحمد القري ،إقامة «منارة ،»A
مكتب رقم  - 5القنيطرة.

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
املواصفات التالية :
GROUPE
:
التسمية
& CONSTRUCTION HOSNI
.AHMED SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املقر اإلجتماعي  ،31 :زنقة أنوال
ومحمد القري ،إقامة «منارة ،»A
مكتب رقم  - 5القنيطرة.
موضوع الشركة  :منعش عقاري ؛
املقاولة في األشغال املختلفة أو
البناء.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة ،محررة
بكاملها ،مكتتبة ،وموزعة على
الشركاء كالتالي :
السيد أحمد السو�سي  500حصة ؛
السيد لحسن املنور  500حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد أحمد
السو�سي والسيد لحسن املنور.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  63355بتاريخ  29نوفمبر .2021
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
SWEET SALON
االبتدائية بالقنيطرة ،وقيدت
شركة ذات مسؤولية محدودة
بالسجل التجاري تحت رقم 88888
بشريك وحيد
رأسمالها اإلجتماعي  100.000 :درهم بتاريخ  3نوفمبر .2021
بمثابة مقتطف وبيان
مقرها االجتماعي  :املغرب العربي
املسير
«س» الرقم  73مخزن رقم - 01
262 P
القنيطرة
بمقت�ضى املحضر املحرر بتاريخ
KANAIT CONSULTING
 14أكتوبر  ،2021قرر الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد املصادقة على ما يلي :
بشريك وحيد
قرر السيد فائز الحسين تفويت
رأسمالها  100.000 :درهم
 500حصة من حصصه في الشركة
املقراإلجتماعي  :زاوية زنقة
املتكونة من ألف ( )1000حصة اإلستقالل ومر�صى إقامة البيرال A
مكتب رقم  8القنيطرة
اجتماعية من فئة مائة ( )100درهم
ت ــأس ـي ـ ــس شركة
للحصة إلى السيد فائز حمزة الذي
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
سيصبح شريك جديد للشركة.
تم تغيير الشكل القانوني للشركة بالقنيطرة ،تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
تعيين السيدان فائز الحسين بشريك وحيد ذات املواصفات
وفائزحمزة مسيران للشركة يمارسان التالية :
KANAIT
:
التسمية
مهامهما بإمضاءات منفصلة.
CONSULTING SARL AU
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
الشكل القانوني  :شركة ذات
تم اإليداع القانوني بالسجل
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
التجاري للمحكمة االبتدائية
املقر اإلجتماعي  :زاوية زنقة
بالقنيطرة بتاريخ  25نوفمبر  2021اإلستقالل ومر�صى إقامة البيرال A
تحت رقم .89155
مكتب رقم  8القنيطرة.
بمثابة مقتطف وبيان
املسير
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MAKKAH IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها اإلجتماعي  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :بالقنيطرة ،تجزئة
رقم  1725قصبة مهدية
بموجب العقد العرفي بتاريخ
 18أكتوبر  ،2021قرر الشركاء
ما يلي :
الحل املسبق للشركة وتصفيتها
بالترا�ضي ،وتسمية السيد زاهيد
عبد العالي مسؤول عن التصفية،
وتحديد محل التصفية  :بالقنيطرة
تجزئة رقم  1725قصبة مهدية.

الشركة
موضوع
INFORMATIQUE
:
(PROGRAMMEUR ANALYSTE
.)CONCEPTEUR
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة ،محررة
بكاملها ،مكتتبة ،وموزعة على
الشركاء كالتالي :
السيد حسام بلحرار 1000
حصة.
امل ـ ــدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد حسام
بلحرار  1000حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد حسام
بلحرار.

السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  63637بتاريخ  28ديسمبر
.2021
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TASMINE
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغييراملقراستقالة  -تعيين مسير-
تغييرالقانون األسا�سي
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  26أغسطس
 2021تم وضع القانون األسا�سي
لشركة  TASMINE SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة رأسمالها
 200.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية  100درهم للواحدة
مسجلة ومحررة ،تقرر ما يلي :
موضوع االجتماعي :
استقالة السيد يوسف اححاوي ؛
تغييراملقر:
من العنوان الطريق الرئيسية رقم
 1الصخيرات تمارة.
إلى العنوان /
تجزئة املستقبل العمارة 46
الشقة رقم  6الصخيرات.
تعيين مسير وحيد للشركة :
السيد عبد االله فارس.
تغييرالفصول  4و  12من القانون
األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،
بتاريخ  29ديسمبر  2021تحت
رقم .121012/2021
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األستاذة سميرة الحيوني
NOTAIRE

كوفي انفيست

ش.م.م
شــركــة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 :درهم
مقرالشركة  :فاس  76تجزئة املهدي
شقة  1طريق ايموزار
محضرالجمع العام

توقيع مشترك

بمقت�ضى عقد توثيقي تلقته
األستاذة سميرة الحيوني املوثقة
املوقعة أسفله بتاريخ  21و 24
سبتمبر  ،2021تم االتفاق على
ما يلي :
اضافة توقيع السيد شاكر مسفر
لتوقيع السيد هشام بنشقرون
بصفته املسير شركة محدودة
املسؤولية املسماة كوفي انفيست
ش.م.م.
وبذلك تصبح الشركة ملتزمة
بالتوقيع املشترك للسيد هشام بن
شقرون والسيد شاكر مسفر أي
توقيع جميع املعامالت التجارية
لشراء وبيع أي ممتلكات أو مباني
منقولة وفيما يتعلق بجميع
املؤسسات املصرفية في اململكة.
تم اﻹيداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس ،بتاريخ  25نوفمبر
 2021تحت رقم .5327
ألجل الخالصة
والبيان
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STE K.20
SARL

تأسيس شركة

تم بتاريخ  29نوفمبر  ،2021وضع
قانون منظم لشركة باملميزات التالية :
التسمية  STE K.20 SARL :شركة
ذات املسؤولية املحدودة.
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف  :محل بقالة للبيع
بالتجزئة (أطعمة معلبة) ؛

الجريدة الرسمية

البيع بالتجزئة في متاجرالتبغ ؛
بائع تجزئة للمشروبات.
القمر االجتماعي  :املكتب رقم 1
جولف سيتي إقامة اكات العمارة 6
الطابق األر�ضي الشقة رقم  2منارة
املحاميد مراكش.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
مبلغ  100.000درهم مقسمة إلى
 1000حصة من فئة  100درهم
موزعة كاآلتي :
السيد موالي عبد القادر القادري
 510حصة ؛
السيدة عزيزة القادري 490
حصة.
اإلدارة  :تسير الشركة ملدة غير
محدودة من طرف موالي عبد القادر
القادري.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح نوفمبرإلى  31أكتوبر.
املدة  :حددت في  99سنة ابتداء
من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اﻹيداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بمراكش ،بتاريخ  23ديسمبر
 2021تحت رقم  131129وسجلت
الشركة في السجل التجاري بمراكش
تحت رقم .121437
266 P

STE FARID CHASSE

املقراالجتماعي  9 :زنقة سويسرة
عمارة رقم  10الرباط  -املحيط

استدراك خطأ وقع بالجريدة
الرسمية

عدد  5693بتاريخ  8ديسمبر 2021
بدال من :
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  15نوفمبر  2021تحت رقم
.1191105
يقرأ :
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  15نوفمبر  2021تحت
رقم .119105
الباقي بدون تغيير
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بالنكما

الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك
وحيد
تاريخ تسجيل العقد العرفي (اليوم/
الشهر /السنة)
في فاتح سبتمبر2021
والتي تحمل الخصائص التالية :
الهدف االجتماعي  :غسل وتحديد
املالبس وكل الخدمات املرافقة لها
رأسمال الشركة  10.000درهم
مقسمة إلى  100حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة موزعة بين
الشركاء على الشكل التالي :
السيد الغسا�سي أمين  100 :حصة
من فئة  100درهم للحصة الواحدة.
املدة  99 :سنة ابتداء من التأسيس
النهائي أي من تاريخ وضع السجل
التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقراالجتماعي  24 :شارع عمرابن
الخطاب س  1إقامة إنذلويس.
التسيرأمين الغسا�سي.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
تحت رقم .155455
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DIGITAL CROSSPOINT

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :شقة  2 ،34زنقة
مالي ،ديور الجامع ،الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط بتاريخ  4نوفمبر  ،2021تم
تحرير محضر الجمعية االستثنائية
لشركة DIGITAL CROSSPOINT
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد الذي تقرر
فيه ما يلي :
معاينة تغيير الشريك الوحيد
واملسير السيد إسماعيل الشرقاوي
دقاقي مقر سكنه الشخ�صي الذي
تحول الى العنوان قطاع  10بلوك
رقم  3حي الرياض الرباط بدل املدينة
اإلعالمية دبي االمارات العربية
املتحدة.

تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
 9ديسمبر  2021تحت رقم 120485
وتم وضع التصريح التغييري لدى
نفس كتابة الضبط بنفس التاريخ
تحت رقم .11145
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MADEV

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة  9يوليو
عمارة ص  6رقم  3املحمدية
السجل التجاري رقم 19343
باملحمدية
 - 1بمقت�ضى الجمع العام غير
العادي للشركاء املنعقد بتاريخ
 4ديسمبر  2021تم تقريرما يلي :
املوافقة على زيادة رأس املال بمبلغ
 302.429,48درهم عن طريق إنشاء
 3.024حصة بقيمة  100درهم لكل
منها عن طريق دمج الحساب الجاري
للشركاء وبالتالي رفعه من 100.000
درهم إلى  402.439,48درهم اكتتاب
السيد حسن العمراني جوتي حتى
 1.512يصل عدد الحصص والسيد
هشام العمراني جوتي إلى 1.512
حصة.
املوافقة على تخفيض رأس
املال بمقدار  202.429,48من
خالل مبادلة  2024حصة موجود
بقيمة  100درهم لكل منها مدفوعة
بالكامل الستيعاب الخسائر املتراكمة
السابقة.
استقالة السيد هشام العمراني
جوتي من مهامه كمدير مشارك
وبالتالي يمارس السيد حسن العمراني
جوتي إدارة الشركة دون حد زمني.
التعديالت املقابلة للمواد  6و  7و
 13و  16من النظام األسا�سي.
صالحيات اإلجراءات الشكلية.
 - 2تم تسجيل الشركة لدى
مكتب الضبط باملحكمة االبتدائية
باملحمدية بتاريخ  29ديسمبر 2021
تحت الرقم .3050
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SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE ENGLISH FOR AFRICA
PRIVE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2021لشركة
«»ENGLISH FOR AFRICA PRIVE
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
واحد مقرها االجتماعي  :رقم 153
ديور املخازنية املدينة الجديدة
مكناس قد تقرر :
تحويل املقر الرئي�سي للشركة إلى
العنوان التالي  13 :زنقة بدر الكبرى
م ج مكناس.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28ديسمبر
 2021تحت رقم  5611سجل تجاري
رقم .46491
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SOCIETE BOUCHTA VISION
SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
الرأسمال  300.000 :درهم
املقرالرئي�سي  :درب امليترالزنقة رقم
 - 5الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 188091
الدال البيضاء

تحويل املقرالرئي�سي وتوسيع الهدف
االجتماعي

 - 1بمقت�ضى محضر الجمع
العام االستثنائي بتاريخ  2فبراير
 ،2017تقرر تحويل املقر الرئي�سي
للشركة املسماة «BOUCHTA
 »VISIONشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد املذكورة
أعاله ،من الدار البيضاء ،درب امليتر
رقم  5الزنقة  1إلى الدار البيضاء
شارع عبد  املومن عمارة A 445
الطابق األول رقم  ،4وتوسيع الهدف
االجتماعي بزيادة نشاط كراء اللوازم
واملعدات املتعلقة بالسمعي البصري.

 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  13مارس  2017تحت
رقم .629372
من أجل مقتطف وإشارة
املسير
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STE NEW CAR LUXURY
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
 27ديسمبر  2021تم وضع القوانين
األساسية لشركة محدودة املسؤولية
ذات املميزات التالية :
الهدف  :كراء السيارات بدون
سائق.
املقر  16 :القواس حي يعقوب
املنصور الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تكوين الشركة.
رأس املال  :حدد رأس املال بما
قدره  100.000درهم ،مقسم على
 1000حصة بنسبة  100درهم
للواحدة ،ودفعت في الصندوق
االجتماعي للشركة.
األرباح  :تؤخذ  %5من األرباح
لتأسيس االحتياطي.
الحصص  :السيد صابر تدمرت
 1000حصة.
املجموع  1000 :حصة.
التسيير  :تدار الشركة من
طرف السيد صابر تدمرت ملدة غير
محدودة.
لإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم السجل التجاري .156583
273 P
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الهدف  :كراء السيارات بدون
سائق.
املقر  :حي الجديد رقم  56الطابق
الثاني القامرة ح ي م الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تكوين الشركة.
رأس املال  :حدد رأس املال بما
قدره  100.000درهم ،مقسم على
 1000حصة بنسبة  100درهم
للواحدة ،ودفعت في الصندوق
االجتماعي للشركة.
األرباح  :تؤخذ  %5من األرباح
الصافية لتأسيس االحتياطي.
الحصص  :السيد مهدي هيبوي
 1000حصة.
املجموع  1000 :حصة.
التسيير  :تدار الشركة من
طرف السيد مهدي هيبوي ملدة غير
محدودة.
لإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم السجل التجاري .156731
274 P

STE MILUX CARS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
 28ديسمبر  2021تم وضع القوانين
األساسية لشركة محدودة املسؤولية
ذات املميزات التالية :
الهدف  :كراء السيارات بدون
سائق.
املقر  :مجموعة الخير املحل رقم
 307حي الخيرح.ي.م الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تكوين الشركة.
رأس املال  :حدد رأس املال بما
STE ZINCARS RENTAL
قدره  100.000درهم ،مقسم على
SARL AU
تكوين شركة محدودة املسؤولية  1000حصة بنسبة  100درهم
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط للواحدة ،ودفعت في الصندوق
 28ديسمبر  2021تم وضع القوانين االجتماعي للشركة.
األرباح  :تؤخذ  %5من األرباح
األساسية لشركة محدودة املسؤولية
ذات املميزات التالية :
الصافية لتأسيس االحتياطي.

الحصص  :السيد إسماعيل
كميح  1000حصة.
املجموع  1000 :حصة.
التسيير  :تدار الشركة من طرف
السيد إسماعيل كميح ملدة غير
محدودة.
لإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم السجل التجاري .156733
275 P

STE TALI CAR
SARL AU

تغيراملقرالشركة

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
 27ديسمبر  2020تم تغيير بعض
قوانين الشركة وحدد ما يلي :
تغيير مقر الشركة  :املحل رقم 1
زنقة فاطمة الفهرية الرباط إلى طريق
الوطنية  2امزوارن الحسيمة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط التجارية بالرباط بتاريخ
تحت رقم  11026تحت رقم السجل
التجاري .154835
276 P

SOCIETE LE COMPTOIR
MARKET 2

SARL
رأسمالها  800.000درهم
مقرها االجتماعي  :ناضور ،املنطقة
الصناعية سلوان رقم 10

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي ،تم تكوين
قانون أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة خصائصها كالتالي :
التسمية LE COMPTOIR :
.MARKET 2
الهدف  :متجرتجارة.
استيراد وتصدير.
املقر االجتماعي  :ناضور ،املنطقة
الصناعية سلوان رقم .10
املدة  99 :سنة.

الجريدة الرسمية
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الرأسمال االجتماعي 800.000 :
درهم مقسم إلى  800حصة قيمة كل
واحدة  1000موزعة كالتالي :
السيد الياس الفيظ  400 :حصة.
السيد علي اصطفى  400 :حصة.
التسيير  :تم تعيين :
السيد علي اصطفى الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.A539538
والسيد الياس الفيظ الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 S712696كمسيرين للشركة وملدة
غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية الناضور
بتاريخ  21ديسمبر  2021سجل
تجاري رقم .23329

NEW AFFAIRE

SARL
السجل التجاري 28699

تفويت الحصص  ،تغييرالشكل
القانوني للشركة

الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  AD89897من التسيير واإلبراء
النهائي للشركة وتعويضها بالسيدة
لعميري كوثر الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم T264222
للتسييرالشركة ملدة غيرمحددة.
أصبحت السيد لعميري كوثر
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  T264222املسيرة الوحيدة
للشركة ملدة غي محددة.
كما أكد الجمع العام بتفويض
املطلق للسيد العيادي عبد الغاني
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  H229073بكل الصالحيات
من بينها التسيير واإلمضاء في جميع
اإلدارات مثل البنوك ادارة الضرائب.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  28ديسمبر  2021رقم
اإليداع القانوني .11534
280 P

 - 1بقرارالجمع العام الغيرالعادي
ملساهمي الشركة املنعقد بتاريخ
 04/11/2021بمقرها االجتماعي
تقرر ما يلي :
تفويت  %70من حصص السيد
احمد لكموح لفائدة السيدة فيروز
لكموح والتي قبلتها .
توزيع راسمال الشركة كما يلي :
 السيد احمد لكموح  300حصة السيدة فيروز لكموح 700حصة
تغييرالشكل القانوني للشركة من
 SARL . AUإلى .SARL
وبالتالي تغيير الفصول  6، 1و 7
من القانون األسا�سي .
التوقيع  :بالنسبة ألي عملية
مقتطف وبيان النشر
مصرفية ،وتوقيع الشيكات،
والتحويالت،
 277 Pوالحواالت،
AUTO ECOLE AL KIFAH
والتحصيالت ،والخصومات...
MICROFINANZA
SARL AU
وبصفة عامة ،بالنسبة ألي عملية
تأسيس
MAGHREB
إدارية سيتم توقيعها من طرف
تاريخ تسجيل العقد العرفي في
السيد لكموح احمد بصفته شريك،
ش.م.م بمساهم واحد
ومن طرف السيدة لكموح فيروز فاتح ديسمبر  2021بالرباط والتي
رأسمالها  10.000درهم
تحمل الخصائص التالية :
بصفتها مسيرة شريكة للشركة.
س.ت  / 121363 :الرباط
 - 2تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الهدف االجتماعي  :مدرسة لتعليم
ت.ض 20695115 :
محضر الجمع العام غير العادي الضبط باملحكمة االبتدائية بسال السياقة.
يوم 28/12/2021
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
بتاريخ فاتح نوفمبر  2021قرر ما يلي :
لإلشارة والنش ـ ـ ـ ــر
نقدا ،وهي تمثل  1.000حصة من
املسيرة
فسخ الشركة بصفة سابقة
 279 Pفئة  100درهم للحصة الواحدة :
ألوانها ابتداء من فاتح نوفمبر .2021
ملكية حصص الشركة هي :
تعيين كمصفي للشركة السيد
السيد زهير بنحجاج 1.000 :
العربية مكتب الصرف
.Giampietro PIZZO
شارع النخيل سكتور  3اوالد مطاع حصة أي  100.000درهم.
مقر فسخ الشركة  :الرباط
املدة  99 :سنة ابتداءا من
حي الرياض  2تمارة
أكدال ،4 ،زنقة واد زيز ،الشقة 7
التأسيس النهائي.
رأسمالها  1.000.000درهم
الطابق الثالث.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 23
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
تم اإليداع القانوني باملحكمة ديسمبر  2021تقرر ما يلي :
التجارية بالرباط في  29ديسمبر
بمقت�ضى الجمع العام املبرم األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 2021تحت رقم .120977
املقر االجتماعي  :رقم  45بلوك ت
يوم  23ديسمبر  2021تم قبول
 278 Pاستقالة السيدة فحا�صى سعاد  8القامرة الرباط.
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التسيير  :املسير هو السيد زهير
بنحجاج ملدة غيرمحدودة.
رقم التقييد بالسجل التجاري
.156773
281 P

YNCREA MAROC ECOLE
D’INGENIEURIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شريك وحيد
رأسمالها  3.500.000درهم
الكائن مقرها االجتماعي  117 :زاوية
شارع األطلس ،وشارع األمم املتحدة
السجل التجاري 124725
الرباط
بمقت�ضى محضر مداوالت
الشريك الوحيد بالرباط بتاريخ 3
نوفمبر  2021قرر الشريك الوحيد
للشركة ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة
بمبلغ  19.200.000درهم عن
طريق اإلدماج الجزئي للحساب
الجاري لشركة HEI ISA ESEN
 ،DEVELOPPEMENT SARLوعلى
إثر ذلك يصبح رأسمال الشركة
«YNCREA MAROC ECOLE
D’INGENIEURIE» 22.700.000
درهم بدل  3.500.000درهم.
ستتم هذه الزيادة في رأس املال
بإنشاء  192.000حصة جديدة
بقيمة اسمية تقدر ب  100درهم
لكل حصة ،تكتتب وتحرر عن
طريق املقاصة مع الديون الثابتة
واملستحقة على الشركة في حدود
 19.200.000درهم.
تعديل الديباجة والفصلين  7و 8
من النظام األسا�سي للشركة على إثر
هذا القرار.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  30ديسمبر
 2021تحت رقم  121097مع اإلعالن
بالتعديل املودع تحت رقم .11619
من أجل مقتطف وبيان
املسير

282 P
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 - IIتعديل القانون األسا�سي
SOLUTIONS TRADING
للشركة.
SARL AU
 - IIIتم اإليداع القانوني في قلم
تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في املحكمة التجارية بالدار البيضاء
الرباط بتاريخ  4ديسمبر  2021قد بتاريخ  28ديسمبر  2021تحت رقم
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية .782077
للنسخة والبيان
محدودة بشريك وحيد.
األستاذ جعفرجابر
اسم الشركة SOLUTIONS :
284 P
.TRADING SARL AU
الهدف االجتماعي  :التجارة في
STE KAVAK SERVICES
املعدات املكتبية.
بمقت�ضى عقد عرفي حرر يوم
رأسمال الشركة  100.000 :درهم  11أكتوبر  2021بسال تم تأسيس
مقسمة إلى  1.000حصة من فئة شركة ذات مسؤولية املحدودة
 100درهم للحصة الواحدة للشريك بالخصائص التالية :
التسمية STE KAVAK :
الوحيد السيد احمد املزواري.
املدة  99 :سنة ابتداء من .SERVICES
الهدف  :األشغال املختلفة أو
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
البناء  -نقل البضائع  -التجارة.
السجل التجاري.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة مقسمة إلى  1.000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة مقسمة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر  :فيال رقم  4حي نوباليا شارع كاآلتي :
السيد ابراهيمي ياسين 500 :
 17بلوك  1حي الرياض الرباط.
حصة.
املسير  :احمد املزواري.
السيد ابراهيمي سعد 500 :
تم التقييد بالسجل التجاري
حصة.
.156775
املقر االجتماعي  :زنقة  ،928زنقة
283 P
الدوالي حي الفيالت  -سال الجديدة -
سال.
ديوان األستاذ جعفرجابر
التسيير  :ابراهيمي ياسين.
GIRLY TOUCH
املدة  :مدة الشركة  99سنة.
شركة ذات مسؤولية محدودة
تم التقييد بالسجل التجاري
رأسمالها  100.000درهم
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم
مقرها االجتماعي  :الدارالبيضاء
.35179
 عين الشق ،بقعة رقم  ،476حي285 P
النسيم ،الطابق األر�ضي
 - Iبمقت�ضى محضر الجمع العام
MARJANE AUTO
غير العادي موثق بتاريخ  22ديسمبر
SARL AU
 ،2021قرر نقل مقر الشركة  :من
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 ،13شارع أحمد املجاتي« ،إقامة  4نوفمبر  2021قرر مساهمو شركة
األلب» الطابق األول ،رقم  ،8الدار MARJANE AUTO SARL AU
البيضاء.
ما يلي :
إلى العنوان الجديد الكائن في
 - 1الحل املسبق للشركة.
الدارالبيضاء ،عين الشق ،بقعة رقم
 - 2تعيين السيد كمال توفيق
كمصفي للشركة.
 ،476حي النسيم ،الطابق األر�ضي.

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

 - 3تحديد مقرالتصفية في  :متجر
رقم  1عمارة  1226حي املنزه ح.ي.م.
الرباط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  15ديسمبر
 2021تحت رقم .120972
286 P

HIVE PROD

األستاذ محمد كريم دوليزال
موثق بالدارالبيضاء

ASSILIA SAKANE

SARL
رأسمالها االجتماعي  100.000درهم
مقرها االجتماعي  31 :شارع األمير
ولي العهد ،طنجة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 29أكتوبر  ،2009يتضمن قرار
لشركاء شركة «اصيلية سكن» شركة
محدودة املسؤولية ما يلي :
رفع رأسمال الشركة من 100.000
درهم إلى  2.200.000درهم.
إدخال تعديالت على القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  25نوفمبر .2009

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أغسطس  2021لشركة HIVE
 PROD SARLقرر ما يلي :
الحل النهائي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  16ديسمبر
 2021تحت رقم .120970
287 P

ذ .محمد كريم دوليزال

SOCIETE SALE
TACHYGRAPHE

ELGOUDY RECYCLAGE

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
ومسجل بتاريخ  5فبراير  ،2020تم
إنشاء شركة محدودة املسؤولية،
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية SOCIETE SALE :
.TACHYGRAPHE SARL
الهدف االجتماعي  :مقاول
التركيبات الكهربائية.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
املقر االجتماعي  :محل رقم 130
شارع خزامة حي النهضة سال.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ التأسيس.
التسيير  :تم تعيين السيد عز
الدين الشهيبة كمسيرللشركة.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  20فبراير
 2020تحت رقم .34166
مقتطف وبيان

288 P

289 P

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بسال
بتاريخ  23سبتمبر  ،2021قد تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد :
الهدف االجتماعي  :بيع ،جمع،
تكييف الورق والكرتون.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة 1000
حصة في ملك الشريك الوحيد.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر  :تجزئة الوفاق رقم  126حي
االنبعاث سال.
املسير :الكودي رشيد.
رقم السجل التجاري .35053 :
290 P
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BENFARHOUN RECYCLAGE
SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بسال
بتاريخ  18أكتوبر  ،2021قد تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد :
الهدف االجتماعي  :بيع ،جمع،
تكييف الورق والكرتون.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة 1000
حصة في ملك الشريك الوحيد.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر :حي االنبعاث زنقة ايت واحي
رقم  465سال.
املسير :بنفرحون عزيز.
رقم السجل التجاري .35085 :
291 P
ديوان األستاذ علي لحرش
موثق
 ،106مركب البدر ،الطابق الثالث رقم ،14
عين السبع ،الدارالبيضاء

SOCIETE MAROCAINE DE
COMMERCIALISATION
DES VIANDES
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  2.500.000درهم
مقرها الرئي�سي  :طريق أوالد عبو،
جماعة أوالد صالح ،قيادة النواصر
 - 1بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه
األستاذ علي لحرش بتاريخ  27ديسمبر
 2021فوت كل من السيد محمد
رباح والسيد عبد اللطيف رباح
جميع حصصهما االجتماعية لفائدة
شركة «»OULED SALEH PARK
شركة ذات مسؤولية محدودة أي
 25.000حصة ،وبالتالي :

الجريدة الرسمية

تغيير الشكل القانوني للشركة
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد.
استقال السادة محمد رباح ،عبد
اللطيف رباح ،وأسامة رباح من تسيير
الشركة وتم تعيين السيد أنيس
الصفريوي كمسير وحيد للشركة مع
توقيع مشترك مع السيد إسماعيل
ابن عبد الجليل.
تعديل البنود  6و  7و  43من
القانون األسا�سي للشركة.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  29ديسمبر 2021
تحت رقم .806514
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عالمكو

ش.ذ.م.م بشريك منفرد

تصفية مسبقة للشركة

STE ILMALIM IMMO
SARL AU

تأسيس

 - 1بواسطة عقد عرفي منعقد
بتاريخ  10نوفمبر  ،2021قرر املسير
املنفرد واملصفي السيد عالل الصليح
للشركة املسماة «عالمكو» ش.ذ.م.م
بشريك منفرد ،رأسمالها 10.000
درهم ،مقرها الرئي�سي بالدارالبيضاء
 :زنقة  4رقم  10حي عمر بن الخطاب
ومسجلة في السجل التجاري تحت
رقم  ،150237تصفية الشركة
بشكل قاطع ونهائي ،وذلك لعدم
قدرتها على مزاولة نشاطها.
 - 2تم اختيار مقر التصفية بمقر
الشركة  :زنقة  4رقم  10حي عمر بن
للنسخة والبيان
الخطاب ،والذي له كل الصالحيات
األستاذ علي لحرش
 292 Pوالحق املطلق لإلشراف على كل
اإلجراءات املتعلقة بهذه التصفية.
 - 3نفد اإليداع القانوني باملحكمة
REVE COSMETIQUE
التجارية بالدار البيضاء في 28
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ديسمبر  ،2021تحت رقم .806209
بشريك وحيد
املسيرواملصفي
رأسمالها  2.000.000درهم
294 P
مقرها االجتماعي  197 :شارع
الزرقطوني زنقة شالة ب رقم 10
أمبري نيو
ش.ذ.م.م
الطابق الرابع الدارالبيضاء
تفويت حصص الشركة
س.ت 348963
 - 1بواسطة عقد عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
تحديث القانون األسا�سي للشركة  30نوفمبر  ،2021فوت السيد سعيد
 - 1بمقت�ضى الجمع العام الغير أسرير ،شريك في الشركة املسماة
عادي بتاريخ  29أكتوبر  2021تقرر «أمبري نيو» ش.ذ.م.م ،رأسمالها
 10.000درهم ،مقرها األسا�سي
ما يلي :
بالدار البيضاء  :حي جميلة  1زنقة
املصادقة على تفويت الحصص.
 5رقم  52مكرر ق.ج .ومسجلة في
تحويل الشركة إلى شركة ذات السجل التجاري تحت رقم GREEN TECHNOLOGIES ،460457
مسؤولية محدودة بعدة شركاء.
D’INGENIERIES
 50حصة التي كانت في حوزته لفائدة
تغيير البند السابع من القانون
شركة ذات مسؤولية محدودة
زوجته السيدة جميلة بنخالد ،التي
األسا�سي للشركة.
تأسيس
أصبحت الشريكة واملسيرة املنفردة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
تحديث القانون األسا�سي وبذلك تمت إعادة تحرير قانون
للشركة.
بتاريخ  6ديسمبر  2021قد تم
الشركة ،بعد تعديل بنوده.
 - 2نفد اإليداع القانوني باملحكمة تأسيس شركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء يوم  23التجارية بالدار البيضاء في  29محدودة باملميزات التالية :
GREEN
:
التسمية
ديسمبر  2021تحت رقم  .805488ديسمبر  ،2021تحت رقم .806528
بيان مختصر
اإلدارة
T E C H N O L O G I E S
.D’INGENIERIES 295 P
293 P
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  13ديسمبر  2021تم
تأسيس شركة باملواصفات التالية :
STE ILMALIM IMMO SARL
.AU
املقر االجتماعي  75 :شارع 11
يناير الطابق األول الشقة  169الدار
البيضاء.
الهدف االجتماعي  :القيام بجميع
معامالت البناء املختلفة واإلنعاش
العقاري.
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بالشريك
الوحيد.
الرأسمال  100.000 :درهم.
الحصص  :السيد عبد العزيز
العسري  1000 :حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد عبد
العزيز العسري الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  BH524288مسيرا
للشركة ملدة غيرمحدودة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح ينايرإلى  31ديسمبر.
املدة  :تم تحديدها في  99سنة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  27ديسمبر 2021
تحت رقم  805947والسجل التجاري
.526987
296 P
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التسمية .OULEMAG :
الهدف االجتماعي  :أنشطة
النشر ،التسويق وطباعة املجالت،
إدارة استوديو.
رأسمال الشركة  :حدد في
 100.000درهم موزعة إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
قد تم تحريرها بأكملها واسنادها
للسيدة منية الكرزابي ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.A489330
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقراالجتماعي  15 :شارع األبطال
شقة رقم  4أكدال الرباط.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
مينة الكرزابي ،الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم A489330
وذلك ملدة غيرمحدودة.
رقم السجل التجاري باملحكمة
التجارية بالرباط .156823 :

الهدف االجتماعي  :مكتب
الدراسات التقنية والهندسية.
رأسمال الشركة  :حدد في
 100.000درهم موزعة إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم،
أي :
السيدة املومني فاطمة ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
: GB193057
 900حصة.
السيد هشام امالل  :الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
: AB160031
 100حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقراالجتماعي  15 :شارع األبطال
شقة رقم  4أكدال الرباط.
مقتطف من أجل اإلشهار
التسيير  :تسير الشركة من طرف
298 P
السيدة املومني فاطمة الحاملة
SYNDIC FONCIER
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
شركة ذات مسؤولية محدودة
 GB193057والسيد هشام امالل
تأسيس
 :الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
رقم  AB160031وذلك ملدة غير
بتاريخ  3نوفمبر  2021بالرباط قد
محدودة.
رقم السجل التجاري باملحكمة تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
التجارية بالرباط .156827 :
التسمية .SYNDIC FONCIER :
مقتطف من أجل اإلشهار
الهدف االجتماعي  :إدارة مجمعات
297 P
الشقق.
رأسمال الشركة  :حدد في
OULEMAG
 100.000درهم موزعة إلى 1000
شركة ذات مسؤولية محدودة من
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
شريك واحد
قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة
تأسيس
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم،
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل أي :
بتاريخ  8ديسمبر  2021قد تم تأسيس
السيد محمد الشكر الحامل
شركة ذات مسؤولية محدودة من للبطاقة الوطنية رقم XA101385 :
 500حصة.
شريك واحد باملميزات التالية :
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد محمد بنزاكور الحامل
للبطاقة الوطنية رقم  EE456058 :التجارية بالرباط يومه  29نوفمبر
 500حصة.
 2021تحت رقم .121011
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
300 P
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
شركة حدائق املستقبل
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
رأسمالها  10.000درهم
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
مقرها االجتماعي  19 :شارع حومان
املقراالجتماعي  15 :شارع األبطال
الفتواكي  -القنيطرة
شقة رقم  4أكدال الرباط.
بمقت�ضى قرار املنعقد بتاريخ
التسيير  :تسير الشركة من  28أكتوبر  2019لشركة حدائق
طرف السيد محمد الشكر ،الحامل املستقبل شركة محدودة املسؤولية
لبطاقة التعريف الوطنية رقم قرروا ما يلي :
 XA101385والسيد محمد بنزاكور
تفويت جميع الحصص التي
الحامل للبطاقة الوطنية رقم يمتلكها السيد محمد سعد بن
 EE456058وذلك ملدة غيرمحدودة .شقرون في الشركة والتي تبلغ 30
رقم السجل التجاري باملحكمة حصة لفائدة السيد أيت سيمو
التجارية بالرباط .156829 :
سعيد.
مقتطف من أجل اإلشهار
تعيين السيد محمد سعد
299 P
بنشقرون والسيد ايت سيمو سعيد
مسيران للشركة ملدة غيرمحدودة.
PANDEX DELIVERY
تم اإليداع القانوني بكتابة
بيع الحصص وتغييراملقراالجتماعي
الضبط لدى املحكمة التجارية
للشركة
حسب العقد الخاص وانعقاد بالقنيطرة بتاريخ  11ديسمبر 2019
الجمع العام االستثنائي يوم  5نوفمبر تحت رقم .73654
301 P
 2021باملقر االجتماعي للشركة 12 :
ساحة ابو بكر الصديق رقم  8اكدال
الرباط ،تقرر ما يلي :
بيع جميع األسهم التي يمتلكها كل
من السيد محمد سحتوت والسيد
محمد مازيغ ( 100حصة) الى كل من
السيد ما شاء هللا مصطفى الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 AB159374والسيدة فريدة صالحي
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .G359923
استقالة السيد محمد سحتوت
والسيد محمد مازيغ من مهامهما
كمسيرين وتسمية السيدة فريدة
صالحي بصفتها املسيرة للشركة.
تغيير املقر االجتماعي للشركة
إلى العنوان الجديد  :رقم  15زنقة
املوصل بطانة سال.

COMMUNICATION EDI
MAROC
كومينيكاسيون إيدي ماروك

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بالدار
البيضاء بتاريخ  12نوفمبر 2021
تم وضع القوانين األساسية لشركة
محدودة املسؤولية ذات شريك
وحيد باملواصفات التالية :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات شريك وحيد.
:
االجتماعية
التسمية
ن
إيدي ماروك
كومينيكاسيو
COMMUNICATION
EDI
.MAROC

الجريدة الرسمية
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الهدف االجتماعي  :االستشارة في
مجال املعلوميات ،البرمجية وأنشطة
معلوميات أخرى.
املقراالجتماعي  11 :زنقة الوحدة،
إقامة اإلمام علي ،شقة رقم  ،2الدار
البيضاء.
الرأسمال  :محدد  500.000درهم
مقسم إلى  5.000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة مكتتبة
ومحررة كليا من طرف الشريك
الوحيد.
املدة  99 :سنة تبتدئ من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري إال إذا
تم حلها أو تمديدها.
الشركاء  :شركة اديكوم كابتال س
.ل « »EDICOM CAPITAL S.Lشركة
محدودة املسؤولية ،ذات القانون
اإلسباني رأسمالها 1.000.800
أورو ،مقرها االجتماعي  :س/شارل
روبر داروين  ،10 8باترنا ،46980
فالنسيا  -إسبانيا ،مسجلة في السجل
التجاري تحت التعاريف التالية :
توم  ،5427فوليو  ،194صفحة V -
 46443تسجيل  28ممثلة من طرف
السيد فيسانتي  -لويز فيالتا تامريت
- M. Vincente-Luis Vilata Tamarit
حامل جوازالسفررقم .PAL600574
التسيير  :عينت كمسيرة للشركة
ملدة غيرمحدودة :
السيدة انا ماريا داردرنافارو «Ana
 »Maria Darder Navarroإسبانية
الجنسية ،الساكنة ب س بيزارو - 10
 P03فالنسيا ،املزدادة بتاريخ  7أبريل
 1969بفالنسيا ،الحاملة لجواز
السفررقم .PAM810222
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح ينايرإلى آخرديسمبر.
تخصيص وتوزيع األرباح  :بتم
بواسطة قرار الشريك الوحيد توزيع
الربح الصافي بعد خصم الخسائر
السابقة وبعد استخالص احتياط
 %5من األرباح.

اإليداع القانوني  :تم بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
تحت رقم  805769وتسجيل الشركة
بالسجل التجاري لدى نفس املحكمة
بتاريخ  24ديسمبر  2021تحت رقم
.526853
للخالصة والبيان
املسير

303 P

أوط س موروكو نيتووركس
ETC MOROCCO NETWORKS
شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :إقامة جيت
بيزنس كالس ،الطابق الثالث ،تجزئة
التوفيق 16-18ـ سيدي معروف،
الدارالبيضاء
السجل التجاري  :الدارالبيضاء
493101

تحويل املقراالجتماعي للشركة

بمقت�ضى محضر قرار مجلس
اإلدارة أوط س موروكو نيتووركس
،ETC MOROCCO NETWORKS
شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
الصادر بتاريخ  27أكتوبر ،2021
تقرر ما يلي :
تحويل املقراالجتماعي للشركة :
من  11زنقة الوحدة ،إقامة االمام
علي ،رقم  ،2الدار البيضاء إلى إقامة
جيت بيزنس كالس ،الطابق الثالث،
تجزئة التوفيق 18-16ـ سيدي
معروف ،الدارالبيضاء.
التعديل املالزم للقوانين األساسية
للشركة ؛
تحيين القوانين األساسية للشركة ؛
تفويت السلط.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  24ديسمبر 2021
تحت رقم .805778
للخالصة والبيان
املسير

304 P
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املسؤولية ذات شريك وحيد الصادر
نيواش
بتاريخ  29سبتمبر  ،2021تقرر ما يلي :
NIWACH
تذكير بانخفاض الوضعية املالية
SARL AU
الصافية ألدنى من ربع الرأسمال
شركة محدودة املسؤولية ذات
شريك وحيد
االجتماعي ؛
عقب نهاية الحساب السنوي
رأسمالها  10.000 :درهم
املقراالجتماعي  ،145 :شارع
لسنة  2020؛
ابن سينا ،الدارالبيضاء
قرارعدم تصفية الشركة ومتابعة
السجل التجاري  :الدارالبيضاء
النشاط التجاري ؛
164465
تفويت السلط.
ي
متابعة النشاط التجار
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الشريك
بمقت�ضى محضر قرار
ضبط املحكمة التجارية بالدار
الوحيد لشركة نيواش  Niwachالبيضاء بتاريخ  29ديسمبر 2021
 ،sarl auشركة محدودة املسؤولية تحت رقم .806526
للخالصة والبيان
ذات شريك وحيد الصادر بتاريخ
املسير
 29سبتمبر  ،2021تقرر ما يلي :
306 P
تذكير بانخفاض الوضعية املالية
الصافية ألدنى من ربع الرأسمال
أبيما ماروك
االجتماعي ؛
ABEIMA MAROC
عقب نهاية الحساب السنوي
شركة محدودة املسؤولية
لسنة  2020؛
ذات شريك واحد
قرارعدم تصفية الشركة ومتابعة
رأسمالها  100.000 :درهم
النشاط التجاري ؛
مقرها االجتماعي  :عمارة خليج
تفويت السلط.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة النخيل ،الطابق الثالث ،رقم ،632
فونتي سوناباء ،أكادير
ضبط املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  29ديسمبر  2021السجل التجاري أكاديررقم 37443
تصفية الشـركـة
تحت رقم .806525
للخالصة والبيان
بمقـتضـى محضر قرار الشريك
املسير
الواحد لشركة «أبيما ماروك»
 ABEIMA MAROC SARL AU 305 Pالصادر
بمقر الشركة بتاريخ  27يوليو ،2021
موباك ماروك
تقرر ما يلي :
MUBAK
MAROC
فحص الحسابات واملصادقة على
شركة محدودة املسؤولية
تقريرمصفي الشركة ؛
ذات شريك وحيد
التصفية النهائية للشركة وإبراء
رأسمالها  50.000 :درهم
ذمة مصفيها ؛
املقراالجتماعي  ،11 :زنقة الوحدة،
التشطيب على الشركة من
إقامة اإلمام علي ،شقة رقم ،2
السجل التجاري ؛
الدارالبيضاء
تفويت السلط.
السجل التجاري  :الدارالبيضاء
تـم اإليـداع الـقـانـونـي لدى كتابة
410645
ضبط املحكمة التجارية بأكاديربـتـاريـخ
متابعة النشاط التجاري
 21ديسمبر  2021تحـت رقـم .107775
بمقت�ضى محضر قرار الشريك
للخالصة والبيان
املسير
الوحيد لشركة موباك ماروك
307 P
 ،MUBAK MAROCشركة محدودة
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ريبصول لوبريكانتيس إي
إسبيسياليضاديس
REPSOL LUBRICANTES Y
ESPECIALIDADES SUCCURSALE
فرع
املقراالجتماعي  ،11 :زنقة الوحدة،
إقامة اإلمام علي ،الشقة ،2
الدارالبيضاء
السجل التجاري الدارالبيضاء
رقم 68223

تغييرمديرالفرع باملغرب
بمقـتضـى القرار الصادر عن
اإلداري الوحيد لشركة ريبصول
لوبريكانتيس إي إسبيسياليضاديس
ش.م REPSOL LUBRICANTES
 Y ESPECIALIDADES SAبتاريخ
 16سبتمبر ،2021تقرر ما يلي :
إقالة السيد كوفيان سانشيز
خو�سي إجناسيو Covian Sanchez
 Jose Ignacioوالسيدة بالسكو
سانشيز مارطا Blasco Sanchez
 Martaمن مهامهما كمدراء
وممثلي فرع املغرب ريبصول
لوبريكانتيس إي إسبيسياليضاديس
REPSOL LUBRICANTES Y
.ESPECIALIDADES
تعيين السيدة سوزانا بانوس
ارويز  Susana Banos Ruizكمديرة
جديدة لفرع املغرب ريبصول
لوبريكانتيس إي إسببيسياليضاديس
REPSOL LUBRICANTES Y
 ESPECIALIDADESملدة غيرمحدودة.
تفويت السلط.
تـم اإليـداع الـقـانـونـي لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بـتـاريـخ  24ديسمبر 2021
تحـت رقـم .805777
للخالصة والبيان
املسير

كلوبال إكستشانج فورين
إكستشانج ماروك

GLOBAL EXCHANGE FOREIGN
EXCHANGE MAROC
شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك واحد
مقرها االجتماعي  ،31 :تجزئة
الكولين ،رقم  ،21سيدي معروف،
الدارالبيضاء
رأسمالها  16.000.000 :درهم
السجل التجاري بالدارالبيضاء
رقم 230249
فتح فرعين بالناضور
بموجب قرار الشريك الوحيد
لشركة كلوبال إكستشانج فورين
إكستشانج ماروك GLOBAL
EXCHANGE FOREIGN EXCHANGE
 MAROC SARL AUاملؤرخ في
 8يونيو  2021والصادر باملقر
االجتماعي للشركة ،تقرر ما يلي :
إحداث فرعين بالناضور وذلك
باملقرات التالية :
تجزأة  ،1الكائن باملمر العمومي،
بمنطقة خارج الجمارك ،جناح
املغادرة من املحطة الجديدة بمطار
الناضور العروي.
تجزأة  ،2الكائن باملمر العمومي،
بمنطقة خارج الجمارك ،جناح
الوصول من املحطة الجديدة بمطار
الناضور العروي.
تسجيلالفرعينفيالسجلالتجاري
باملحكمةاالبتدائيةبالناضور.
تفويت السلط.
تـم اإليـداع الـقـانـونـي لدى كتابة
ضبط املحكمة االبتدائية بالناضور
بـتـاريـخ  16نوفمبر  2021تحـت رقـم
 4415وتسجيلهما بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية للناضور تحت
الرقمين املتزامنين رقم  23101ورقم
.23103
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  24ديسمبر 2021
تحت رقم .805780
للخالصة والبيان

308 P

املسير

309 P
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تذكير بانخفاض الوضعية املالية
إالنزا موروكو
الصافية ألدنى من ربع الرأسمال
I-LANZA MAROCCO SARL
االجتماعي عقب نهاية الحساب
شركة محدودة املسؤولية
السنوي لسنة .2020
رأسمالها  90.000 :درهم
قرارعدم تصفية الشركة ومتابعة
املقراالجتماعي  ،11 :زنقة الوحدة،
ي
النشاط التجار .
إقامة اإلمام علي ،شقة رقم ،2
تفويت السلط.
الدارالبيضاء
تـم اإليـداع الـقـانـونـي لدى كتابة
السجل التجاري  :الدارالبيضاء
ضبط املحكمة التجارية بالدار
رقم 418031
متابعة النشاط التجاري
البيضاء بـتـاريـخ  30نوفمبر 2021
بمقـتضـى محضر االستثنائي تحـت رقـم .802482
للخالصة والبيان
لشركة الجمع العام إالنزا موروكو
املسير
 I-LANZA MAROCCOشركة
311 P
محدودة املسؤولية ،بتاريخ  10سبتمبر
 ،2021تقرر ما يلي :
TETRIS AMENAGEMENT
تذكير بانخفاض الوضعية املالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
الصافية ألدنى من ربع الرأسمال
يبلغ رأسمالها  30.000 :درهم
االجتماعي عقب نهاية الحساب
املقراالجتماعي  13 :زنقة ابن
السنوي لسنة .2020
طفيل ،الطابق الثاني ،حي النخيل،
قرارعدم تصفية الشركة ومتابعة
الدارالبيضاء
النشاط التجاري.
السجل التجاري بالدارالبيضاء
تـم اإليـداع الـقـانـونـي لدى كتابة
264023
ضبط املحكمة التجارية بالدار
القراراألول :
البيضاء بـتـاريـخ  9ديسمبر 2021
وافق الجمع العام على تمديد
تحـت رقـم .803860
الغرض الرئي�سي للشركة ليشمل
للخالصة والبيان
األنشطة التالية :
املسير
استيراد وتصدير ؛
310 P
تسويق األثاث.
القرارالثاني :
تينيكول ماروك
نتيجة ملا سبق ،قرر الجمع العام
TENYCOL MAROC
تعديل املادة  2املقابلة من النظام
شركة محدودة املسؤولية
األسا�سي على النحو التالي :
ذات الشريك الواحد
الغرض من الشركة ،سواء في
مقرها االجتماعي  ،11 :زنقة
الوحدة ،إقامة اإلمام علي ،شقة املغرب أو في الخارج ،لصالحها أو
رقم ،2
لصالح الغير ؛
أي نشاط تعيين وتنفيذ العقود،
الدارالبيضاء
رأسمالها  20.000 :درهم
بشكل عام أعمال التجهيز ،الديكور،
إدارة مشروع املباني وسلطة
السجل التجاري  :الدارالبيضاء
رقم 236623
التعاقد املفوضة ،وال سيما القيام
متابعة النشاط التجاري
بجميع أعمال التجهيز للمكاتب
بمقـتضـى محضر قرار الشريك والفنادق واملباني التجارية والسكنية
الواحد لشركة تينيكول ماروك والتصميم والبناء ؛
إتقان األعمال املفوضة ؛
TENYCOL MAROC SARL
أي عملية تصميم وتسويق
 AUاملنعقد بمقر الشركة بتاريخ
للمشاريع العقارية ؛
 17سبتمبر  ،2021تقرر ما يلي :
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التوسط في املعامالت العقارية بين
البائعين واملشترين ،بين املستأجرين
وأصحاب املكاتب والفنادق ومراكز
التسوق واألرا�ضي السكنية أو
الصناعية ؛
إدارة األعمال العقارية في مراكز
التسوق ؛
الفحص الفني للمباني بشكل عام ؛
إدارة املبنى وسندك ؛
مشروع اإلدارة ؛
اإلنشاء ،الحيازة ،التأجير،
التأجير اإلداري ألية أصول تجارية،
املنصات ،الوكاالت أو الفروع
املرتبطة بأحد األشياء املذكورة
أعاله ،تشغيل جميع مؤسسات
العقارات التجارية ،املصنع ،أوراش
العمل املتعلقة بواحد أو آخر من
األنشطة املحددة أعاله أو التي لها
غرض مماثل ؛
اإلستحواذ ،التشغيل أو النقل
لجميع العمليات ،براءات االختراع
وحقوق امللكية الفكرية املتعلقة بهذه
األنشطة ؛
استيراد وتصدير ؛
تسويق األثاث ؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
للشركة في أي معاملة مالية أو عقارية
أو منقولة وفي أي مشروع تجاري
أو صناعي قد يكون مرتبطا بغرض
الشركة أو أي غرض مشابه أو ذي
صلة ؛
بشكل عام ،جميع املعامالت
التجارية أو املالية أو الصناعية
أو املنقولة أو العقارية التي تتعلق
بشكل مباشر أو غير مباشر بأغراضها
والتي قد تعزز تطوير الشركة
وتوسيعها.
اإليداع القانوني  :تـم اإليـداع
الـقـانـونـي في املـحـكـمة التجارية بالدار
البيضاء في  27ديسمبر  2021تحـت
رقـم .805904
لالستخراج والنشر
التسيير

CONSEKOUNIALEN
SARL AU

تأسيس شركة

أشغال التهيئة وتجهيزاملكاتب.
مقر الشركة  ،45 :شارع فرنسا،
الشقة  ،8أكدال ،الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
إحداثها الفعلي.
السنة املحاسبتية  :تبتدئ من
فاتح ينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
رأس املال  100.000 :درهما مقسم
على  1000حصة بقيمة  100درهم
للواحدة.
التسيير التوقيع  :تسير الشركة
من طرف السيد مراد بنعال ،بطاقة
التعريف .X146995
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بتاريخ  27ديسمبر 2021
تحت رقم  120831رقم السجل
التجاري هو .156759

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط قد تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية .CONSEKOUNIALEN :
الصفة القانونية  :شركة محدودة
املسؤولية ذات شريك واحد.
الهدف االجتماعي  :اإلدارة
التجارية والتجارة بشكل عام (تجارة
التجزئة في املواد الغذائية واملعدات
واألثاث والتجهيزات واملعدات
املكتبية) ،رجل أعمال يقوم
باالستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة  20.000 :درهم.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
املدة  99 :سنة ابتداء من التأسيس
314 P
النهائي.
املقراالجتماعي  ،45 :شارع فرنسا،
PROGENCO
شقة  8أكدال ،الرباط.
SARL AU
التسيير  :محمد كونت.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
محدودة بشريك واحد
القانوني بالسجل التجاري لدى
بموجب عقد عرفي بتاريخ
املحكمة التجارية بالرباط يوم
 29ديسمبر  2021تحت رقم  16 121023ديسمبر  2021تقرر تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
ورقم السجل التجاري .156937
 313 Pبشريك واحد وتبعا لذلك فإنها تحمل
امليزات التالية :
تسمية الشركة PROGENCO :
STE MAROCAINE
.SARL AU
D’EQUIPEMENT
نشاط الشركة :
SARL AU
أعمال البناء العامة أو الخاصة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ولفائدة أي هيئة حكومية ؛
محدودة بشريك واحد
شراء وبيع معدات البناء واألجهزة
بموجب عقد عرفي بتاريخ
 21أكتوبر  2021تقرر تأسيس شركة العامة ؛
تشييد أي مباني ومصانع وطرف
ذات مسؤولية محدودة بشريك
واحد وتبعا لذلك فإنها تحمل امليزات ومسارات وسدود ؛
أعمال الحفروالرصف ؛
التالية :
استغالل املقالع.
تسميةالشركةSTEMAROCAINE:
مقر الشركة  ،15 :شارع األبطال،
.D’EQUIPEMENT SARL AU
الشقة  ،4أكدال ،الرباط.
نشاط الشركة :
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
شراء واستيراد وبيع األثاث
إحداثها الفعلي.
 312 Pوالتجهيزات املكتبية ؛
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السنة املحاسبتية  :تبتدئ من فاتح
ينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
رأس املال  100.000 :درهما مقسم
على  1000حصة بقيمة  100درهم
للواحدة.
التسيير التوقيع  :تسير الشركة
من طرف السيد مراد بنعال ،بطاقة
التعريف .X146995
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بتاريخ  27ديسمبر 2021
تحت رقم  120914رقم السجل
التجاري هو .156835
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

315 P
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MANAZIL IBDAA

السجل التجاري رقم 328495

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بموجب عقد عرفي بتاريخ
 29ماي  2015تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بميزاتها التالية :
التسمية .MANAZIL IBDAA :
املقر االجتماعي  :زنقة سومية،
إقامة شهرزاد  3الطابق  ،5رقم ،22
حي النخيل ،الدارالبيضاء.
الرأسمال  100.000 :درهم كاملة.
الشركاء  :السيد السعيد الكرمي
والسيد معاذ الكرمي واآلنسة هاجر
الكرمي واآلنسة سارة الكرمي وإيمان
الكرمي.
التسيير اإلداري  :أسند إلى السيد
السعيد الكرمي.
الغرض االجتماعي  :تعزيزالعقارات.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ تأسيسها النهائي.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء يوم  4يونيو  2015تحت
رقم  00577204املسجلة تحت رقم
السجل التجاري رقم .328495
ملخص من أجل النشر

316 P
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TANBER

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدررأسمالها ب  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  ،479 :إقامة أحسن
دار ،2شارع الحسن الثاني ،عمارة ،B
املحل رقم  ،1الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 6ديسمبر  2021ومسجل في 7
ديسمبر  2021بالرباط ،قرر شركاء
الشركة ما يلي :
إغالق فرع الشركة TANBER
شركة ذات مسؤولية محدودة،
يحمل الخصائص التالية :
يوجد مقره االجتماعي بالعنوان
التالي  :املحل رقم  ،1طريق عين
عودة ،اوالد بوطيب ،قيادة املنزه،
الصخيرات ،تمارة.
يحمل التسمية .TANBER :
هدف االجتماعي :
 - 1تاجرمصدرومستورد للمركبات
الجديدة (الدراجات نارية ،الدراجات
البخارية ،الدراجات الثالثية،
والدراجات الرباعية ،سكوتر ،مركبة،
جميع املنتجات قطع الغياروملحقاتها
واملالبس الرياضية).
 - 2ممثل تجاري.
 - 3مدقق أو مقاول في صيانة
وإصالح املنتجات ،محركات ومعدات
الدراجات النارية.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  27ديسمبر  2021تحت رقم
 120823السجل التجاري رقم .89027
317 P

NADAMRI

SARL AU
 - Iقرر الجمع العام االستثنائي في
 21ديسمبر : 2021
تعيين السيد اشرف بلحسن
ككوكيل للشركة ملدة  5سنوات مع
جميع الصالحيات بعد وفاة السيد
عامري حسن وتعذر تعيين السيد
عادل بالحسن والسيدة ندى ازكوار.
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SOCIETE FONCIAR NORD
«»SOF-N

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
 - IIتـم اإليـداع بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بالخميسات تحـت االبتدائية بتيزنيت تحت رقم 894
رقـم  1387في  29ديسمبر .2021
بتاريخ  29ديسمبر .2021
 - 1تبعا للجمع العام االستثنائي
للنسخ والبيان
 320 Pلشركة »FONCIAR NORD SOF-N
الوكيل
ش.ذ.م.م .في فاس بتاريخ  26نوفمبر
318 P
جنيح كاش
 2021أفرز القرارات التالية :
ش.م.م الشريك الوحيد
تفويت حصص السيد عبد الحق
IMLAHLEN
STE JANIH CASH SARL AU
بنزاكور قنيدل بنسبة ( 100%أي
ش.م.م
 - Iقرر الجمع العام االستثنائي في زاوية زنقة تونفيت وشارع العلويين  500حصة) لفائدة السيد بن شقرون
رقم  ،3سكتور  ،6القرية ،سال
عبد العلي.
 26نوفمبر : 2021
بمقـتضـى القانون األسا�سي
تأكيد السيد بن شقرون عبد
تصفية الشركة.
تعيين السيد الحرشاوي الحسين املسجل في مدينة الرباط بتاريخ العلي مسيروحيد للشركة .
مصفيا لها بالعنوان التالي  :رقم  24 40نوفمبر  2021قد تم تأسيس
تحويل الشكل القانوني للشركة
حي البام  2واملاس ،الخميسات.
شركة ذات املسؤولية املحدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
:
التالية
بمواصفات
الوحيد
الشريك
 - IIتـم اإليـداع القانوني بكتابة
بشريك واحد.
.STE
JANIH
CASH
:
التسمية
الضبطباملحكمةاالبتدائيةبالخميسات
استقالة السيد عبد الحق بنزاكور
اإلطار القانوني  :شركة ذات
تحـت رقـم  1379في  22ديسمبر .2021
قنيدل من منصب مديرالشركة.
 319 Pاملسؤولية املحدودة شريك وحيد.
 - 2تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الهدف االجتماعي  :الوساطة في
الضبط باملحكمة التجارية بفاس
تحويل األموال واألعمال املشابهة.
STE DROPPRA SERVICE
تحت رقم  40311121027515بتاريخ
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
S.A.R.L AU
 29ديسمبر .2021
الشركة في مبلغ  10.000درهم
تأسيس شركة ذات مسؤولية
322 P
موزعة كما يلي :
محدودة في شريك وحيد
السيد جنيح أحمد  10.000درهم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
STE HEALTH PROJECT
 7ديسمبر  2021ومسجل بمدينة ومقسمة إلى  100حصة من فئة 100
SARL
تزنيت بتاريخ  21ديسمبر  2021درهم للحصة موزعة كما يلي :
تأسيس شركة
السيد جنيح أحمد  100حصة.
تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في يوم
املدة  99 :سنة ابتداء من
املحدودة في شريك وحيد محددة
التأسيس النهائي من تاريخ التسجيل  24نوفمبر  2021حيث تم وضع
العناصركما يلي :
قوانين الشركة ذات املسؤولية
التسمية  STE DROPPRA :بالسجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى املحدودة وذات املميزات التالية :
.SERVICE S.A.R.L AU
التسمية  :شركة هيلت بروجيكت
املقر االجتماعي  :مراب رقم  31 81ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل لدى (ش.م.م).
تابوديبت اداكفا  4تزنيت.
الصفة القانونية  :شركة ذات
الغرض  :حراسة ،تنظيف وأعمال املصالح الجبائية.
املقر االجتماعي  :زاوية زنقة مسؤولية محدودة.
الصيانة.
املوضوع  :حدد موضوع الشركة
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ تونفيت وشارع العلويين رقم ،3
في ما يلي :
سكتور  ،6القرية ،سال.
تأسيسها.
مركزغسيل الكلى.
التسيير  :عين السيد جنيح
املسير  :رشيد انوكوا.
الرأسمال  :حدد الرأسمال في
رأس املال  100 000 :درهم أحمد مسير وحيد للشركة لفترة غير
 100.000كلها لالكتتاب والدفع .
مقسم الى  1000حصة بما قدره  100محدودة.
املقر االجتماعي  :عمارة اريباط
التقييد بالسجل التجاري  :لقد تم
درهم لكل حصة موزعة كما يلي :
 1000حصة ل السيد رشيد التقييد بالسجل التجاري ملدينة سال إقامة رقم  254تلعينت ايت ملول
تحـت رقـم  35195بتاريخ  23ديسمبر القليعة.
انوكوا.
املدة  :حددت في  99سنة ابتداء
السنة االجتماعية أو املالية من .2021
فاتح ينايرإلى  31ديسمبر.
 321 Pمن تاريخ تأسيس الشركة.
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السنة املالية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة .
اإلدارة  :يدير الشركة السيد عبد
الرحيم راكمي ملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة االبتدائية النزكان بتاريخ
 21ديسمبر  2021تحت رقم.2731
323 P
BCV
مكتب االستشارة القانونية بالرباط
الهاتف 0537295401

UMA-INOV
SARL.au
RC N°: 73121
ش .ذ .م .م
برأسمال  1.000.000درهم

تعديل

املحضر العام
بمقت�ضى
االستثنائي املنعقد بمقر الشركة
يوم  6ديسمبر  2021قد تقرر اتخاذ
القراربالتعديل التالي :
رفع رأسمال الشركة من 300.000
درهم إلى  1.000.000درهم.
تعديل الهدف االجتماعي على
الشكل التالي :
التجارة في املواد الكيميائية.
املقاولة في الغسيل.
التجارة.
شراء وبيع املعدات ومستلزمات
الطبية والكواشف ومستحضرات
التجميل.
شراء وبيع معدات واالكسسوارات
الغسيل.
تعديل البنود  6 ،3و 7من القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  21ديسمبر
 2021تحت رقم .121018
324 P

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
STÉ PROTECTION AND
 SECURITY GROUP SERVICEالتجارية بالرباط بتاريخ  23نوفمبر
 2020تحت رقم .108717
شركة ذات املسؤولية املحدودة
326 P
ذات الشريك الواحد SARL AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
STE HALIM NETTOYAGE
عاريض رقم  2بالناظور 60000 -
بمقت�ضى عقد عرفي تم وضع
الناظور املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد
2716
تبديل اسم الشركة واظافة نشاط بالخصائص التالية :
التسمية STE HALIM :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22ديسمبر  2021تمت .NETTOYAGE
الشكل القانوني  :مسؤولية
املصادقة على :
تبديل اسم الشركة الى محدودة ذات الشريك الوحيد.
الهدف االجتماعي  :مقاول تنظيف
.EXPERIMENTAL GROUP
واجهات املحالت والشقق.
واظافة نشاط التنظيف.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
اإليداعالقانونيباملحكمةاالبتدائية
تسجيلها بالسجل التجاري.
بالناضور بتاريخ  28ديسمبر 2021
املسيرة الوحيدة  :بلهوشات مريم.
تحت رقم .4749
الرأسمال  100.000 :درهم موزعة
325 P
على الشكل التالي :
السيدة بلهوشات مريم 1000
EMPEZAR
حصة.
CONSTRUCCIONES
العنوان االجتماعي  :حي السالم
شركة محدودة املسؤولية
قطاع  8رقم  ،975سال.
رأسمالها  100.000 :درهم
السنة االجتماعية  :تبتدئ فاتح
املقراالجتماعي  :رقم  912الطابق ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
الثاني ،حي املنزه ،ح.ي.م الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الجمع
بمقت�ضى
العام االبتدائية بسال تحت رقم السجل
االستثنائي بتاريخ  15سبتمبر  2020التجاري  37670بتاريخ  25أكتوبر
قرر شركاء شركة .2021 EMPEZAR
 CONSTRUCCIONESشركة ذات
327 P
املسؤولية املحدودة ما يلي :
املصادقة على تفويت الحصص
ISM TRAVAUX
االجتماعية على الشكل التالي :
بمقت�ضى عقد عرفي تم وضع
 37حصة في ملكية السيد بوبكر القانون األسا�سي لشركة ذات
مر�ضي لفائدة السيد صفوان مسؤولية محدودة بالخصائص
الصعف�ضي ؛
التالية :
 37حصة في ملكية السيد بوبكر
التسمية .ISM TRAVAUX :
مر�ضي لفائدة السيد عبد السالم
الشكل القانوني  :شركة ذات
صالح.
مسؤولية محدودة.
تعديل الفصل  6و 7من القانون
الهدف االجتماعي :
األسا�سي للشركة.
مقاول األعمال املختلفة أوالبناء ؛
املصادقة على الصيغة الجديدة
مقاول الصباغة في املباني ؛
مقاول بناء أو ثكنات.
للقانون األسا�سي.

475

املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري.
املسيرين للشركة هما  :السيد
إسماعيل العسيري والسيد
املصطفى العسيري لفترة غيرمحددة.
وبالتالي فإن الشركة ملتزمة
بالتوقيع املشترك للسيد إسماعيل
العسيري والسيد املصطفى العسيري.
الرأسمال  100.000 :درهم موزعة
على الشكل التالي :
السيد إسماعيل العسيري 500
حصة ؛
السيد املصطفى العسيري 500
حصة.
العنوان االجتماعي  :تجزئة اليسرى
والزرقاء ،فيال ج  8طريق مهدية ،سال.
السنة االجتماعية  :تبتدئ فاتح
ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال تحت رقم السجل
التجاري  38010بتاريخ  23ديسمبر
.2021
328 P

STE TOP RENTAL
ELEVATION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حرر في
الرباط بتاريخ  18أكتوبر  ،2021تم
وضع النظام االسا�سي لشركة ذات
املسوؤلية املحدودة ذات املميزات
املبينة فيما يلي :
التسمية TOP RENTAL :
.ELEVATION
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسوؤلية محدودة.
الغاية من الشركة هي  :كراء
وايجاراالالت واملعدات والبضائع.
املقر  54 :شارع تانسيفت شقة
رقم  1أكدال الرباط.
املدة  :حددت مدتها في  99سنة
اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.

الجريدة الرسمية

476

راسمال االجتماعي 100.000 :
درهم املوزع على شركائها.
االدارة  :تسير الشركة من طرف
السيد فريال العلوي ملدة غيرمحددة.
السنة االجتماعية  :ما بين فاتح
ينايرالى متم ديسمبر.
لقد تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  30ديسمبر
 ،2021تحت رقم .11675
329 P

STE KADIS NOUHIBA 1
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل شركة

بموجب محضر اجتماع بتاريخ
 29ديسمبر  ،2021قرر مساهم
ومسير شركة STE KADIS
 NOUHIBA 1الكائن مقرها بالعيون
ما يلي :
تغيير مقر الشركة الى عنوان
الجديد  :حي عبدة رقم  4حي خط
الرملة العيون.
تم وضع القانون املؤسس للشركة
في املحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  29ديسمبر  ،2021تحت رقم
.3998/2021
330 P

STE H&L INFO
SARL

تاسيس شركة

بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ
بتاريخ  8نونبر  ،2021قد تم تاسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي
تحمل الخصائص التالية :
التسمية .H & L INFO SARL :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي  :االستشارات
االدارية.
راسمال الشركة  10.000 :درهم.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التاسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي  45 :شارع فرنسا
شقة رقم  8اكدال الرباط.
التسيير  :السيد حسن اوشدي.
قد تم االيداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  29ديسمبر ،2021
تحت رقم .156875
331 P

STE SOREXI SUD
S.A
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التسمية STE FONTAINE :
.DIVINE
الصفة القانونية .SARL AU :
الهدف االجتماعي  :التجارة
االلكترونية ايراد وتصدير استشارة
في التكنولوجية الجديدة وتوزيع
املواد االستهالكية.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة الى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
السيد ادوكو هيرمان رودريك ذو
الجنسية الساحل عاجية 1000
حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التاسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبرمن كل سنة.
املقر االجتماعي  400 :شارع
الحسن الثاني اقامة بدر الشقة رقم
 5الرباط.
املسير  :ادوكو هيرمان رودريك.
التقييد بالسجل التجاري تحت
رقم  11445بتاريخ  27ديسمبر
 ،2021باملحكمة التجارية بالرباط.
السجل التجاري رقم .156777
333 P

CAPITAL : 500.000 DHS
SIEGE SOCIAL : AV OUM SAAD
IMM 48 3EME ETAGE N°10
LAAYOUNE
RC N° : 18833
بعد انعقاد الجمع العام املختلط
بتاريخ  22يونيو  ،2020وبمقت�ضى
عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  22يونيو
 2020تقرر الغاء مهام جميع
املتصرفين وتجديد مهمة متصرفين
بالشركة كما يلي :
السيد أنس االبيض مغربي
الجنسية.
السيد ر�ضى االبيض مغربي
الجنسية.
السيد املهدي طاهري جوطي
حسني مغربي الجنسية.
السيد بيير ايف ماري صا�شي
فرن�سي الجنسية.
STE DOUBLE FACE
السيد جيراردو باردو البارس بيوال
RESTAURATION
اسباني الجنسية.
SARL
تم االيداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي املسجل
االبتدائية بالعيون بتاريخ فاتح
ديسمبر  ،2021تحت رقم بتاريخ فاتح ديسمبر  ،2021تم
.3683/23411121031833
تاسيس شركة ذات املسؤولية
مقتطف قصد االشهار
املحدودة ،والتي تحمل الخصائص
عن مجلس االدارة
التالية :
332 P
التسمية STE DOUBLE FACE :
.RESTAURATION
STE FONTAINE DIVINE
الصفة القانونية . SARL :
SARL AU
الهدف االجتماعي  :املطاعم
بمقت�ضى عقد عرفي املسجل
بتاريخ  13ديسمبر  ،2021تم تاسيس والتسييروالتموين وتنظيم الحفالت.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
شركة ذات املسؤولية املحدودة،
ذات الشريك الوحيد والتي تحمل مقسمة الى  1000حصة من فئة
الخصائص التالية :
 100درهم للحصة الواحدة.

السيد الياس حراقين  500حصة.
السيد عثمان بركايو  500حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التاسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبرمن كل سنة.
املقراالجتماعي :مول رياظ سكوير
متجر  3.15روكاد الرباط.
املسيران  :الياس حراقين وعثمان
بركايو.
التقييد بالسجل التجاري تحت
رقم  11537بتاريخ  28ديسمبر
 ،2021باملحكمة التجارية بالرباط.
السجل التجاري رقم .156857
334 P

STE FASHION 2022

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد الجمع العام
التأسي�سي املنعقد بتاريخ 16ديسمبر
 ،2021تم تأسيس شركةFASHION .
 ،2022باملواصفات التالية :
التسمية .FASHION 2022 :
عنوان املقر االجتماعي  :محل,
رقم  564تجزئة النماء بنسودة فاس.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم مكون من  1000حصة الذي
يمتلكها السيد جالل عبد القادر
الساكن ب فيال  76زنقة  1حي واد
فاس فاس.
غرض الشركة :تصنيع املالبس،
االستيراد و التصدير.
التسييرللسيد :جالل عبد القادر.
املدة التي تأسست من اجلها
الشركة  99سنة ابتداء من تقييدها
بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بفاس
بتاريخ  24ديسمبر  ،2021تحت رقم
 5826و تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري تحت رقم . 70719
335 P
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STE NEW EQUIPEMENT

تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

تسمية الشركة .SHOULE FER :
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :عمارة  30شقة
رقم  8زنقة موالي احمد لوكيلي
حسان الرباط.
الغرض  :البناء أشغال مختلفة،
التصديرواالستيراد.
الراسمال  :حدد في 100.000
درهم موزع الى  1000حصة موزعة
على الشكل التالي :
أيوب بهلولي  1000 ....حصة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد أيوب بهلولي وذلك ملدة غير
محددة.
تم االيداع القانوني للشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  30سبتمبر ،2021
تحت رقم  ،11614السجل التجاري
رقم .156935
337 P

بمقت�ضى عقد الجمع العام
التأسي�سي املنعقد بتاريخ 15
ديسمبر  ،2021تم تأسيس شركة.
 ،NEW EQUIPEMENTباملواصفات
التالية :
التسمية .NEW EQUIPEMENT
عنوان املقر االجتماعي  :محل,
رقم  8زنقة  5حي البركاني كلم  7طريق
راس املا بنسودة فاس.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000:
درهم مكون من  1000حصة الذي
يمتلكها السيد بوغالم عبد السالم
الساكن ب  5زنقة  5كاريان الحجوي
بندباب فاس.
غرض الشركة  :بيع و إصالح
األجهزة االلكترونية.
االستيراد و التصدير.
التجارة املختلفة.
التسيير للسيد :بوغالم عبد
السالم.
املدة التي تأسست من اجلها STE IMANE IRRIGATION
SARL AU
الشركة  99سنة ابتداء من تقييدها
شركة ذات مسؤولية محدودة
بالسجل التجاري.
بشريك وحيد
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
تاسيس شركة
ضبط املحكمة التجارية بفاس
على اثر العقد العرفي الذي وقعه
بتاريخ  28ديسمبر  ،2021تحت رقم
 8588و تم تسجيل الشركة بالسجل الشريك الوحيد للشركة أسفله ،تم
وضع القوانين االساسية لشركة ذات
التجاري تحت رقم . 70737
 336 Pمسؤولية محدودة بشريك وحيد،
والتي من خصائصها :
التسمية االجتماعية STE :
STE SHOULE FER
البناء وأشغال محتلفة ،التصدير .IMANE IRRIGATION SARL AU
املوضوع  :تثبيت أنظمة السقي،
واالستيراد
االشغال املختلفة أو البناء ،تاجر
شركة ذات مسوؤلية محدودة
مقرها االجتماعي  :عمارة  30شقة تجهيزات الطاقة الشمسية والريحية.
رقم  8زنقة موالي احمد لوكيلي
املقر االجتماعي  :حي تشعيت،
مركزبومية ،عمالة ميدلت.
حسان الرباط
املدة  99 :عاما.
تاسيس شركة
الراسمال  100.000 :درهم مكونة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 17نونبر  ،2021تم تاسيس شركة من  1000حصة بقيمة  100درهم
ذات مسؤولية محدودة بشريك للحصة ،في ملك الشريك الوحيد
السيد عزيزأبربوش.
وحيد باملواصفات التالية :
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وضع امللف باملحكمة التجارية
التسيير  :تكلف الشريك الوحيد
السيد عزيز أبربوش بتسيير الشركة بالرباط بتاريخ  29ديسمبر ،2021
ملدة غيرمحدودة.
تحت رقم .121017
السنة املحاسبية  :من  1يناير الى
340 P
 31ديسمبر.
تم االيداع القانوني باملحكمة
STE INNOVA IMMO
االبتدائية بميدلت ،تحت رقم
SARL AU
 ،2021/357بتاريخ  28ديسمبر
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 ،2021السجل التجاري رقم .3027
محدودة بشريك وحيد
338 P
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 24نونبر  , 2021تم تأسيس شركة
STE QITIS CONSULT
محدودة املسؤولية باملواصفات
تصفية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي التالية :
التسمية INNOVA IMMO :
الذي عقد بمقر الشركة بتاريخ 22
نونبر  ،2021والذي قرر فيه الشركاء S.A.R.L
املقرالتجاري  :رقم  22شارع جبل
ما يلي :
تصفية شركة  .QITIS CONSULTمو�سى عمارة رقم  12الرباط.
الهدف التجاري  :منعش عقاري.
نهاية والية املصفي.
الرأسمال  :محدد في100.000
ي
اغالق املحل التجار .
تم االيداع القانوني لدى املحكمة درهم مقسمة إلى  1000حصة كما
التجارية بالرباط بتاريخ  29ديسمبر يلي :
 ،2021تحت رقم .11550
السيد بلكادي ابراهيم 500
 339 Pحصة.
السيد عبد االله جغار 500
STE TRAVAUX
حصة.
& D'INFRASTRUCTURE
املدة 99 :سنة من تاريخ تأسيسها
ASSAINISSEMENT
التسيير  :السيد بلكادي ابراهيم
بتاريخ  6ديسمبر  2021قرر والسيد عبد االله جغار.
الجمع العام لشركة TRAVAUX
اإليداع القانوني  :املحكمة
&
 D’INFRASTRUCTUREالتجارية بالرباط ،تحت الرقم
 ،ASSAINISSEMENTشركة ذات  121019سجل تجاري رقم .156931
مسؤولية محدودة لشخص واحد،
341 P
براسمال  10.000درهم مقسمة
الى  100حصة من فئة  100درهم
STE M.BOUAZZA CASH
للحصة الواحدة واملسجلة بالسجل
SARL AU
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط
راسمالها  10.000 :درهم
تحت رقم : 120221
مقرها االجتماعي  :محل رقم 2
تفويت  100سهم للسيد عبد
االله عبد الحكيم الى السيد املختار املغرب العربي ج رقم  13القنيطرة
بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
سمحلي.
تعيين السيد املختار سمحلي  15نونبر  ،2021قررت املساهمة
كمدير وحيد لفترة غير محدودة للشركة ،M.BOUAZZA CASH
واستقالة املدير السابق السيد عبد راسمالها االجتماعي  10.000درهم
ما يلي :
االله عبد الحكيم.

الجريدة الرسمية
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تحويل الحصص  :تحويل مجموع
حصص السيدة البداوي ابتسام
البالغ عددها  100حصة من فئة
 100درهم للواحدة الى السيد شارف
السعيد.
تعيين املسؤول الوحيد  :استقالة
السيدة البدراوي ابتسام من مهامها
كمسيرة وتعيين السيد شارف
السعيد مسؤول وحيد عن الشركة
ملدة غيرمحدودة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 30
ديسمبر  ،2021تحت رقم .89850
بمثابة بيان ومقتطف
املسيرالوحيد

342 P

STE N1-CONSTRUCT

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر
بتاريخ  7ديسمبر  ،2021تم تكوين
نظام أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد
خصائصها كالتالي :
التسمية. N1-CONSTRUCT :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية:
ل
مقاو أعمال أوإنشاءات مختلفة.
التجارة.
شراء وبيع مواد ومعدات البناء.
املقر االجتماعي 12 : :مكرر زنقة
لبان شقة رقم  3حي آملحيط الرباط.
رأس املال االجتماعي100.000 :
درهم مقسم إلى  1000حصة قيمة
كل واحدة  100درهم.
التسيير :تم تعيين السيد خالد
امزيكيرة الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية  A794748كمسير للشركة
وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري .156923
343 P

STE RIAUTOMOBILE

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر في
 17أكتوبر  ،2021تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد
خصائصها كالتالي:
التسمية. RIAUTOMOBILE :
الهدف :تمارس الشركة األهداف
التالية:
استيراد السيارات الجديدة
واملستعملة.
االستيراد و التصدير.
استيراد معدات اإلسعاف والعتاد
املقر االجتماعي  :زنقة دورا رقم
 88زنقة سيدي فتاح الرباط.
رأس املال االجتماعي 10.000
درهم مقسم إلى  100حصة قيمة كل
واحدة  100درهم.
التسيير :تم تعيين السيد :ابراهيم
عروف الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  BE664919كمسير
وحيد للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري .156925
344 P

STE ROLAND BERGER

الزيادة في الرسمال من 100.000
درهم إلى  13.355.000درهم
والتخفيض من الرسمال من
 13.355.000درهم إلى 100.000
درهم

بموجب القرارات املؤرخة في
 19نونبر  ،2021فإن الشريك
الوحيد للشركة الحاملة لتسمية
« ،»ROLAND BERGERشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد،
الكائن مقرها بالدار البيضاء (الحي
الحسني) – برج « ،» CFCجزأة ،57
الطابق  ،14الدار البيضاء -أنفا
(السجل التجاري .الدار البيضاء
 ،)192.451قـد:
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قرر الزيادة في رسمال الشركة
من  100.000درهم إلى 13.355.000
درهم ،عن طريق إصدار 132.550
حصة بالتكافؤ ذات  100درهم
كقيمة إسمية للحصة الواحدة،
املكتتبة نضيا واملدفوعة القيمة
كاملة عند االكتتاب؛
قرر التخفيض الفوري لرسمال
الشركة من  13.355.000درهم
إلى  100.000درهم ،أي بمبلغ
 13.255.000درهم عن طريق إلغاء
 132.550حصة شركة واالمتصاص
الكلي للخسائراملرحلة؛
لم يعاين أي تعديل متعلق
بالرسمال ويبقى الفصل السابع
بدون تغيير.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  27ديسمبر 2021
تحت رقم .805.980
املدبــرون

345 P

STE MAJOREL AFRICA

الزيادة في رسمال الشركة نضيا
مع ممارسة الحق التفضيلي في
االكتتاب
تعديالت نظامية تالزمية
إن الجمعية العامة غير العادية
املنعقدة في  30نونبر  2021للشركة
الحاملة لتسمية «MAJOREL
 ،»AFRICAشركة مساهمة ،الكائن
مقرها بالدار البيضاء –  ،26زنقة
محمد كمال (السجل التجاري .الدار
البيضاء  ،)141.051قد:
قررت الزيادة في رسمال الشركة
بمبلغ  230.000.000درهم لرفعه من
 300.000درهم إلى 230.300.000
درهم عن طريق إحداث 2.300.000
سهم بالتكافؤ ذات  100درهم كقيمة
إسمية ،تكتتب نضيا وتدفع قيمتها
كاملة عند االكتتاب مع ممارسة
الحق التفضيلي في االكتتاب؛

 عدلت نتيجة لذلك ،تحتالشرط املوقف ملعاينة اإلنجازالنهائي
للزيادة في رسمال الشركة ،الفصل
السابع من النظام األسا�سي.
عاين مجلس اإلدارة خالل
اجتماعية بتاريخ  6ديسمبر ،2021
اإلنجاز النهائي للزيادة في رسمال
الشركة إلى مبلغ 230.300.000
درهم والتعديل التالزمي للفصل
السابع من النظام األسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  27ديسمبر 2021
تحت رقم .805.981
مجلس اإلدارة

346 P

STE CHERIFIENNE D’AUTO
LOCATION SA
“”S C A L

املصادقة على فتح فرع تابع
بموجب مداوالت مجلس اإلدارة
املجتمع في  25أكتوبر 2021
للشركة املساهمة الحاملة لتسمية
SOCIETE
«CHERIFIENNE
»D’AUTO
LOCATION-S.A
باختصار « ،»SCALالكائن مقرها
بالدار البيضاء (عين السبع) –
شارع موالي اسماعيل ،كلم 5,400
(السجل التجاري .الدار البيضاء
 ،)27.829قد صادق على فتح
وكالة تعمل تحت عالمة «» AVIS
(ترخيصة) بالدار البيضاء النواصر،
مطار محمد الخامس ،باملميزات
التالية:
التسمية CHERIFIENNE :
،»D’AUTO
LOCATION-S.A
االختصـار « .» SCAL
املقــر 	:الدار البيضاء (النواصر)
مطارمحمد الخامس.
الغرض  :كراء السيارات بجميع
أنواعها بسائق أو بدونه بالتراب
املغربي ،في إطارترخيصتها «.»AVIS
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املدير	السيد «إدي ريشارد
(Eddy-Richard
طوليدانو»
.)TOLEDANO
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  20ديسمبر 2021
تحت رقم .804.997
املدير

347 P

STE ALIKMA
Sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها  10.000 :درهم
الكائنة  :ب  5بالفريج العكاري
الرباط

ملخص محضرالجمع العام
اإلسثتنائي للشركة

الجريدة الرسمية

تعديل القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني للشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالرباط في  29ديسمبر  2021تحت
رقم .120974
348 P

STE IBTISAMA BUSINESS
CENTER 1

SARL AU
تاسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط يوم  27ديسمبر  ،2021تمت
صياغة القانون التاسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد،
لها الخصائص التالية :
IBTISAMA
:
التسمية
.BUSINESS CENTER 1
الهدف  :االستشارات االدارية
وتقديم الخدمات.
املقر االجتماعي  59 :شارع ابن
سينا شقة رقم  11اكدال الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تاسيس الشركة.
الراسمال  :حدد راسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم.
االدارة  :عهد تسيير الشركة
للسيدة ابتسام بنباهية.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
غاية  31ديسمبر.
تم االيداع القانوني وتسجيل
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27ديسمبر
 ،2021تحت رقم .120834
349 P

في إطار الجمع العام اإلسثتنائي
لشركة  ALIKMAشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد،
املنعقد بتاريخ  13أبريل ،2021
الكائنة ب  ,23زنقة سبو شقة 5
أكدال الرباط  ،تداول مساهمو
الشركة باإلجماع ما يلي:
تفويت الحصص؛السيدة هاجر
بلحسن تفوت ألبيها السيد أحمد
بلحسن  90حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
تعديل البند السادس و السابع
من القانون األسا�سي للشركة ؛
استقالة املسيرة هاجربلحسن ؛
تعيين مسير جديد السيد أحمد
بلحسن؛
STE AMELKIS RESORTS
تعديل البند  13و 16من القانون
شركة مساهمة
األسا�سي للشركة ؛
ذات مجلس إدارة
تغيير الشكل القانوني للشركة
راسمالها  127.809.800 :درهم
من شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي  11 :شارع االمير
بشريك وحيد إلى شركة ذات
سيدي محمد السوي�سي الرباط
مسؤولية محدودة؛
السجل التجاري رقم 92481 :
تغيير املقر التجاري من  ,23زنقة
بناء على محضر الجمعية العامة
سبو شقة  5أكدال الرباط إلى  5االستثنائية ،املنعقد بتاريخ  16نونبر
 2021تقرر ما يلي :
بالفريج العكاري الرباط.
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العرض واملوافقة على مشروع
االدماج عن طريق استيعاب شركة
 AMELKIS RESORTSمن قبل
شركة .EMAAR TINJA S.A
الحل املبكر لشركة AMELKIS
 RESORTSدون تصفيتها تبعا لعملية
االدماج.
تم االيداع القانوني بمكتب
التسجيل باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  30ديسمبر  ،2021تحت
الرقم .121048
تم تقييد إلغاء تسجيل شركة
 AMELKIS RESORTSفي السجل
التجاري بالرباط بتاريخ  30ديسمبر
 ،2021تحت رقم .121048
من أجل املستخرج واالشارة
الجمعية العامة االستثنائية

350 P

STE DISTRIBUTIONS
AUTOMATIQUES DE
BOISSONS ET D'ALIMENTS
DU MAROC

شركة مساهمة
راسمالها  11.300.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :اقامة  TAYAرقم
 ،23املجمع السكني ليزارين ،شارع
رقم  ،2معاريف الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 140377 :
الدارالبيضاء
التعريف الضريبي رقم 02260870 :
بناء على محضر الجمعية العامة
العادية ،املنعقدة بتاريخ  21ديسمبر
 ،2021تقرر ما يلي :
تجديد مدة انتداب السيد فيرمان
كورتيزفيدال ملدة  6سنوات.
تذكيرأعضاء مجلس االدارة.
صالحيات من أجل تنفيذ
االجراءات القانونية.
تم االيداع القانوني بمكتب
التسجيل باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء بتاريخ  30ديسمبر
 2021تحت رقم .806659
من أجل املستخرج واالشارة
الجمعية العامة العادية

351 P

مقاولة
MJ SPORT & SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 24نونبر  2021الرباط ،تم تحرير
لشركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد التي تحمل املميزات
التالية :
التسمية  :مقاولة & MJ SPORT
 SPAشركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد.
الهدف  :غرفة الرياضة والجمال.
تجهيزوتنفيذ املنشآت الرياضية.
املقر االجتماعي  32 :عمارة 17
اقامة معمورة  2والد هالل حصين
سال الجديدة.
مدة قيام الشركة  99 :سنة ابتداء
من تاريخ تاسيسها النهائي.
راسمال الشركة  :يقدر ب
 100.000درهم مقسم الى 1000
حصة من فئة  100درهم للواحدة
موزعة كالتالي :
السيد املصطفى مستكفي ........
 1000حصة.
التسيير واالمضاء  :تسيير الشركة
ملدة غيرمحدودة من طرف املصطفى
مستكفي .
تصبح الشركة ملزمة بتوقيع
السيد املصطفى مستكفي.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبرمن كل سنة.
تقسيم االرباح  :بعد اقتطاع % 5
كاحتياط قانوني يوزع الباقي حسب
قرارالشركاء.
التسجيل  :تم التسجيل باملحكمة
االبتدائية بسال يوم  30ديسمبر
 ،2021تحت رقم .35237
ملخص من أجل النشر

352 P

الجريدة الرسمية
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مقاولة AUTO LARIOS
SARL AU
الحل النهائي
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  3ديسمبر ،2021
قررت السيدة بديعة العمراني
مسيرة شركة AUTO LARIOS SARL
 ،AUالشركة في التصفية ،راسمالها
 100.000درهم ،مقرها االجتماعي 6
زنقة ضاية عوا الطابق  4الشقة 16
أكدال الرباط.
الحل النهائي للشركة بسبب
الوضع الصافي للشركة.
التسجيل  :تم التسجيل باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  30ديسمبر
 ،2021تحت الرقم .121061
ملخص من أجل النشر

353 P

FIDUMED CONSULTING
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  194 :شارع
الزيراوي رقم  13الدارالبيضاء
الهاتف 05.22.27.67.96 :
الفاكس 05.22.26.17.19 :

STE EUTECTIQUE
SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة
ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 3نونبر  ،2021تم تاسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد باملميزات التالية :
اسم الشركة EUTECTIQUE :
.SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر الرئي�سي  :زنقة سمية اقامة
شهرزاد  3الطابق  5رقم  22النخيل
الدارالبيضاء.

راسمال الشركة  50.000 :درهم
الغرض االجتماعي  :توفيرخدمات
ادارة مراكز الربح ،والخبرة التقنية
في قطاع صناعة السيارات واملالحة
الجوية ،وادارة املشاريع املعقدة،
والتنسيق وادارة مواقع التنفيذ
الصناعي.
االستشارات بشأن االستراتيجية
الصناعية وتنمية االعمال التجارية.
اجراء الدراسات واالستطالعات
املتعلقة باالسواق.
استيراد وتصدير املنتجات التقنية
املخصصة للصناعة التحويلية ومختلف
املعدات امليكانيكية (التجارة).
انتاج االجزاء امليكانيكية التي يتم
الحصول عليها بالسبك والتصنيع
والختم والقطع والتشكيل وأي عملية
تحويل ميكانيكية أو كهروكيميائية
أخرى.
املعالجة السطحية للجزء املعدني
للقطاع الصناعي.
املشاركة في اي عملية قد تكون
مرتبطة باحد االنشطة املذكورة
أعاله ،اما عن طريق انشاء شركات
او عن طريق املساهمات في الشركات
القائمة بالفعل أو عن طريق
االندماج ،أو التحالف أو املشروع
املشترك.
املشاركة في اي شركة أو مؤسسة
لها نشاط مشابه أو ذي صلة باي
شكل من االشكال ،أو التي يمكن أن
تعزز تنمية الشركة.
حيازة أو تأجير جميع املمتلكات
املنقولة أو غير املنقولة أو املحلية
الالزمة العمال نشاط الشركة.
وبشكل عام ،جميع املعامالت
التجارية والصناعية واملالية
واملنقولة التي قد تتعلق بشكل مباشر
أو غير مباشر بموضوع الشركة أو بأي
أشياء مماثلة او ذات صلة.
االدارة  :يتولى ادارة الشركة
السيد محمد ر�ضى افصحي الى أجل
غيرمسمى.
توزيع الحصص  500 :حصة
لفائدة السيد محمد ر�ضى افصحي.
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املدة  99 :سنة.
تم االيداع القانوني باملركز
الجهوي لالستثمار بالدارالبيضاء
بتاريخ  2ديسمبر  ،2021تحت رقم
.955718852
354 P

STE C.O.D HOLDING

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي محرر 14
ديسمبر  ،2021تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة خصائصها كالتالي:
التسمية»C.O.D HOLDING« :
الهدف :تمارس الشركة األهداف
التالية:
البيع عبراإلنترنت ؛
التجارة.
استيراد وتصديراد
املقر االجتماعي12 .مكرر زنقة
لبان شقة  3حي املحيط الرباط.
رأس املال االجتماعي 100.000
درهم مقسم إلى  1000حصة قيمة
كل واحدة  100درهم.
التسيير :تم تعيين السيد
نورالدين إيويري كمسير وحيد
للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري . 156971
355 P

ATELIER INVEST

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي محرر 8
ديسمبر  ،2021تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة خصائصها كالتالي:
التسمية .ATELIER INVEST :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية:
الترويج للعقار أو البناء أو
التقسيم.

املقر االجتماعي  :زنقة الدشيرة
رقم  05حي الوالء القرية سال.
رأس املال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسم إلى  1000حصة قيمة
كل واحدة  100درهم.
التسيير  :تم تعيين السيد
نورالدين الطاوس الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم AB181669
كمسير وحيد للشركة وملدة غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم
السجل التجاري .35239
356 P

دوم دوم بروديكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
املقراالجتماعي  45شارع العلويين
الرباط
رقم السجل التجاري 62053

قفل التصفية
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في  14ديسمبر
 2021قرر الشريك الوحيد
حل النهائي للشركة دوم دوم
بروديكسيون شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد ،وقد
تقرر ما يلي :
املوافقة على تقريراملصفي.
إبراء ذمة كاملة ونهائية ملصفي
الشركة السيد هشام جواشيم
دشراوي عن إدارته ملرحلة التصفية
وإنجازواليته ؛
أعلن إغالق عمليات التصفية
اعتبارا من يوم االجتماع املذكور
والتشطيب من السجل التجاري.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  30ديسمبر
 2021تحت رقم .11661
357 P

الجريدة الرسمية
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HAMYAS STORES

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 2ديسمبر  2021بتمارة.
قد تم تأسيس شركة ذات
تحمل
املحدودة
املسؤولية
الخصائص التالية :
التسمية HAMYAS STORES :
.SARL
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي  :صناعة االثاث
(صناعة الستائر).
رأس املال  100000 :درهم مقسم
إلى  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :دوار أوالد عقبة
عين عتيق.
اإلدارة املشتركة  :تم تعيين السيد
ً
ً
ياسين لعناية مسيرا مشاركا مع
ً
السيد حمزة الفياللي الشهاد مسيرا
ً
مشاركا ايضا ،لفترة غيرمحددة.
تم اإليداع القانوني في املحكمة
االبتدائية تمارة رقم التقييد بالسجل
التجاري  N°135001بتاريخ 29
ديسمبر  ،2021تحت رقم .D 7098
358 P

FOULKAN
SARL

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 6ديسمبر  2021بسال تقرر
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بالخصائص التالية :
التسمية االجتماعية  :فولكان.
املقر االجتماعي  :زنقة محمد
الخامس حي الفروكي رقم  264حي
الرحمة سال.
الهدف  :مقهى.

املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
احداثها الفعلي.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
 100.000درهم مقسم على 1000
حصة بقيمة  100درهم.
التسيير  :الشركة مسيرة من
طرف السيدة اسماء ملين ،املدة غير
محدودة.
رقم التقييد بالسجل التجاري
.35191
تم إيداع الطلب باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  20ديسمبر
 ،2021تحت الرقم .38003
359 P

STE TRAITEUR DOHA
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 14أكتوبر  2021بالرباط تقرر
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بالخصائص التالية :
التسمية االجتماعية  :تريتور
ضحى.
املقر االجتماعي  :دوار الكرة املحل
 3يعقوب املنصور الرباط.
الهدف  :ممون حفالت.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
احداثها الفعلي.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31من ديسمبر
من كل سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
 100.000درهم مقسم على 1000
حصة بقيمة  100درهم.
التسيير  :الشركة مسيرة من طرف
عزيزمبروك ،املدة غيرمحدودة.
رقم التقييد بالسجل التجاري
.156929
تم إيداع الطلب باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  29ديسمبر
 ،2021تحت الرقم .121010
360 P
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STE LE GOUT
DU BONHEUR

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 27أكتوبر  2021بالرباط تقرر
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بالخصائص التالية :
التسمية االجتماعية  :لوكو دو
بونوغ.
املقر االجتماعي  :إقامة  69املحل
 322دوار الكرة يعقوب املنصور
الرباط.
الهدف  :ممون حفالت.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
احداثها الفعلي.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31من ديسمبر
من كل سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
 100.000درهم مقسم على 1000
حصة بقيمة  100درهم.
التسيير  :الشركة مسيرة من
طرف السيدة ابتسام النيل ،املدة
غيرمحدودة.
رقم التقييد بالسجل التجاري
.156927
تم إيداع الطلب باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28ديسمبر
 ،2021تحت الرقم .121008
361 P

STE CARTEL CARS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى محضرمؤرخ بالرباط في
 31ديسمبر  ،2021تم وضع القوانين
األساسية لشركة محدودة املسؤولية
ذات املميزات التالية :
الهدف  :كراء سيارات بدون
سائق.
املقر  :رقم  2زنقة عنابية قطاع
 11حي الرياض الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تكوين الشركة.

رأس املال  :حدد رأس املال بما
قدره  100.000درهم ،مقسم على
 1000حصة بنسبة  100درهم
للواحدة ،ودفعت في الصندوق
االجتماعي للشركة.
األرباح  :تؤخذ  %5من األرباح
الصافية للتأسيس االحتياطي.
الحصص  :السيد ايمن ازركو
 1000حصة.
املجموع  1000 :حصة.
التسيير  :تدار الشركة من طرف
السيد أيمن ازركو ملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم السجل التجاري .156939
362 P

TEKWAVE SOLUTIONS

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط يوم  10ديسمبر  ،2021تمت
صياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها
الخصائص التالية :
التسمية :
.TEKWAVE SOLUTIONS
الهدف INTEGRATION DES :
.SYSTEMES D’INFORMATIQUE
املقر االجتماعي RUE 4 :
NOPALEA LOT 4 SECTEUR 17
.BLOC 1 HAY RIAD RABAT
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيس الشركة.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم.
اإلدارة  :عهد تسيير الشركة إلى
.Mme IMAN FAILALI
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
غاية  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة باملحكمة االبتدائية بتمارة
بالرباط في  27ديسمبر  ،2021تحت
رقم .156719
363 P

الجريدة الرسمية
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STE BFSM MOROCCO
TRANS
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  16ديسمبر  ،2021تم وضع
القوانين االساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف  :نقل البضائع على
الصعيد الوطني والدولي ،استيراد
وتصدير املعدات واللوازم الزراعية،
تجارة املعدات والتوريدات الزراعية.
املقر  :شارع النخيل  2ماسة شقة
 11الدور الثاني السوي�سي الرياض،
الرباط.
راس املال  :حدد بما قدره
 100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة من طرف
السيد كريمي طارق ملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  29ديسمبر .2021
رقم السجل التجاري ،156879
تحت رقم .120975
364 P

STE HAINOUNI
DISTRIBUTION
SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط
بتاريخ  24ديسمبر  ،2021تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وذات الشريك الوحيد وذات املميزات
التالية :
التسمية HAINOUNI :
.DISTRIBUTION SARL AU
الغرض  :توزيع املشروبات
الساخنة بشتى أشكالها ،البسكويت
وغيرها من املنتوجات الغذائية.
التجارة بصفة عامة.
التمثيل التجاري لكل املاركات
واملنتوجات.

املقر االجتماعي  30 :زنقة موالي
احمد الوكيلي شقة رقم  8حسان
الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
املحاصة  :الشريكة الوحيدة
قامت بتقديم الحصص املكتتبة
نقدا واملوزعة على الشكل اآلتي :
السيدة مريم زعيراط 100.000
درهم (حصص نقدية).
 1000حصة اجتماعية من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
رأسمال الشركة حدد في
 100.000درهم مقسمة على 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للحصة الواحدة.
األرباح  :تخصص  %5من األرباح
لالحتياط القانوني والباقي يوزع على
الشريكة الوحيدة.
التسيير  :عينت السيدة مريم
زعيراط مسيرة وحيدة وموقعة
وحيدة للشركة.
السنة املالية تبتدئ السنة املالية
في فاتح يناير وتنتهي في متم شهر
ديسمبرمن نفس السنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  30ديسمبر  ،2021تحت رقم
.121042
للخالصة والبيان
ذ .بنمليح سمير

365 P

DIAMANT PRECIEUX
SARL AU
س ت رقم 156877

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط
بتاريخ  22ديسمبر  ،2021تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وذات الشريك الوحيد وذات املميزات
التالية :
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DIAMANT

:
التسمية
. PRECIEUX SARL AU
الغرض  :بيع شراء الحلي
واملجوهرات ،الساعات والهدايا
واملعادن النفيسة والذهب الفضة
األحجارالكريمة وكل نشاط مشابه.
استيراد ،تصديرلجميع املنتوجات
بشتى أنواعها ومصادرها.
املقر االجتماعي  30 :زنقة موالي
احمد الوكيلي شقة رقم  8حسان
الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
املحاصة الشريك الوحيد قام
بتقديم الحصص املكتتبة نقدا
واملوزعة على الشكل اآلتي :
السيد خياطي امحمد 100.000
درهم (حصص نقدية).
 1000حصة اجتماعية من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
رأسمال الشركة حدد في
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للحصة الواحدة.
األرباح  :تخصص  %5من األرباح
لالحتياط القانوني والباقي يوزع على
الشريك الوحيد.
املسير  :عين السيد خياطي
امحمد مديرا وحيدا وموقعا وحيدا
للشركة.
السنة املالية تبتدئ السنة املالية
في فاتح يناير وتنتهي في متم شهر
ديسمبرمن نفس السنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 29ديسمبر  2021تحت رقم
.120968
للخالصة والبيان
ذ .بنمليح سمير

STE TOPERFORMANCE
SARL AU
رقم السجل التجاري 156749 :

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  10نوفمبر  ،2021تم وضع
القوانين االساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
املميزات التالية :
الهدف  :مركز االتصال الهاتفي
(املشغل).
املقر  :الطابق األر�ضي للمبنى رقم
 ،7شقة رقم  ،2شارع أم الربيع،
الرباط ،أكدال.
راس املال  :حدد بما قدره
 100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف نويدرات نبيل.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  27ديسمبر  ،2021تحت رقم
.120824
367 P

LILAS PARAPHARMA

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :شارع الكونغو،
عمارة  ،23الشقة  ،4حي املحيط،
الرباط
طبقا ملداوالت املساهمين،
املجتمعين بالجمع العام الغيرالعادي
بتاريخ  15نوفمبر  ،2021قد تقرر
ما يلي :
املصادقة على حسابات فسخ
الشركة إلى حدود  15نوفمبر ،2021
وعدم املتابعة التامة ملأمور التصفية.
املصادقة على القرارات الخاصة
وجميع العمليات املنفذة من طرف
مأمور التصفية.
فسخ قطعيا الشركة مسبقا.
366 P
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تم الوضع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط ،بتاريخ  30ديسمبر2021
تحت رقم .121078
قصد النشر

368 P

مانجمنت كونسولسولتين انداكونت
شمم

شركة دارالتوحيد

شمم
تبعا للجمع العام الغير العادي
املنعقد بتاريخ  26أغسطس .2013
املساهمون لشركة دار التوحيد
ش م م تغيير عنوان الشركة من
شارع عقبة زنقة واد فلس عمارة رقم
 4شقة رقم  3أكدال الرباط إلى شارع
املغرب العربي عمارة رقم  60شقة
رقم  1ديور جامع الرباط.
قد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم .89469
369 P

YASSINI AAKAR

RESIDENCE AL AZIZIA BD
ROYAUME ARABIE SAOUDITE
3EME ETAGE N°20 - TANGER

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية

خالد اليسيني مغربي الجنسية
مزداد بتاريخ  13أبريل 1985
بتفرسيت الناظور والساكن بتجزئة
عواطف زنقة الوقار رقم  158طنجة
والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف
رقم  K405830صالحة إلى غاية
 7أغسطس .2029
التسمية .YASINI AAKAR :
الغرض PROMOTION :
.IMMOBILIERE
الرأسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة
اكتتبت وسددت كما يلي :
السيد الحسن اليسيني 340
حصة.
السيد محمد اليسيني 330
حصة.
السيد خالد اليسيني  330حصة.
املقراالجتماعي RESIDENCE AL :
AZIZIA BD ROYAUME ARABIE
 SAOUDITE 3EME ETG N°20.TANGER
املدة  99 :سنة.
التسيير  :تم تعيين السيدان
محمد اليسيني وخالد اليسيني
مسيران للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  16ديسمبر
 ،2021تحت رقم .11134
370 P

بمقت�ضى عقد عرفي سجل
بطنجة بتاريخ  8ديسمبر 2021
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
 ،YASSINI AAKAR SARLذات
املميزات التالية :
الشركاء :
تجارةهولدينغ
الحسن اليسيني مغربي الجنسية
شم
مزداد سنة  1953بتفرسيت الناظور
رفع رأسمال الشركة من
والساكن بزنقة اجدير فيال السبتي  73.184.000إلى 125.000.000
طنجة والحامل للبطاقة الوطنية
درهم
رقم  K93907صالحة إلى غاية
اإلنجازالنهائي لزيادة رأسمال
 13ديسمبر .2028
محمد اليسيني مغربي الجنسية الشركة من 73.184.000 000
إلى  125.000.000درهم
مزداد بتاريخ  7نوفمبر  1975بطنجة
والساكن بزنقة اجدير فيال اليسيني ،التغييرات القانونية التابعة لذلك
قرر الجمع العام االستثنائي
طنجة والحامل للبطاقة الوطنية
رقم  K249770صالحة إلى غاية بتاريخ فاتح ديسمبر  ،2021للشركة
املسماة تجارة هولدينغ ش م ،شركة
 7ديسمبر .2026

مساهمة راسمالها 73.184.000
درهم ،مقرها االجتماعي بالدار
البيضاء  ،19زنقة تويلري الطابق
الرابع معاريف ،مسجلة في السجل
التجاري بالدار البيضاء تحت رقم
.313277
زيادة رأسمال الشركة ب
 51.816.000درهم وذلك برفعه
من  73.184.000إلى 125.000.000
درهم عن طريق خلق وإصدار
 51.816سهم جديد ب  1000درهم
للواحد ،ستكتتب وتحرر كليا من
قيمتها االسمية عن طريق شيكات او
تحويالت بنكية.
الغاء احقية االكتتاب املخصصة
للمساهمين وإعطاء حق االكتتاب
في األسهم الجديدة لصالح السيدة
فريدة لحري�شي.
تخويل املجلس اإلداري كل
الصالحيات ملعاينة تحقيق الزيادة
في رأس املال تغيير القانون األسا�سي
للشركة طبقا لهذه الزيادة.
عاين املجلس اإلداري بتاريخ 10
ديسمبر  ،2021االنجاز النهائي لرفع
راسمال الشركة من 73.184.000
إلى  125.000.000درهم وقرر تغيير
تبعا لذلك الفصول  6و 7من القانون
األسا�سي للشركة.
وبناء عليه فإن راسمال
الشركة أصبح مند اليوم محدد
في  125.000.000درهم مقسم إلى
 125.000سهم بقيمة  1000درهم
للسهم الواحد مرقمة من  1إلى
.125.000
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  27ديسمبر ،2021
تحت رقم .806007
371 P

483

FAKIA EVENTS

ش.م.م
الرأسمال االجتماعي 12.000 :درهم
املقراالجتماعي  :مراكش ،شارع
عبد الكريم الخطابي إقامة جواد
عمارة  109شقة رقم  43الطابق 3

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد موثق سجل
بمراكش بتاريخ  29أكتوبر ،2021
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
« » FAKIA EVENTSش.م.م على
الشكل التالي:
تسمية الشركة  :شركة «FAKIA
 » EVENTSش.م.م.
الهدف االجتماعي للشركة  :ممون
حفالت وخدمات أخرى خاصة
باملطاعم.
املقر االجتماعي للشركة :مراكش،
شارع عبد الكريم الخطابي إقامة
جواد عمارة  109شقة رقم 43
الطابق .3
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  12.000درهم
مقسمة إلى  120حصة اجتماعية من
فئة  100درهم للحصة الواحدة ،من
قبل الشركاء وبشكل كامل.
السيد عبد الرحيم ادابراهيم 40
حصة اجتماعية.
السيد عبد الصمد اوبيد 40
حصة اجتماعية.
السيد محمد ايت يوس  40حصة
اجتماعية.
مجم ـ ـ ــوع  120حصة اجتماعية.
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99سنة ابتداء من تاريخ تقييدها
بالسجل التجاري بمراكش.
تسيير الشركة  :تسير الشركة من
طرف السيد عبد الرحيم ادابراهيم
والسيد عبد الصمد اوبيد بصفتهما
مسيران للشركة ملدة غيرمحدودة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في
 31ديسمبرمن كل سنة.
وقد تم اإليداع القانوني للشركة
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
بمراكش ،بتاريخ  29ديسمبر 2021
تحت عدد  131336وتحت عدد
 121593من السجل التجاري.
372 P

الجريدة الرسمية

484

MGF LOGISTIC
SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام الغير
العادي بتاريخ  28ديسمبر 2021
قرر املسيرالوحيد مايلي :
استقالة املسير السيد املصطفى
أشمالل الحامل للبطاقة الوطنية
رقم .A589315
وتعيين املسيرة السيدة فوزية
العقاد الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
.A705790
تغييرالبند  ،15للقانون األسا�سي.
أسئلة مختلفة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتمارة
بتاريخ  30ديسمبر  ،2021تحت
الرقم .7100
سجل تجاري رقم .129115
مقتطف قصد اإلشهار

373 P

RABAT PERFECT SERVICE
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رأس مال الشركة  :حدد في
GROUPE ALUMAN MAROC
 100.000درهم.
SARL AU
س ج 333.707 :
تسيير الشركة  :السيد ابراهيم
 219شارع الزرقطوني تقاطع
خلفي.
الروداني الطابق  2رقم 26
اإليداع القانوني تم باملحكمة
الدارالبيضاء املغرب
التجارية بالرباط تحت رقم RC
بيع الحصص وتغييرالشكل القانوني .156771
للشركة
376 P
بمقت�ضى قرار الجمع العام
االستثنائي للشركة بتاريخ  17نوفمبر
BEST ITEM
 ،2021تقرر ما يلي :
S.A.R.L
املصادقة على بيع  332حصة
بمقت�ضى املحضر الصادر بتاريخ
ب  100درهم من السيدة سيلفيا
 6يونيو  2021لشركة BEST ITEM
ماريا توفار فيالرينو لصالح الشركة
شركة محدودة املسؤولية بشريك
.ALUMAN SISTE MAS S L
وحيد ذات رأسمال يقدرب 500.000
تغييرالشكل القانوني ل GROUP
 ALUMAN MAROCمن شركة ذات درهم ,والكائن مقرها بقسارية 15
رمضان رقم  33زاوية كانزاريس
مسؤولية محدودة إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة مع شريك وحيد .وستراسبوغ الدار البيضاء واملسجلة
مع االخذ في االعتبار تغيير اسم في السجل التجاري بالدار البيضاء
الشريك الوحيد من  CARPINTERIAتحت رقم  237541قرر الشريك
 METELICA ALUMAN S Lإلى الوحيد ما يلي :
التصفية الفعلية لشركة BEST
.ALUMAN SISTEMAS S L
تعديل املواد  07 ،06 ،01من .ITEM S.A.R.L AU
طرح الرصيد السلبي الناتج عن
القانون الداخلي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة تقريرالتصفية من حساب املساهمين
الضبط باملحكمة التجارية  22املفتوح في سجالت الشركة.
ديسمبر  2021بالدار البيضاء تحت
اإلعالن عن اإلغالق والتصفية
رقم .805353
النهائية للشركة.
مقتطف قصد اإلشهار
ابراء ذمة املصفي لحسابات
 375 Pالشركة وإنهاء مهامه.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
HORMIGON MAROC
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
SARL AU
 19نوفمبر  ،2021تحت رقم
تأسيس شركة ذات مسؤولية
.39893/800932
محدودة
377 P
بشريك وحيد

SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام الغير
العادي بتاريخ  28ديسمبر ،2021
قرر املسيرالوحيد ما يلي :
استقالة املسير السيد املصطفى
اشمالل الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  A589315وتعيين املسيرة فوزية
العقاد الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
.A705790
تغييرالبند  ،15للقانون األسا�سي.
رأسمالها  100.000 :درهم
أسئلة مختلفة.
مقرها االجتماعي  14 :زنقة االشعري STE GREEN STAR STATION
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
SARL AU
شقة رقم  4أكدال الرباط
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
التسمية AU CAPITAL DE 60.000 DHS HORMIGON :
SIEGE SOCIAL : ALBARRANIA
بتاريخ  30ديسمبر  ،2021تحت رقم .MAROC SARL AU
.121081
CROISEMENT JERADA
الهدف  :مقاول أشغال مختلفة أو
سجل تجاري رقم .122501
بموجب املحضر قرر الشريك
البناء.
مقتطف قصد اإلشهار
املقراالجتماعي  14 :زنقة االشعري الوحيد بتاريخ  2ديسمبر ،2021
 374 Pشقة رقم  4أكدال الرباط.
تقرر ما يلي :

إضافة النشاط.
توزيع التبغ املصنع بالتقسيط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  23ديسمبر
 ،2021تحت رقم .4416
378 P

GRAND CITY
SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ بتاريخ  3ماي
 ،2021قرر الشريك الوحيد ما يلي :
تفويت السيد ر�ضى بنبراهيم 800
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
لفائدة :
السيد ياسين الراجي  150حصة
اجتماعية.
السيد امين الراجي  150حصة
اجتماعية.
السيدة منى الراجي  500حصة
اجتماعية.
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى
شركة محدودة املسؤولية.
الشركة تسير من طرف السيد
ر�ضى بنبراهيم.
تحديث القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  29ديسمبر
.2021
رقم اإليداع القانوني .7095 :
379 P
COOPER MANAGEMENT SLIMANI
SADOUK

AUBERGE ALLAM
املقراالجتماعي  :دوارالرياح موالي
بوسلهام
تبعا لعقد تأسيس شركة
 AUBERGE ALLAMبتاريخ 20
ديسمبر  ،2021تقرر تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد ،مميزاتها هي كالتالي :
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الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد.
التسمية .AUBERGE ALLAM :
املوضوع الرئي�سي  :فندق ،مطعم،
نزل.
املقر االجتماعي  :دوار الرياح مركز
موالي بوسلهام.
املدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة.
تخصص الحصص على الشكل
التالي :
العالم معاد  1000حصة
اجتماعية مركزموالي بوسلهام.
املجموع  1000 :حصة اجتماعية.
اإلدارة  :السيد العالم معاد
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .LB-89950
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين
الشركة باملحكمة االبتدائية بسوق
اربعاء الغرب بتاريخ  28ديسمبر
 2021تحت رقم .2021/481
381 P
COOPER MANAGEMENT SLIMANI
SADOUK

LA CASA DEL CARACOL

املقر االجتماعي  :رقم  249متجر
بالطابق األر�ضي حي بدر ،سوق أربعاء
الغرب
تبعا لعقد تأسيس شركة LA
 CASA DEL CARACOLبتاريخ 17
ديسمبر  ،2021تقرر تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد مميزاتها هي كالتالي :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد.
التسمية LA CASA DEL :
.CARACOL
املوضوع الرئي�سي  :تصدير
الحلزون الحي.
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املقر االجتماعي  :رقم  249متجر
بالطابق األر�ضي حي بدر سوق اربعاء
الغرب.
املدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
STE LAKIOUI TRAVAUX
للواحدة.
SARL AU
تخصص الحصص على الشكل
رأسمالها  100.000 :درهم
التالي :
مقرها االجتماعي  :رقم  ،596األرز 5
الطايفي حفصة  1000حصة
شارع الحسن الثاني أحداف أزرو
اجتماعية ،شارع الشهيد الحسين بن
تصفية الشركة
علي رقم  02سوق أربعاء الغرب.
تسمية املصفي
املجموع  1000 :حصة اجتماعية.
مختلفات
اإلدارة  :السيدة الطايفي حفصة
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في فاتح
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية ديسمبر  2021تم وضع محضر
رقم .GB-259167
الجمع العام االستثنائي .
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين
الحل األول :
الشركة باملحكمة االبتدائية بسوق
قرر الجمع العام توقيف الشركة
أربعاء الغرب بتاريخ  20ديسمبر ابتداء من تاريخ فاتح ديسمبر .2021
الحل الثاني :
 ،2021تحت رقم .2021/478
قرر الجمع العام تسمية السيد
382 P
سمير العقيوي مصفي الشركة،
وتحديد مكان تصفية الشركة في
COOPER MANAGEMENT SLIMANI
SADOUK
املقر االجتماعي الكائن برقم 596
MY - INGENIERIE
األرز  5شارع الحسن الثاني أحداف
أزرو.
ش ذ م م ذات الشريك الوحيد
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
املقراالجتماعي  :موالي بوسلهام
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بأزرو
املركز
بمقت�ضى محضرالقراراالستثنائي بتاريخ  21ديسمبر  2021تحت
للشريك الوحيد لشركة  MY-رقم .427
384 P
 INGENIERIEش ذ م م ذات الشريك
الوحيد ،املنعقد بموالي بوسلهام
STE FALCIM
بتاريخ  10ديسمبر  ،2021تقرر
مقرها االجتماعي  :رقم  1طريق
ما يلي :
ميدلت أجالب أزرو
تصفية مسبقة لشركة MY -
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في
 INGENIERIEش ذ م م ذات الشريك  24نوفمبر  ،2021تم وضع محضر
الوحيد.
الجمع العام اإلستثنائي لشركة
إبراء ذمة مسير الشركة السيد  FALCIبمقرها الكائن بطريق األمير،
الزواقي أحمد.
بامبطو جماعة روطاما كونكري.
تسمية مصفي الشركة في شخص غينيا.
السيد الزواقي احمد.
أشغال اليوم :
عنوان التصفية موالي بوسلهام
تصفية فرع الشركة باملغرب ؛
تسمية املصفي ؛
املركز.
وقد تم اإليداع القانوني لهذا
املحضر باملحكمة االبتدائية بسوق
أربعاء الغرب بتاريخ  28ديسمبر
 ،2021تحت رقم  2021/480بملف
السجل التجاري رقم .25251
383 P

485

مختلفات.
الحل األول :
قرر الجمع العام توقيف فرع
الشركة باملغرب ابتداء من تاريخ
 24نوفمبر .2021
الحل الثاني :
قرر الجمع العام تسمية السيدة
TOVIAKO ARIANE NADINE
KERSRINE JUTTA GBENAGNON
مصفية فرع الشركة باملغرب،
وتحديد مكان التصفية في املقر
االجتماعي الكائن برقم  1طريق
ميدلت أجالب أزرو.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بأزرو
بتاريخ  21ديسمبر  2021تحت
رقم .428
385 P

STE DIAFAT OURTI

SARL
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :رقم  38زنقة 7
بام أحداف أزرو
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في
 26نوفمبر  ،2021تم وضع محضر
الجمع العام اإلستثنائي.
أشغال اليوم :
تصفية الشركة ؛
تسمية املصفي ؛
مختلفات.
الحل األول :
قرر الجمع العام توقيف الشركة
ابتداء من تاريخ  26نوفمبر .2021
الحل الثاني :
قرر الجمع العام تسمية السيدة :
منى عسيهو مصفية الشركة ،وتحديد
مكان تصفية الشركة في املقر
االجتماعي الكائن برقم  38زنقة  7بام
أحداف أزرو.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بأزرو
بتاريخ  21ديسمبر  2021تحت
رقم .429
386 P

الجريدة الرسمية

486

STE GENUIS
SURVEILLANCE
SARL
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :الطابق الثاني
شارع الحسن الثاني عين اللوح أزرو
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في
 6ديسمبر  ،2021تم وضع محضر
الجمع العام اإلستثنائي.
أشغال اليوم :
بيع الحصص ؛
إضافة نشاط ؛
تغييرالشكل القانوني ؛
تحديث القانون األسا�سي ؛
مختلفات.
الحل األول :
قام السيد  :ادريس الصديقي
املالك ملائتان وخمسون ()250
حصة ،ببيعها كلها للسيدة  :سهام
انهاري.
الحل الثاني :
قرر الجمع العام إضافة
النشاطات التالية للشركة :
مقاول أشغال مختلفة ؛
تصنيع وبيع مستحضرات
التجميل.
الحل الثالث :
بعد بيع الحصص ،أصبح الشكل
القانوني للشركة  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
الحل الرابع :
قرر الجمع العام تحديث القانون
األسا�سي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بأزرو
بتاريخ  21ديسمبر  2021تحت
رقم .430
387 P
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املقر اإلجتماعي LOT EL Amal :
TOURISME & BUSINESS DE
n°72 rez-de-chaussée El marsa
L’ATLAS
 laayouneاملسير Mr ABAAKIL :
SARL
.AHMED
رأسمالها  100.000 :درهم
رقم التقييد بالسجل التجاري :
مقرها االجتماعي  :رقم  587أرز 5
.39639
أحداف أزرو
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
تبعا لعقد عرفي مؤرخ في  4أكتوبر
باملحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ
 ،2021تم وضع محضر الجمع العام
 28ديسمبر  2021تحت رقم
اإلستثنائي.
.3976/2021
أشغال اليوم :
389 P
تصفية الشركة ؛
تسمية املصفي ؛
BARA KAREFADI
مختلفات.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الحل األول :
بمساهم واحد
قرر الجمع العام توقيف الشركة
تأسيس شركة
ابتداء من تاريخ  4أكتوبر .2021
تبعا للعقد العرفي بتاريخ
الحل الثاني :
 29أكتوبر  ،2021تم وضع قوانين
قرر الجمع العام تسمية السيد الشركة ذات املميزات التالية :
قاسيمي محمد مصفي الشركة،
التسمية .BARA KAREFADI :
وتحديد مكان تصفية الشركة في
الشكل القانوني  :شركة ذات
املقر االجتماعي الكائن برقم  587املسؤولية املحدودة.
املوضوع  :تخزين وتسويق وتوزيع
أزرو  5أحداف أزرو.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة الوقود والغاز ؛
إنشاء وتشغيل مراكز تعبئة الغاز
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بأزرو
بتاريخ  22نوفمبر  2021تحت واملستودعات وورش التصنيع ؛
إنشاء وتشغيل محطات الوقود
رقم .385
 ... 388 Pألخ.
املقر الرئي�سي  :زنقة خميسات،
رقم  ،80حي الحجري العيون.
VALORISATION DES
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
ACTIVITES DE LA MER
درهم مقسم إلى  1000حصة من فئة
SARL AU
 100درهم للواحدة ،مقسمة كاآلتي :
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
السيد محسن برى  500حصة ؛
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
السيد سعيد القرفادي 500
 100درهم للحصة الواحدة موزعة حصة.
على الشكل التالي :
اإلدارة  :تسير من طرف السيد
السيد  MR ABAAKIL AHMEDمحسن برى.
 1000حصة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
املدة  99 :سنة ابتداء من الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع بتاريخ  3نوفمبر  2021تحت رقم
السجل التجاري.
 2021/3385وتم تسجيلها بالسجل
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى التجاري تحت الرقم التحليلي عدد :
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة .38735
390 P
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

ORIMARK

تأسيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بتاريخ  22ديسمبر  ،2021تم
وضع قانون منظم لشركة ذات
املسؤولية املحدودة وذات املميزات
التالية :
التسمية .ORIMARK SARL :
الهدف  :بيع مواد التجميل ،تجارة
عامة ،االستيراد والتصدير.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للواحدة موزعة
كاآلتي :
السيد كريم اوالد ملقس 800
حصة.
السيدة خلود اللوزي  200حصة.
املقر االجتماعي  :تجزئة مشروع
مدينة الوفاق رقم  6د العيون.
اإلدارة  :تم تعيين السيد كريم
اوالد ملقس كمدير للشركة والسيدة
خلود اللوزي كنائبة له ،كما تعتمد
الشركة االمضاء الوحيد ملدير
الشركة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  22ديسمبر  2021تحت
رقم .39533
391 P

MARKET MB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وذات شريك الوحيد

تأسيس

بتاريخ  22ديسمبر  ،2021تم
وضع قانون منظم لشركة ذات
املسؤولية املحدودة وذات الشريك
الوحيد وذات املميزات التالية :
التسمية  MARKET MB :ذات
املسؤولية املحدودة وذات شريك
الوحيد.
الهدف  :تجارة عامة ،بيع مواد
التجميل ،االستيراد والتصدير.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للواحدة موزعة
كاآلتي :

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

السيد بهاوعلي مبارك 1000
حصة.
املقر االجتماعي  :حي الوحدة 2
زنقة  26رقم  30العيون.
اإلدارة  :تسير من طرف السيد
بهاوعلي مبارك ملدة غيرمحددة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بالعيون ،بتاريخ  22ديسمبر 2021
تحت رقم .39531
392 P

SAMI INSTITUTION DE
COMMERCE
SARL

VALERIUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
على إثر الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  29ديسمبر  2020و 30
ديسمبر  2020تقرر ما يلي :
تفويت  200حصة من مجموع
حصص السيد حماني أمحزون
لفائدة الشركة :
AOUAD
MOHAMMED
.PROMOTION IMMOBILIERE
تفويت  300حصة من مجموع
حصص السيد حماني أمحزون
لفائدة الشركة .SG3H
تفويت مجموع حصص السيدة
ANA PAULA DA CONCEICAO
 MAGALHAESلفائدة الشركة VGI
.SOLUTIONS LIMITED
رفع رأسمال الشركة من 100.000
درهم إلى  3.000.000درهم.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بسال رقم  27ديسمبر 2021
تحت رقم .38068
التسيير

الشروع في الحل املسبق للشركة.
تحديد مقر حل الشركة ب :
عمارة  C8الشقة  430رياض انزا
تدارت اكادير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  30ديسمبر
 2021تحت رقم .107921
394 P

393 P

التصفية النهائية للشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 16ديسمبر
بتاريخ
املنعقد
 ،2021قرر شركاء شركة SAMI
INSTITUTION DE COMMERCE
ش.م.م ما يلي :
املصادقة على تقريراملصفي ؛
إغالق حساب التصفية بالشركة ؛
التصفية النهائية للشركة.
تم اﻹيداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بسال ،بتاريخ  23ديسمبر
 2021تحت رقم .38047
من أجل االستخالص
والبيان

395 P

LES DUNES DE MARTIL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
الكائن مقرها بتطوان  39 -املنطقة
الصناعية طريق مارتيل
السجل التجاري رقم 5649

هبة حصص شركة ومالئمة النظام
األسا�سي للشركة مع مقتضيات
STE RABAT TOP DIENSTE
القانون رقم  21-19املغيرواملتمم
SARL AU
قرر الجمع العام الغير العادي بموجبه القانون  5-96الخاص
املنعقد بتاريخ  10ديسمبر  2021بشركات ذات مسؤولية محدودة

لشركة RABAT TOP DIENSTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد رأسمالها مئة ألف
درهم  100.000مقرها  :عمارة C8
الشقة  430رياض انزا تدارت اكادير
تقرر ما يلي :

بموجب عقد موثق بتاريخ
 23ديسمبر  ،2020تم تفويت جميع
حصصه  100حصة شركة من طرف
السيد حسن وعليت لفائدة بناته
السيدة نورية ،نجاة ،غزالن وعالية
وعليت ؛

487

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 13أكتوبر  ،2021تم تفويت جميع
حصصها  25حصة شركة من طرف
السيدة عالية وعليت لفائدة أختها
السيدة نورية وعليت.
بموجب القرارالجماعي غيرالعادي
للشركاء بتاريخ فاتح نوفمبر ،2021
تقرر ما يلي :
معاينة هبات حصص الشركة ؛
تأكيد السيدة نورية وعليت
والسيد حسن البوزيدي بصفتهما
مدبرين للشركة ملدة غيرمحددة.
تعديل متالزم للنظام األسا�سي
للشركة ؛
مالئمة النظام األسا�سي للشركة مع
مقتضيات القانون رقم  21-19املغير
واملتمم بموجبه القانون  5-96الخاص
بشركات ذات مسؤولية محدودة.
اعتماد نظام أسا�سي جديد.
تم القيام باﻹيداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية االبتدائية بتطوان ،بتاريخ
 25نوفمبر  2021تحت رقم .6999
عن املستخلص والبيانات

396 P

LA COLOMBE DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
الكائن مقرها بتطوان  18 -زنقة
يوسف ابن تاشفين
السجل التجاري رقم 3805

هبة حصص شركة ومالئمة النظام
األسا�سي للشركة مع مقتضيات
القانون رقم  21-19املغيرواملتمم
بموجبه القانون  5-96الخاص
بشركات ذات مسؤولية محدودة

بموجب عقد موثق مؤرخ بتاريخ
 23ديسمبر  ،2020تم تفويت جميع
حصصه  160حصة شركة من طرف
السيد حسن وعليت لفائدة بناته
السيدة نورية ،نجاة ،غزالن وعالية
وعليت ؛

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 13أكتوبر  ،2021تم تفويت جميع
حصصها  200حصة شركة من طرف
السيدة عالية وعليت لفائدة أختها
السيدة نورية وعليت.
بموجب القرارالجماعي غيرالعادي
للشركاء بتاريخ فاتح نوفمبر ،2021
تقرر ما يلي :
معاينة هبات حصص الشركة ؛
تأكيد السيد حسن البوزيدي
بصفته مدبرللشركة ملدة غيرمحددة.
تعيين السيدة نجاة وعليت
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم د
 22057والقاطنة باملضيق  -املجمع
السياحي كابيال بصفتها مدبرة للشركة
ملدة غيرمحددة ؛
تعديل متالزم للنظام األسا�سي
للشركة ؛
مالئمة النظام األسا�سي للشركة مع
مقتضيات القانون رقم  21-19املغير
واملتمم بموجبه القانون  5-96الخاص
بشركات ذات مسؤولية محدودة ؛
اعتماد نظام أسا�سي جديد.
تم القيام باﻹيداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية االبتدائية بتطوان ،بتاريخ
 26نوفمبر  2021تحت رقم .7002
عن املستخلص والبيانات

397 P

YLARA

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
الكائن مقرها  :بتطوان  39 -املنطقة
الصناعية طريق مارتيل
السجل التجاري رقم 4763

هبة حصص شركة ومالئمة النظام
األسا�سي للشركة مع مقتضيات
القانون رقم  21-19املغيرواملتمم
بموجبه القانون  5-96الخاص
بشركات ذات مسؤولية محدودة

بموجب عقد موثق مؤرخ بتاريخ
 23ديسمبر  ،2020تم تفويت جميع
حصصه  88حصة شركة من طرف
السيد حسن وعليت لفائدة بناته
السيدة نورية ،نجاة ،غزالن وعالية
وعليت ؛
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بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 13أكتوبر  ،2021تم تفويت جميع
حصصها  22حصة شركة من طرف
السيدة عالية وعليت لفائدة أختها
السيدة نورية وعليت.
بموجب القرارالجماعي غيرالعادي
للشركاء بتاريخ فاتح نوفمبر ،2021
تقرر ما يلي :
معاينة هبات حصص الشركة ؛
تأكيد السيدة نورية وعليت
والسيد حسن البوزيدي بصفتهما
مدبرين للشركة ملدة غيرمحددة ؛
تعديل متالزم للنظام األسا�سي
للشركة ؛
مالئمة النظام األسا�سي للشركة مع
مقتضيات القانون رقم  21-19املغير
واملتمم بموجبه القانون  5-96الخاص
بشركات ذات مسؤولية محدودة ؛
اعتماد نظام أسا�سي جديد.
تم القيام باﻹيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة اإلبتدائية
بتطوان ،بتاريخ  29نوفمبر 2021
تحت رقم .7009
عن املستخلص والبيانات

398 P

املركزالجهوي لالستثمار
جهة الدارالبيضاء -سطات

AGRISANI CHAOUIA
SARL AU

بمقت�ضى عقد مصادق عليه
بتاريخ  22/11/2021ببرشيد تم
وضع النظام األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية :
AGRISANI CHAOUIA SARL AU
الصفة القانونية :شركة ذات
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
الهدف االجتماعي :تجارة املعدات
الزراعية,
االستيراد والتصدير ,األشغال
املختلفة
رأس املال :حدد رأسمال الشركة
بمبلغ  400.000درهم في يد :

 بوشعيب الكروي 400.000درهم
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من  1يناير إلى
 31ديسمبرمن كل عام.
املقر االجتماعي :الطابق األر�ضي
الرقم  20العمارة رقم  6طريق سيرني
برشيد
التسيير :أعطي حق التسيير
للسيد  :بوشعيب الكروي ملدة غير
محددة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد
تحت رقم  1511/2021كما تم
تسجيل الشركة بالسجل التجاري
بتاريخ  15/12/2021تحت عدد
. 15997
1C
املركزالجهوي لالستثمار
جهة الدارالبيضاء -سطات

SOMASAP TRAV SARL AU

بمقت�ضى عقد مصادق عليه
بتاريخ  06/12/2021بالجديدة تم
وضع النظام األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية :
SOMASAP TRAV SARL AU
الصفة القانونية :شركة ذات
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
الهدف االجتماعي :أعمال الدهان,
التركيب املعدني ,تأجيراملعدات
رأس املال :حدد رأسمال الشركة
بمبلغ  100.000درهم في يد
 محمد بورتو  100.000درهماملدة 99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية :من  1يناير إلى 31
ديسمبرمن كل عام.
املقر االجتماعي :املنظر الجميل
تجزئة ايمينواداي بقعة ج  67متجر
رقم  2الطابق األر�ضي برشيد.
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التسيير :أعطي حق التسيير
للسيد :محمد بورتو ملدة غيرمحددة.
اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد
تحت رقم  1501/2021كما تم
تسجيل الشركة بالسجل التجاري
بتاريخ  14/12/2021تحت عدد
.15993
2C

MIGLIORE EDUCATION
PRIVE SARL
العنوان :
 23تجزئة لطيفة شارع محمد
الخامس الطابق  2الشقة  4بني
مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري
12235
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 17/11/2021تم انشاء شركة
ذات املسؤولية املحدودة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية :
MIGLIORE EDUCATION PRIVE
SARL
العنوان  23 :تجزئة لطيفة شارع
محمد الخامس الطابق  2الشقة 4
بني مالل
رأس املــال  100.000درهم مقسم
الى  1000حصة :
 احمد فضيلي بطاقتهIM804766
يملك  500حصة
 مروان بوعال بطاقته I681074يملك  500حصة
الغرض  :مدرسة للدعم
السنة املـالية :السنة امليالدية
مدة الشركة 99 :سنة
املسير  :مروان بوعال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بني مالل تحت رقم
 1254بتاريخ .13/12/2021
3C

OLEATEL

تأسيس شركـة
شركـة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
رأسمالها  10.000درهم
املقراالجتماعي :الشقة رقم ،5
الطابق االول ،اقامة  Bبلسم ،2
شارع العلويين ،تجزئة الصداقة،
الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:
18877
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 26نونبر  ،2021مسجل بتاريخ
 03ديسمبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
باملميزات التالية:
شكل الشركة :شركـة محدودة
املسؤولية دات شريك وحيد.
تسمية الشركة :
OLEATEL SARL-AU
غـرض الشركة:
خدمات مركزللنداء.
عنوان املقراالجتماعي:
الشقة رقم  ،5الطابق االول،
اقامة  Bبلسم  ،2شارع العلويين،
تجزئة الصداقة ،الجديدة.
رأسمال الشركة :املبلغ محدد في
 10.000درهم مقسم إلى  100حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة في اسم الشريك الوحيد:
 السيد ايوب العزيز 100 :حصةاجتماعية.
التسيير :يدير الشركة ويسيرها
ملدة غير محدودة السيد ايوب العزيز
الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف
رقم .M457561
اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بالجديدة بتاريخ  14ديسمبر 2021
تحت رقم .27268
خالصة وبيان

4C
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ANB INDUSTRIE

رأس املــال  100.000 :درهم
TALISMAN MINING SARL
شركـة محدودة املسؤولية دات
العنوان :
الغرض :
شريك وحيد
الشقة رقم  2العمارة  6تجزئة
• تصنيع مواد التجميل
رأسمالها  100.000درهم
اسماء بني مالل
• االستيراد والتصدير
رقم التقييد بالسجل التجاري
املقراالجتماعي ،311 :شارع ام
السنة املـالية  :السنة امليالدية
الربيع ،الولفة ،الدارالبيضاء .
12247
سنة
99
:
الشركة
مدة
رقم التقييد في السجل التجاري:
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
املسير  :حفيظة مريم
236635
 22نوفمبر  2021تم انشاء شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركـة
ذات املسؤولية املحدودة تحمل
االبتدائية بني مالل تحت رقم 1202
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
الخصائص التالية :
 29مارس  ،2011مسجل بتاريخ
تاريخ  29نوفمبر .2021
التسمية :
 06 7 Cابريل  ،2011تم إعداد القانون
TALISMAN MINING
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
العنوان  :الشقة رقم  2العمارة 6
باملميزات التالية:
تجزئة اسماء بني مالل
STE STATION SERVICES
شكل الشركة :شركـة محدودة
رأس املــال  .100.000 :درهم
TIZI NISLY SARL AU
املسؤولية دات شريك وحيد.
الغرض :
العنوان :
تسمية الشركة :
• بيع مواد البناء
تيزي نيسلي اموكر دائرة اغبالة بني
ENAKDI TRANS NEGOCE
• استغالل املحاجروالتعدين
مالل.
غـرض الشركة :
• االستيراد و التصدير
 شركة لنقل البضائع والنقلرقم التقييد بالسجل التجاري
السنة املـالية  :السنة امليالدية
الطرقي.
2089
مدة الشركة 99 :سنة
 اشغال البناء واشغال مختلفةاملسير :
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
وكراء املعدات واالليات.
• جليل بنشقرون
 5-11-2021تم انشاء شركة ذات
 استغالل املقالع و املعادن.تم اإليداع القانوني باملحكمة املسؤولية املحدودة ذات شريك
عنوان املقراالجتماعي :
االبتدائية بني مالل تحت رقم  1271وحيد تحمل الخصائص التالية :
 ،311شارع ام الربيع ،الولفة،
بتاريخ 17/12/2021
التسمية :
الدارالبيضاء .
6C
STATION SERVICES TIZI NISLY
رأسمال الشركة :املبلغ محدد في
 100.000درهم مقسم إلى 1000
SARL AU
PERLE BRILLANTE PRO
العنوان  :تيزي نيسلي اموكر دائرة حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
SARL AU
للحصة الواحدة في اسم الشريك
اغبالة بني مالل.
العنوان :
الوحيد:
رأس املــال  100.000 :درهم
شارع املتنبي حي الحسنية رقم 296
 السيد حميد النقدي1000 :الغرض :
بني مالل.
حصة اجتماعية.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
• محطة توزيع الوقود
التسيير :تدير الشركة وتسيرها
12193
• مقهى
السيد حميد النقدي الحامل
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
• مطعم
للبطاقة الوطنية للتعريف رقم
 29-11-2021تم انشاء شركة ذات
.M360191
السنة املـالية :السنة امليالدية
املسؤولية املحدودة وذات شريك
اإليداع القانوني :تم اإليداع
مدة الشركة 99 :سنة
وحيد تحمل الخصائص التالية :
القانوني بكتابة الضبط لدى
املسير  :ليلى ابريان
التسمية :
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
PERLE BRILLANTE PRO
بتاريخ  27ابريل  2011تحت رقم
االبتدائية قصبة تادلة تحت رقم
العنوان :
.00374482
147
شارع املتنبي حي الحسنيي رقم
خالصة وبيان
8C
9C
 296بني مالل.

ENAKDI TRANS NEGOCE

تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات
شريك وحيد
رأسمالها  300.000درهم
املقراالجتماعي :عمارة  ،Aالشقة
 ،12الطابق الثالث ،اقامة نادية،
الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:
18879
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 24نونبر  ،2021مسجل بتاريخ
فاتح ديسمبر  2021تم إعداد
القانون األسا�سي لشركة محدودة
املسؤولية باملميزات التالية:
شكل الشركة :شركـة محدودة
املسؤولية دات شريك وحيد.
تسمية الشركة ANB Industrie :
غـرض الشركة:
التجارة.
اشغال البناء و اشغال مختلفة.
تقديم خدمات مختلفة.
عنوان املقراالجتماعي :
عمارة  ،Aالشقة  ،12الطابق
الثالث ،اقامة نادية ،الجديدة.
رأسمال الشركة :املبلغ محدد في
 300.000درهم مقسم إلى 3000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة في اسم الشريك
الوحيد:
 السيد زكرياء شرقاوي غزواني: 3000حصة اجتماعية.
التسيير :يدير الشركة ويسيرها
ملدة غير محدودة السيد زكرياء
شرقاوي غزواني الحامل للبطاقة
الوطنية للتعريف رقم .M258920
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بالجديدة بتاريخ  14ديسمبر 2021
تحت رقم .27270
خالصة وبيان
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SMART PLUG

ADFOUR SARL-AU

شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000درهم
املقراالجتماعي :املتجررقم ،1
الطابق السفلي ،تجزئة ارض الكور،
القطعة رقم  ،18الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:
18889

شركـة محدودة املسؤولية دات
شريك وحيد
رأسمالها  10.000درهم
املقراالجتماعي :ديور السبت،
جماعة اوالد احسين ،اقليم
الجديدة.
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
14723

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 10ديسمبر  ،2021مسجل بتاريخ
 10ديسمبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
باملميزات التالية:
شكل الشركة :شركـة محدودة
املسؤولية.
تسمية الشركة :
Smart Plug SARL
غـرض الشركة :
بيع وتثبيت واصالح املنتجات
االلكترونية واملعدات املعلوماتية.
عنوان املقراالجتماعي:
املتجر رقم  ،1الطابق السفلي،
تجزئة ارض الكور ،القطعة رقم ،18
الجديدة.
رأسمال الشركة :املبلغ محدد
في  100.000درهم مقسم إلى
 1000حصة اجتماعية بقيمة 100
درهم للحصة الواحدة موزعة على
الشريكين كالتالي:
 السيد محمد نايت همو800 :حصة اجتماعية.
 السيدة سلطانة نايت همو200 :حصة اجتماعية.
التسيير :تدير الشركة وتسيرها
ملدة غير محدودة السيدة سلطانة
نايت همو الحاملة للبطاقة الوطنية
للتعريف رقم .M592477
اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بالجديدة بتاريخ  20ديسمبر 2021
تحت رقم .27287

بمقت�ضى محضرالقراراالستثنائي
للشريك الوحيد للشركة املذكورة
اعاله ،بتاريخ  08نونبر  ،2021السيد
محمد املهدي لحلو الحامل للبطاقة
الوطنية للتعريف رقم M421766
تقرر ما يلي:
املصادقة على تفويت  100حصة
اجتماعية في ملكية السيد محمد
املهدي لحلو لفائدة السيد زوهير
لحلو.
شكل الشركة :شركـة محدودة
املسؤولية دات شريك وحيد.
تعديل الفصلين  6و 7من القانون
االسا�سي للشركة نتيجة عملية
التفويت.
اضافة انشطة اساسية جديدة
في غرض الشركة :قيادة و تنسيق
اشغال الدراسات و اشغال البناء في
مختلف مراحلها .
مساعدة صاحب املشروع.
التحويل الغذائي ،استغالل
فضاءات املقاهي واملطاعم واالنشطة
الترفيهية.
استقالة السيد محمد املهدي
من مهمته كمسير وحيد للشركة مع
منحه براءة الدمة وتسمية السيد
زوهير لحلو كمسير وحيد جديد
للشركة ملدة غير محدودة مع منحه
صالحية التوقيع لوحده على كل
الوثائق امللزمة للشركة.
اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بالجديدة بتاريخ  13ديسمبر 2021
تحت رقم .27260

10 C

11 C

تأسيس شركـة

خالصة وبيان

تعديالت

خالصة وبيان
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رأس املــال  .100.000درهم
GROUPE SCOLAIRE AL
الغرض :
MAOUADDA PRIVE SARL
• استغالل الضيعات الفالحية-
شركـة محدودة املسؤولية
رأسمال الشركة 100.000 :درهم تربية املوا�شي
السنة املـالية :السنة امليالدية
املقراالجتماعي :كلم  ،4طريق
مراكش ،دائرة موالي عبد هللا،
مدة الشركة 99 :سنة
الجديدة.
املسير :
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
حافظ خنوفة
/11997الجديدة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
قفل تصفية شركة
االبتدائية بني مالل تحت رقم 1188
الجمع
ات
بمقت�ضى محضر قرار
تاريخ .24-11-2021
العام االستثنائي بتاريخ  08ديسمبر
13 C
 ،2021ما يلي:
 املصادقة على حسابات BENYACHRAK KHADAMATالتصفية الكلية للشركة اعتمادا على
SARL
تقرير املكلف بالتصفية الذي خلص
تأسيس شركة
الى وجود رصيد مالي سلبي يقدربمبلغ
بتاريخ السابع عشر من شهرنونبر
 14.136.50درهم.
 ،2021تم تسجيل القانون األسا�سي
 توزيع عملية تحمل هدا الرصيد للشركة أعاله ،ذات الخصائصاملالي السلبي على الشركاء اعتمادا
التالية:
على مساهماتهم املالية في الشركة.
شركة ذات مسؤولية محدودة،
 مد املكلف بالتصفية بتبرئةرأسمالها  100.000درهم ،مجزأ إلى
الدمة بانهاء مهمته واالعالن عن قفل
 1000حصة ذات قيمة  100درهم
تصفية الشركة.
للواحدة ،خصصت :
االيداع القانوني  :تم اإليداع
 .1للسيد حمزة بن يشرق 340
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة االبتدائية بالجديدة حصة؛
 .2للسيدة كوثر بن يشرق 330
بتاريخ  21ديسمبر  2021تحت عدد
حصة؛
.27295
 .3للسيدة هاجر بن يشرق 330
خالصة وبيان
 12 Cحصة؛
اله ـ ـ ـ ـ ــدف  :تقديم خدمات تحويل
 STE KHNOUFA AGRI SARLاالموال.
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
AU
العنوان  :عمارة امنية شقة رقم  5تأسيس الشركة.
املقر االجتماعي  :شارع محمد
شارع محمد السادس بني مالل.
رقم التقييد بالسجل التجاري
املرير ،177 ،تطوان.
12167
التسييـ ـ ـ ــر :تسير اإلدارة من طرف
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ السيد :حمزة بن يشرق ،ملدة غير
 03/11/2021تم انشاء شركة ذات محدودة.
املسؤولية املحدودة دات الشريك
الس ـنـ ــة املالي ــة  :تبتدئ من فاتح
الوحيد تحمل الخصائص التالية  :ينايرإلى غاية 31ديسمبرمن كل سنة.
التسمية :
السجل التجاري  :رقم ،30689
 STE KHNOUFA AGRI SARL AUبمحكمة تطوان.
إمضاء مسيرالشركة
العنوان  :عمارة امنية شقة رقم 5
شارع محمد السادس بني مالل.
14 C

الجريدة الرسمية
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ACOMS CONSULTING

PROFIL LLD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم  2عمارة  13شارع ادريس  2م.ج
 ،50000 ،مكناس املغرب
 PROFIL LLD SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي النعيم 7
رقم  11راء ,محل  50000 -مكناس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
55015
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PROFIL LLD SARL
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :النعيم 7
رقم  11راء ,محل  50000 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سفيان جرمولي 650 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ملياء جبوج  350 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان جرمولي عنوانه(ا)
رقم  68الشقة  4تجزئة حفيظة
مرجان  50000 2مكناس املغرب.

السيدة ملياء جبوج عنوانه(ا)
اقامة املنار  2عمارة دال  13شقة 14
م ج  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان جرمولي عنوانه(ا)
رقم  68الشقة  4تجزئة حفيظة
مرجان  50000 2مكناس املغرب
السيدة ملياء جبوج عنوانه(ا)
اقامة املنار  2عمارة دال  13شقة 14
م ج  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .5536
1I
GLOBAL ADVICE SARLAU

LEGEND FNB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
GLOBAL ADVICE SARLAU
 17شارع باحماد طابق  4رقم ، 7
 ،20000الدارالبيضاء املغرب
 LEGEND FNBشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 96BD LA
 GRANDE CEINTURE AIN DIAB 20000الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.376857
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18يونيو  2019تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 190.000درهم» أي من «10.000
درهم» إلى « 200.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يونيو  2019تحت رقم .-
2I

491
UNICOMPTE

UNICOMPTE

BEM INDUSTRIE

TIFAWEN LED

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حل شركة

UNICOMPTE
RES NASSIM GH6 N°5 IMM1
، 20853، MOHAMMEDIA
MAROC
 BEM INDUSTRIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الزنقة 7
عمارة  5الطبق  2الرقم  4السعادة
البرنو�سي  2000 -الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.406655
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06شتنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 BEM INDUSTRIEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي الزنقة  7عمارة  5الطبق
 2الرقم  4السعادة البرنو�سي 2000 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل :
توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب الزنقة 7
عمارة  5الطبق  2الرقم  4السعادة
البرنو�سي  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) شعيب الزبهاري و
عنوانه(ا) كلية الال حسنا 20000
أزمور املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
أكتوبر  2021تحت رقم .796068
3I

UNICOMPTE
RES NASSIM GH6 N°5 IMM1
، 20853، MOHAMMEDIA
MAROC
 TIFAWEN LEDشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الحرية الطابق  3الرقم 2000 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.430257
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر  2021تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 TIFAWEN LEDمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  10زنقة الحرية الطابق 3
الرقم  2000 - 5الدارالبيضاء املغرب
نتيجة ل  :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  10زنقة
الحرية الطابق  3الرقم 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الحي اكناو و
عنوانه(ا) عين الشفا  3ممر ابو
شعيب الدكالي  20000الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
دجنبر  2021تحت رقم .42406
4I

الجريدة الرسمية
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KAMAR BENOUNA

KAMAR BENOUNA

DESERT INNS

FUTURE PIPE INDUSTRIES
ش م م دات مساهم وحيد

شمم
ذات مساهم وحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 DESERT INNSش م م دات
مساهم وحيد شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 25
زنقة ايت با عمران 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.317251
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد DESERT INNS
ش م م دات مساهم وحيد مبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  25زنقة ايت با
عمران  20000 -الدارالبيضاء املغرب
نتيجة ل  :عدم الشغل .
و حدد مقر التصفية ب  25زنقة
ايت با عمران  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) السيد الن تيمسيت
و عنوانه(ا)  25زنقة ايت با عمران
 20000الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 25 :زنقة ايت با عمران
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .804749
5I

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 FUTURE PIPE INDUSTRIESش
م م دات مساهم وحيد «شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 157 :شارع
انفا اقامة راسين انفا 20370 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.278259
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام فتح ورشة عمل في
 118الحي الصناعي بالجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم :الذي ينص على مايلي :تم
اإليداع القانوني باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .805299
6I
مينارة فينانس جروب

كيش بليس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

مينارة فينانس جروب
 52شارع موالي رشيد شقة رقم
 7الطابق الرابع جليزمراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
كيش بليس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :دواروالد
مزوك قيادة والد حسون 40000 -
مراكش املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
.68625
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر حل
كيش بليس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار والد مزوك
قيادة والد حسون  40000 -مراكش
املغرب نتيجة لبيع العقارالتجاري.
و عين:
السيد(ة) فوزية وليد و عنوانه(ا)
 2وحدة علي يالحاج حي ا ب ت
 40000مراكش املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  20دجنبر  2021وفي دوار والد
مزوك قيادة والد حسون 40000 -
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .131099
7I
KAMAR BENOUNA

 LZ CONCEPTش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 LZ CONCEPTش م م «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 2 :زنقة
عين حرودة  20250 -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.153027
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام الزيادة في راسمال
من  1.500.000درهم الى 4.500.000
درهم بجلب من االحتياط الجاري
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:

النقص في راسمال من 4.500.000
درهم الى  500.000درهم عن طريق
امتصاص العجزاملتراكم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
راسمال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805297
8I
Le maître en gestion et conseil

LILAIS HOME BEAUTY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Le maître en gestion et conseil
شارع موالي اسماعيل تجزئة
الفرح ،اقامة الفا بي  ،46شقة ،05
 ،90000طنجة املغرب
 LILAIS HOME BEAUTYشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29شارع
عمربن العاص ،رقم  ، 26الطابق
الثالث 90000 - ،طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122879
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 02
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LILAIS :
.HOME BEAUTY
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
العناية و التجميل.

الجريدة الرسمية
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عنوان املقر االجتماعي  29 :شارع
عمر بن العاص ،رقم  ، 26الطابق
الثالث 90000 - ،طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خرباش غزالن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خرباش غزالن عنوانه(ا)
شارع واد الذهب ،تاهلة35000 ،
تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خرباش غزالن عنوانه(ا)
شارع واد الذهب ،تاهلة35000 ،
تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .249070
9I
AUDIT MANAGEMENT GESTION

BENJI BARAKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AUDIT MANAGEMENT
GESTION
RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
ZELLAQA 2EME ETAGE ،
20000، CASABLANCA MAROC
 BENJI BARAKAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67زنقة
عزيزبالل الطابق  2رقم  3املعاريف
  0الدارالبيضاء املغرب.تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.509877
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31غشت  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) زهير بنجلون
 500حصة اجتماعية من أصل 500

حصة لفائدة السيد (ة) ياسمين
بنجلون بتاريخ  31غشت .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .804994
10I
RAIHANA ET AYOUB GESTION

FALCOM
INFRASTRUCTURES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ET

RAIHANA

تطوير واستيراد وتصدير ودراسةجميع العمليات في مجال االتصاالت
والطاقة.
إنشاء وتشغيل جميع املؤسساتواملعدات املخصصة إلنتاج وتسويق
أي طاقة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
مسلم تجزئة بوكار الطابق  3الشقة
 14باب دكالة  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد دي بينا راموس مشادو
لوبيز ريكاردو جورج  5.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد دي بينا راموس مشادو
لوبيز ريكاردو جورج عنوانه(ا) شارع
كولومبانو بوردالو بينهيرو رقم  71د1
 1070-061لشبونة البرتغال.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبداللطيف بنرحو
عنوانه(ا) تجزئة املساررقم  76طريق
اسفي  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .14558
11I

AYOUB
GESTION
اقامة الربيع  1الطابق  2رقم 8
شارع الغولف سيدي يوسف بن علي
 ،40000 ،مراكش املغرب
F A L C O M
 INFRASTRUCTURESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
مسلم تجزئة بوكار الطابق  3الشقة
 14باب دكالة  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
121387
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15نونبر  2021تم إعداد القانون
THALAL CONSULTANTS
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
RICORDEAU IMMO
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
باملميزات التالية:
تعيين مسيرجديد للشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
THALAL CONSULTANTS
مسؤلية محدودة ذات الشريك
N° 23 RUE TARIK BNOU
الوحيد.
ZIAD APPT N°8 GUELIZ
تسمية الشركة متبوعة عند
MARRAKECH ، 40000،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MARRAKECH MAROC
 RICORDEAU IMMO .FALCOM INFRASTRUCTURESشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز - :إنتاج
املسؤولية املحدودة
وتركيب وتشغيل املواد ومعدات وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي طريق حسن بن
االتصاالت والطاقة.

493

مبارك اقامة الخطابية عمارة ب
الطابق رقم  40000 - 3مراكش
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.119943
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) ازيكي
عبد الصادق كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .130975
12I
FIDUSCAL

SOLBOS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUSCAL
BD OUED DAOURA LOT 321
CHAHDIA EL OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC
 SOLBOS MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 321 :
شارع واد الدورة تجزئة الشهدية
األلفة  20240 -الدارالبيضاء
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.240129
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22نونبر  2021تقرر حل
 SOLBOS MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  321شارع واد الدورة
تجزئة الشهدية األلفة  20240 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل /1تقرير
املصف:

الجريدة الرسمية
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بعد االستماع لتقرير املصفي
حول عمليات التصفية ،وافق الجمع
العام على الحساب النهائي الدي
أبرز وجود حساب موجب بقيمة
18574.04
 /2تقسيم رصيد التصفية:
بما أن التقرير أفرز عن وجود
حساب موجب بقيمة 18574.04
و الدي انتقص من مجموع العجز
االجمالي بقيمة  29254.74فإن
الجمع قد قرر عدم تخصيص نسبة
سداد للحصص االجتماعية.
 /3إنهاء التصفية و تشطيب
الشركة من السجل التجاري:
قرر الجمع العام اإلنهاء الكلي
للتصفية و أعطى إخالء طرف
للمصفي كما قرر تشطيب اسم
الشركة من السجل التجاري.
.
و عين:
السيد(ة) محمد شتوان و
عنوانه(ا) تجزئة الحسنية  2زنقة 34
رقم  5األلفة  20240الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  22نونبر  2021وفي  321شارع
واد الدورة تجزئة الشهدية األلفة -
 20240الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .805457
13I

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14نونبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على هبة  2500حصة من
السيد بوتكيوط محمد لفائدة إبنه
السيد بوتكيوط فيصل
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
إلى «شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد»
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
قبول إستقالة السيد بوتكيوط
محمد من مهامه كمسيرو منحه إبراء
كامل ،نهائي و دون أي تحفظ
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :تجديد مهام السيد بوتكيوط
فيصل كمسيروحيد للشركة ملدة غير
محدودة
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :28 - 1الذي ينص على
مايلي :تحيين القانون االسا�سي
للشركة عقب تغييرالشكل القانوني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يناير
 2021تحت رقم .119413
14I

فيديراك FIDURAK

FNMCOMPTA

ابن مرحل  ,إقامة السعادة الطابق
 2رقم  - 05طنجة  90000 -طنجة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.80541
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15أبريل 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت السيد عبد الواحد صديق
 1000حصة اجتماعية من أصل
 1000حصة لفائدة السيد عمر
العازيز و نتيجة لدالك يصبح السيد
عمر العازيز املالك الوحيد لجميح
الحصص اإلجتماعية.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
السيد عمر العازيز يصبح املسؤول
الوحيد في الشركة.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
عمر العازيز املالك لرأس مال الشركة
قدره  100000درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
عمر العازيز املالك الوحيد لجميع
الحصص قدرها  1000حصة
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :السيد عمر العازيز يصبح
املسؤول الوحيد في الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2021تحت رقم .3731
15I

FNMCOMPTA
RESIDENCE RENEE AV IBN 21
MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
INTEROUTE DU DETROIT
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 21 :شارع

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

FIDURAK

إعالن متعدد القرارات

FIDURAK
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
فيديراك « FIDURAKشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 106 :زنقة
يوغوسالفيا ،شقة  ،4الطابق ،1
جيليز ،مراكش  - -مراكش املغرب.

INTEROUTE DU DETROIT
إعالن متعدد القرارات

RNDI LAAY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS PODER
FIDUSAHARA
حي الفتح زنقة ينبع رقم  32العيون ،
 ،70000العيون املغرب

 RNDI LAAYشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة
زنقة السعد رقم  04مكرر 70000 -
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30613
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يناير  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RNDI :
. LAAY
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
السمك بالتقسيط والجملة .
عنوان املقراالجتماعي  :شارع مكة
زنقة السعد رقم  04مكرر 70000 -
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حبيب هللا القاسمي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد حبيب هللا القاسمي :
 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حبيب هللا القاسمي
عنوانه(ا) زنقة السعد رقم  02شارع
مكة العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حبيب هللا القاسمي
عنوانه(ا) زنقة السعد رقم  02شارع
مكة العيون  70000العيون املغرب.
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غرض الشركة بإيجاز  :كراء
الدراجات النارية املختلفة
كراء الدراجات املائية
كراء املراكب.
عنوان املقر االجتماعي  :محطة
الوقود وينكسو تماسينت 45000 -
ورزازات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نور الدين هكو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين هكو عنوانه(ا)
رقم  829حي الوحدة 45000
ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين هكو عنوانه(ا)
رقم  829حي الوحدة 45000
ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .1085
18I

السيد شهيد هشام 1.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27يناير حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية 2020تحت رقم .206/2020
 16Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد شهيد هشام عنوانه(ا)
LOUISI
سيدي العابد  34050تاونات املغرب.
SOCIETE CHAHID CH
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
SARL AU
السيد شهيد هشام عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
دولر هوارة سيدي سيدي العابد
الشريك الوحيد
 34050تاونات املغرب
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
LOUISI
 KARIA CENTRE karia centre،االبتدائية بتاونات بتاريخ  23دجنبر
 2021 34000، KARIA BA MOHAMEDتحت رقم .-
17I
MAROC
SOCIETE CHAHID CH SARL AU
CABINET CADRE CONSEIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
QUAD SERVICE SARL AU
الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار هوارة
الشريك الوحيد
سيدي العابد تاونات اقليم تاونات
تأسيس شركة
 34050تاونات املغرب
CABINET CADRE CONSEIL
تأسيس شركة ذات مسؤلية
N° 113 AV MY RACHID
محدودة ذات الشريك الوحيد
OUARZAZATE ، 45000،
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
OUARZAZATE MAROC
2003
QUAD SERVICE SARL AU
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في  23شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ن
دجنبر  2021تم إعداد القانو الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
FIGENOR
وعنوان مقرها اإلجتماعي محطة
محدودة ذات الشريك الوحيد الوقود وينكسو تماسينت IHADADENE INVESTMENT- 45000 -
باملميزات التالية:
ورزازات املغرب
.SARL, A.U
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
الوحيد.
رقم التقييد في السجل التجاري :
رفع رأسمال الشركة
تسمية الشركة متبوعة عند 11797
FIGENOR
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
BD YOIUSSEF IBN 185
 14 .SOCIETE CHAHID CH SARL AUدجنبر  2021تم إعداد القانون TACHFINE ، 62000، NADOR
غرض الشركة بإيجاز  :سيدي األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
MAROC
العابد تاونات.
محدودة ذات الشريك الوحيد IHADADENE INVESTMENT-
عنوان املقر االجتماعي  :دوار باملميزات التالية:
 .SARL, A.Uشركة ذات مسؤلية
هوارة سيدي العابد تاونات اقليم
شكل الشركة  :شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
تاونات  34050تاونات املغرب.
مسؤلية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي 34-28
املدة التي تأسست من أجلها الوحيد.
شارع محمد الخامس و  126شارع
الشركة  99 :سنة .
تسمية الشركة متبوعة عند موالي عبدهللا  62000 -الناضور
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصرتسميتها QUAD :
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
.SERVICE SARL AU
درهم ،مقسم كالتالي:
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رقم التقييد في السجل التجاري
.14435
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  13دجنبر
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 30.000.000درهم»
أي من « 28.347.000درهم» إلى
« 58.347.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .4662
19I
SOCIÉTÉ SALAMANCA-PHARMA

STE FOURHANDS SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOCIÉTÉ FOURHANDS
SAKANE
MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC
STE FOURHANDS SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 217
bd brahim roudani prolonge
1er etage n°3 217 bd brahim
roudani prolonge 1er etage n°3
 20399 CASABLANCAاملغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.403349
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) نوفل علمي
حمدان  1.600حصة اجتماعية من
أصل  1.600حصة لفائدة السيد
(ة) محمد أمين كطوع بتاريخ 17
نونبر .2021
تفويت السيد (ة) فهد سالوي
 800حصة اجتماعية من أصل 800
حصة لفائدة السيد (ة) محمد أمين
كطوع بتاريخ  17نونبر .2021
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تفويت السيد (ة) عبد هللا
سالوي  800حصة اجتماعية من
أصل  800حصة لفائدة السيد (ة)
فؤاد ملنور بتاريخ  17نونبر .2021
تفويت السيد (ة) محمد سالوي
 800حصة اجتماعية من أصل 800
حصة لفائدة السيد (ة) فؤاد ملنور
بتاريخ  17نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .44660
20I
FIDURAK

فيرو بيطون «»FERRO BETON
إعالن متعدد القرارات

FIDURAK
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
فيرو بيطون «»FERRO BETON
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار
لحرش ،جماعة حربيل ،طريق
آسفي ،مراكش  - -مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04دجنبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على هبة  5000حصة من
السيد هشام مصدق لفائدة إبنه
السيد هشام يوسف
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
قبول إستقالة السيد هشام مصدق
من مهامه كمسير و منحه إبراء كامل،
نهائي و دون أي تحفظ
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد هشام يوسف
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تجديد مهام السيد هشام الغالي
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
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قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون االسا�سي للشركة
صوميطارSOMETAR
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
إعالن متعدد القرارات
النظام األسا�سي التالية:
FIDURAK
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
تحيين مساهمات الشركاء
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
40000، MARRAKECH MAROC
تحيين تركبة رأس املال
صوميطار« SOMETARشركة ذات
بند رقم  :17الذي ينص على
املسؤولية املحدودة»
مايلي :تحيين املسيرين
وعنوان مقرها االجتماعي،24 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يناير طريق الصويرة ،الحي اصناعي أزلي،
مراكش  - -مراكش املغرب.
 2021تحت رقم .119415
21I
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
فيدكسكو
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
سوفاردين SOFARDIN
املؤرخ في  25نونبر 2020
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اتخاذ القرارات التالية:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
فيدكسكو
املوافقة على هبة  7185حصة من
 71محج الحسن التاني الطابق
األول على اليمين ،20130 ،الدار السيد هشام مصدق لفائدة إبنه
البيضاء املغرب
السيد هشام يوسف
سوفاردين  SOFARDINشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
ذات املسؤولية املحدودة
قبول إستقالة السيد هشام مصدق
وعنوان مقرها اإلجتماعي , 39
من مهامه كمسير و منحه إبراء كامل،
AVENUE LALLA YACOUT 5EME
نهائي و دون أي تحفظ
 ETAGE APPT D - 20130الدار
قرار رقم  :3الذي ينص على
البيضاء املغرب.
مايلي :تعيين السيد هشام يوسف
تحويل املقراالجتماعي للشركة
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
.467959
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد تجديد مهام السيد هشام الغالي
املؤرخ في  03نونبر  2021تم تحويل كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
« AVENUE LALLA YACOUT , 39تحيين القانون االسا�سي للشركة
5EME ETAGE APPT D - 20130
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
الدار البيضاء املغرب» إلى «parc
النظام األسا�سي التالية:
industriel sapino n°1387 1er
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
 étage nouaceur casblancaتحيين مساهمات الشركاء
 27000الدارالبضاء املغرب».
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  07تحيين تركبة رأس املال
بند رقم  :17الذي ينص على
دجنبر  2021تحت رقم .803401
 22Iمايلي :تحيين املسيرين.
FIDURAK

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يناير
 2021تحت رقم .119414
23I
SAMIR FIDUCIAIRE

REDSA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC
 REDSAشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  278شارع
الشفشاوني درب  76ديور جداد بني
محمد  50060 -مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.24013
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27غشت  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 REDSAمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 278
شارع الشفشاوني درب  76ديور
جداد بني محمد  50060 -مكناس
املغرب نتيجة ل  :حل الشركة.
وحدد مقرالتصفية ب  278شارع
الشفشاوني درب  76ديور جداد بني
محمد  50060 -مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) رضا أبو هال و عنوانه(ا)
أملانيا  80331مينشن أملانيا كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .436
24I
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FIDURAK

إيمرود إيكتشينج

EMERAUDE EXCHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

الجريدة الرسمية

رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24ماي  2021تمت إضافة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
الحالي :
شراء واستيراد وإعادة بيع أي من
أجهزة الكمبيوتر املتعلقة بالقطاع
الطبي أو غيره ؛.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2021تحت رقم .787073
26I

إيمرود إيكتشينج
EMERAUDE EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فندق
املامونية ،مراكش املدينة 40000 -
مراكش املغرب.
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FHF
املؤرخ في  20يوليوز  2020تمت
ADMILOG
املصادقة على :
تفويت السيد(ة) ويلي دو بران شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 4.999حصة اجتماعية من أصل
حل شركة
 4.999حصة لفائدة اغي غي شركة
FHF
مجهولة االسم بتاريخ  18يوليوز
N°249 Bd Yacoub El Mansour
.2020
Bureau 6 ، 0، Casablanca
تفويت السيد (ة) فؤاد ورزازي
MAROC
4.999حصة اجتماعية من أصل
 4.999حصة لفائدة اغي غي شركة  ADMILOGشركة ذات مسؤلية
مجهولة االسم بتاريخ  18يوليوز محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
.2020
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي  202شارع
التجارية بمراكش بتاريخ  12أكتوبر عبد املومن رقم  5الدارالبيضاء . -
الدارالبيضاء املغرب.
 2020تحت رقم .6504
حل شركة
25I
رقم التقييد في السجل التجاري
Me Assia Atlassi
.495791
PROMAMEC SA
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة املساهمة
املؤرخ في  15أكتوبر  2021تقرر حل
توسيع نشاط الشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
Me Assia Atlassi
الشريك الوحيد  ADMILOGمبلغ
زاويــة محــج ع ـمــرالخيــام و شــارع
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
عبد الرحيــم بوعب ـي ــد ،عمارة «كاف مقرها اإلجتماعي  202شارع عبد
أوفيس» ( ،)CAF OFFICEالطابق املومن رقم  5الدار البيضاء  . -الدار
الثالث؛ ،20000 ،الدارالبيضاء
البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم
املغرب
مزاولتها الي نشاط تجاري.
 PROMAMEC SAشركة املساهمة
وحدد مقرالتصفية ب  202شارع
وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة عبد املومن رقم  5الطابق االر�ضي . -
الصناعية «ليساسفا  »2الطريق الدارالبيضاء املغرب.
الثالث  1077 -الدارالبيضاء
و عين:
املغرب.
السيد(ة) محمد الفقير و
عنوانه(ا) املكانسة  3بلوك ا زنقة
توسيع نشاط الشركة
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 32رقم  1بوسكورة  .الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
وعند اإلقتضاء الحدود  2021تحت رقم .131103
املفروضة على الصالحيات املخولة
28I
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
fidmanar
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
MAISON SUCREE
 202شارع عبد املومن رقم  5الطابق
شركة ذات املسؤولية املحدودة
االر�ضي
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
fidmanar
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
 113شارع عبد الكريم الخطابي
دجنبر  2021تحت رقم .805649
عمارة املهندزرقم د شقة رقم 7
27I
الطابق التاني مراكش ،40000 ،
fidmanar
marrakech maroc
CENTRE DE LA LANGUE
 MAISON SUCREEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
ALLEMANDE MARRAKECH
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
AL HAMRA
اسيف ب فيال رقم 40000 - 55
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مراكش املغرب
إنشاء فرع تابع للشركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
fidmanar
املحدودة
 113شارع عبد الكريم الخطابي
رقم التقييد في السجل التجاري :
عمارة املهندزرقم د شقة رقم 7
121319
الطابق التاني مراكش ،40000 ،
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
marrakech maroc
 15نونبر  2021تم إعداد القانون
CENTRE DE LA LANGUE
 ALLEMANDE MARRAKECH ALاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
 HAMRAشركة ذات املسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
املحدودة
املسؤولية املحدودة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6
تسمية الشركة متبوعة عند
عمارة االحباس شقة رقم  2شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
عالل الفا�سي  40055 -مراكش
.MAISON SUCREE
املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :حلويات
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
مغربية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
.11117
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي اسيف ب فيال رقم 40000 - 55
املؤرخ في  12نونبر  2021تقرر إنشاء مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
فرع تابع للشركة تحت التسمية
 و الكائن بالعنوان رقم  6عمارة الشركة  99 :سنة .مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
االحباس شقة رقم  15شارع عالل
الفا�سي  40055 -مراكش املغرب و درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ناجز كريمة  50 :حصة
املسير من طرف السيد(ة) الجامعي
بقيمة  100درهم للحصة .
الهام.
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السيد جوردان جاك لوسين
روجر  50 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيدة ناجز كريمة  50 :بقيمة
 5.000درهم.
السيد جوردان جاك لوسين
روجر  50 :بقيمة  5.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ناجز كريمة عنوانه(ا)
تجزئة اسيف ب فيال رقم 40000 55
مراكش املغرب.
السيد جوردان جاك لوسين
روجرعنوانه(ا)  138تجزئة جوهرة 2
تاركة  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ناجز كريمة عنوانه(ا)
تجزئة اسيف ب فيال رقم 40000 55
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .130946
29I
KAMAR BENOUNA

 KAYNA GROUPش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 KAYNA GROUPش م م «شركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :الطريق
الرئيسية رقم  7الحي الصناعي -
 26100برشيد املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.9567
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام معاينة استقالة
االنسة مريم الصالحي من مهام
التسيير

قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين كمسييرالسيد يونس الصالحي
الجنسية مغربية مزداد في  19اكتوبر
 1988الحامل للبطاقة الوطنية رقم
BK256928
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
0
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .1533
30I
GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

ECOLE LUMIERE
SCIENTIFIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE
Route De Larache Immeuble
BOUAABID 1er Étage Numéro
1 Route De Larache Immeuble
BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc
ECOLE LUMIERE SCIENTIFIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
طريق تطفت القديمة رقم - 57
 92150القصرالكبيراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3201
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25يونيو  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها ECOLE :
. LUMIERE SCIENTIFIQUE
غرض الشركة بإيجاز  - :التعليم
الخصو�صي.
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 التعليم األولي. التعليم اإلبتدائي..عنوان املقر االجتماعي  :حي
النهضة طريق تطفت القديمة رقم
 92150 - 57القصرالكبيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم اثاري  34 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد املسياح  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مصطفى صابر  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم اثاري عنوانه(ا)
تجزئة حمزة رقم  92150 79القصر
الكبيراملغرب.
السيد خالد املسياح عنوانه(ا)
حي النهضة م/ب زنقة  8رقم 8
 92150القصرالكبيراملغرب.
السيد مصطفى صابر عنوانه(ا)
طريق العرائش حي البساتين الزنقة
 92150 11القصرالكبيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم اثاري عنوانه(ا)
تجزئة حمزة رقم  92150 79القصر
الكبيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 14
دجنبر  2021تحت رقم .820
31I
lecomptable

MOROCCAN HANDMADE
CRAFT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lecomptable
،SAFI 634 SAFI 634، 46000
اسفي maroc
MOROCCAN HANDMADE

 CRAFTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4
ح.ص رقم  933املسارطريق اسفي
  40100مراكش املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
121269
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MOROCCAN
HANDMADE
.CRAFT
غرض الشركة بإيجاز :
تصديراملنتواجات الحرفية املغربية
تصنيع وبيع املصنوعات الجلدية
والكتان املنزلي واإلكسسوارات عالية
الجودة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 4
ح.ص رقم  933املسار طريق اسفي -
 40100مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل اسماعيلي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل اسماعيلي عنوانه(ا)
سيدي عباد  2رقم 40100 27
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل اسماعيلي عنوانه(ا)
سيدي عباد  2رقم 40100 27
مراكش املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  -تحت رقم.
32I
SIMPLCOMPT CONSULTING

ERRAGRAGUI SOLUTIONS
إعالن متعدد القرارات

SIMPLCOMPT CONSULTING
APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE
SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC
ERRAGRAGUI SOLUTIONS
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار
الحاج العربي رقم  206سويهلة
سعادة  40000 -مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.95195
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغييراسم الشركة كالتالي :
KILCKY X
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغيير النشاط كالتالي1- :
انشاء منتوجات رقمية  2-التسويق
واالشهار  3-التجارة االلكترونية
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
بيع حصص اجتماعية كالتالي :بيع
 500حصة اجتماعية من طرف
السيد بودراري الركراكي لفائدة
السيد بودراري خالد
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغيير تسيير الشركة كالتالي :ستسير
الشركة وملدة غير محدودة من طرف
السيد خالد بودراري الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم EE580865
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  : 2الذي ينص على
مايلي :تتخد الشركة اسم «KLICKY
 ،»Xشركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك واحد .

الجريدة الرسمية

بند رقم  :3الذي ينص على
مايلي :يتمثل موضوع الشركة فـي1-:
انشاء منتوجات رقمية  2-التسويق
واالشهار  3-التجارة االلكترونية
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
ساهم الشريك في رأسمال الشركة
باملبلغ التالي - :السيد بودراري خالد
 ،ساهم في رأسمال الشركة بمبلغ
 100000درهم املجموع 100000
درهم
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي- :حدد رأسمال الشركة
بمبلغ  100000درهم مغربي قسم
إلى  1000حصة اجتماعية بقيمة
قدرها مائة ( )100درهم لكل واحدة
اكتتبت كاملة و سددت قيمتها كاملة
من طرف الشريط الوحيد مقسمة
كالتالي :السيد بودراري خالد 1000 ،
حصة املجموع  1000حصة
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :عين السيد  -بودراري خالد
 ،الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 ،EE580865الساكن دوار الحاج
العربي رقم  206سويهلة سعادة
املسؤولية املحدودة
مراكش  -كمسير للشركة وفق
وعنوان مقرها اإلجتماعي 184
القواعد التي ينص عليها هذا القانون شارع عبد الكريم الخطابي ،جيليز،
األسا�سي بعده
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تفويت حصص
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 2021تحت رقم .14680
املؤرخ في  12غشت  2020تمت
 33Iاملصادقة على :
تفويت السيد (ة) مريم طالب
FIDURAK
 260حصة اجتماعية من أصل 260
الزيتونة الحمراء  ZAYTOUNAحصة لفائدة السيد (ة) طه طالب
LHAMRA
بتاريخ  11غشت .2020
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت السيد (ة) موالي يوسف
تفويت حصص
طالب  106حصة اجتماعية من
الزيتونة الحمراء ZAYTOUNA
أصل  106حصة لفائدة السيد
 LHAMRAشركة ذات املسؤولية (ة) موالي الحسن طالب بتاريخ 11
املحدودة
غشت .2020
وعنوان مقرها اإلجتماعي 182
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شارع عبد الكريم الخطابي ،جيليز ،التجارية بمراكش بتاريخ  12أكتوبر
مراكش  40000 -مراكش املغرب 2020 .تحت رقم .6503
35I
تفويت حصص

499

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12غشت  2020تمت
LE GRAND CLUB DE
املصادقة على :
L'OASIS
تفويت السيد (ة) مريم طالب720
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة اجتماعية من أصل 720
تفويت حصص
حصة لفائدة السيد(ة) أيوب طالب
لو كران كلوب دو لوازيس LE
بتاريخ  11غشت .2020
GRAND CLUB DE L›OASIS
تفويت السيد(ة) موالي يوسف
شركة ذات املسؤولية املحدودة
طالب  720حصة اجتماعية من
وعنوان مقرها اإلجتماعي 182
أصل  720حصة لفائدة السيد(ة)
موالي الحسن طالب بتاريخ  11شارع عبد الكريم الخطابي ،جيليز،
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
غشت .2020
تفويت حصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
التجارية بمراكش بتاريخ  14أكتوبر
املؤرخ في  12غشت  2020تمت
 2020تحت رقم .6607
 34Iاملصادقة على :
تفويت السيد (ة) وردة رقية 100
حصة اجتماعية من أصل 100
FIDURAK
تيشكا ديستريبيسيون  TICHKAحصة لفائدة السيد (ة) طه طالب
بتاريخ  11غشت .2020
DITRIBUTION
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بمراكش بتاريخ  06أكتوبر
تفويت حصص
 2020تحت رقم .6305
تيشكا ديستريبيسيون TICHKA
36I
 DITRIBUTIONشركة ذات
FIDURAK

لو كران كلوب دو لوازيس

FIDURAK

بودرقة BOUDERKA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDURAK
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
بودرقة  BOUDERKAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29زنقة
العربي بن مبارك ،جيليز ،مراكش -
 40000مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12غشت  2020تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية  -و
الكائن بالعنوان كيلومتر  ،16طريق

الجريدة الرسمية

500

الدار البيضاء ،الجبيالت ،مراكش -
 40130مراكش املغرب و املسير من
طرف السيد(ة) بودرقة عبد الكريم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01دجنبر
 2020تحت رقم .117983
37I
شركة كونطا سات

STE ARBAOUI FISH SARL
AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

شركة كونطا سات
شارع املتنبي حي الوفاء رقم  64بني
مالل بني مالل ،23000 ،بني مالل
املغرب
STE ARBAOUI FISH SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :العمارة
 30الشقة  11شارع عبدهللا VN
آسفي آسفي  46000آسفي املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.6701
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01نونبر  2021تقرر حل
STE ARBAOUI FISH SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي العمارة  30الشقة
 11شارع عبدهللا  VNآسفي آسفي
 46000آسفي املغرب نتيجة لصعوبة
في تسييراملقاولة.
و عين:
السيد(ة) كمال عرباوي و
عنوانه(ا) دوار أوالد غانم أوالد علي
الواد البرادية الفقيه بن صالح
 23203 23000املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  03نونبر  2021وفي العمارة 30
الشقة  11شارع عبدهللا  VNآسفي
آسفي  46000آسفي املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  24نونبر
 2021تحت رقم .2567
38I
STE SIEL COMPTA SARL

شركة تاد فوود

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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السيد ازكمو الحسان 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كشطا ايجو عنوانه(ا) حي
اسكا تيكوين اكادير  86350الدشيرة
املغرب.
السيدة ازكمو نعيمة عنوانه(ا)
حي اسكا تيكوين اكادير 86350
الدشيرة املغرب.
السيد ازكمو الحسان عنوانه(ا)
حي اسكا تيكوين اكادير 86350
الدشيرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ديكراري رشيد عنوانه(ا)
الدشيرة الجديدة الدشيرة 86350
الدشيرة املغرب
السيد تفوزارت احمد عنوانه(ا)
التسمية ايت ملول  86500ايت
ملول املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  27نونبر
 2020تحت رقم .2101
39I

STE SIEL COMPTA SARL
LOT NAKHIL APPT 32 HAY
LAHRECH ، 80120، AIT
MELLOUL maroc
شركة تاد فوود شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4
عمارة  61الدشيرة الجديدة الدشيرة
الجهادية  86350الدشيرة الجهادية
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
21799
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11نونبر  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
STE SIEL COMPTA SARL
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة يان كليك
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
تأسيس شركة
تاد فوود.
STE SIEL COMPTA SARL
غرض الشركة بإيجاز  :املطعمة -
LOT NAKHIL APPT 32 HAY
اكالت خفيفة  -قاعة شاي.
LAHRECH ، 80120، AIT
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 4
MELLOUL maroc
عمارة  61الدشيرة الجديدة الدشيرة
الجهادية  86350الدشيرة الجهادية شركة يان كليك شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
املدة التي تأسست من أجلها
 13شارع فرحات حشاد املنطقة
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :الصناعية تاسيال الدشيرة 86350
الدشيرة الجهادية املغرب
درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة ذات مسؤلية
السيدة كشطا ايجو  500 :حصة
محدودة ذات الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة .
ي
السيدة ازكمو نعيمة  250 :حصة رقم التقييد في السجل التجار :
24969
بقيمة  100درهم للحصة .

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
يان كليك.
غرض الشركة بإيجاز  :انشاء
مواقع و برامج معلوماتية  -االستشارة
و التعلم املعلوماتي..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 13شارع فرحات حشاد املنطقة
الصناعية تاسيال الدشيرة 86350
الدشيرة الجهادية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بن الطالب الحسين
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن الطالب الحسين
عنوانه(ا) زنقة  3002رقم 28
الدشيرة  86350الدشيرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن الطالب الحسين
عنوانه(ا) زنقة  3002رقم 28
الدشيرة  86350الدشيرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  10دجنبر
 2021تحت رقم .2630
40I
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ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

SJOVIK MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
« SJOVIK MOROCCOشركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي124-122 :
املنطقة الصناعية حي السالم -
 73000الداخلة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.1423
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  31ماي 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تجديد التفويض ألعضاء
املجلس اإلداري:نور الدين الحمداني
 ,السيد  ,Olav SJOVIKشركة
 SJOVIK AFRICA ASاملمثلة من
طرف السيد  Olav SJOVIKو شركة
 PELAGIC HOLDING SAاملمثلة
من طرف السيد الحمزاوي احمد
ملدة  03ثالث لسنوات  ،أي لسنة
 2022 ، 2021و 2023
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تجديد تعيين السيد الحمداني
نور الدين في منصبه كرئيس ملجلس
اإلدارة
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تجديد تفويض مدققي
الحسابات القانونيين ()KPMG
للسنوات  2021و  2022و 2023
قرار رقم  :04الذي ينص على
مايلي :نهاية تفويض السيد ODD
 KJELLفي  ،31/12/2020وتعيين
السيد  Daniel SJOVIKكمديرجديد
و سيبدأ التفويض ابتدءا من 01-01-
 2021إلى غاية 31-12-2023
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

بند رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تعديالت قانونية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 15
يونيو  2021تحت رقم .1051
41I
OBAKY Digital

اوباكي ديجيتال

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OBAKY Digital
Avenue Kebibat 25,
Appartement 16 ، 10050،
RABAT MAROC
اوباكي ديجيتال شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4شارع
نوباليا تجزئة  4قطاع  17حي
الرياض  10100 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
156381
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :اوباكي
ديجيتال.
غرض الشركة بإيجاز :
برمجة وتصميم وتحليل البوابات
االلكترونية.
عنوان املقر االجتماعي  4 :شارع
نوباليا تجزئة  4قطاع  17حي الرياض
  10100الرباط املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

501

 األسماء الشخصية والعائليةGREEN MIX
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد بشروري محمد معاد
تأسيس شركة
عنوانه(ا)  25اقامة الخير شقة
aice compta
 16شارع القبيبات  10050الرباط
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
املغرب.
casablanca maroc
األسماء الشخصية والعائلية
 GREEN MIXشركة ذات املسؤولية
ومواطن مسيري الشركة:
املحدودة
السيد بشروري محمد معاد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
عنوانه(ا)  25اقامة الخير شقة كلميمة إقامة لوفررقم  653الطابق
 16شارع القبيبات  10050الرباط
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
املغرب
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بالرباط بتاريخ  -تحت رقم .-
املحدودة
 42Iرقم التقييد في السجل التجاري :
526409
RAIS AUDIT&CONSEIL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
PROFAC SOLUTIONS
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
شركة املساهمة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
استمرارنشاط الشركة
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
PROFAC SOLUTIONS
شركة مجهو لة ا إل سم رأ سما لها املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
 2.500.000د ره ــم
مقرها اال جتما عي  :الدا رالبيضا ء اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ـ إقامة املنار ، 42شارع عبد املومن .GREEN MIX
غرض الشركة بإيجاز  :أنشطة
الشقة  43الطابق 4
السجل التجاري  :الدارالبيضاء رقم الفالحة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
449199
كلميمة إقامة لوفر رقم  653الطابق
الوضعـية الصافـية أقـل عن ربع
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
رأسمال
 20000الدارالبيضاء املغرب.
اإلق ـراربإستمرارية الشركة
املدة التي تأسست من أجلها
 .1إ ن الجمع العا م املزدوج الشركة  99 :سنة .
(العادي وغـيرالعادي) املنعقـد بتا
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
ر يخ  30يونيو  2021قد قرر عــدم درهم ،مقسم كالتالي:
حــل الشركة وإسـتمـراري ـتـها رغــم أن
السيد جيل رانيري  500 :حصة
وضعـيتـها الصافـية تـقـل عن ربع بقيمة  100درهم للحصة .
رأسمالها اإلجتماعي.
السيد راوول انطوان ديهالد 500 :
 .2ثم اإل يداع القا نوني لـد ى حصة بقيمة  100درهم للحصة.
املحكمة التجا رية با لـدا ر البيـضا
 األسماء الشخصية والعائليةء  ،بتا ر يخ  24ديسمبر 2021تح ــت وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جيل رانيري عنوانه(ا) 34
ع ــد د .805818
ر
ـا
ـ
ه
ش
إل
ا
ـل
ـ
ج
أ
من
مقتط ــف
زنقة الكرامتا  20450الدارالبيضاء
 43Iاملغرب.
aice compta
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502

السيد راوول انطوان ديهالد
عنوانه(ا)  1زنقة لبنان طابق 2
 20120الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جيل رانيري عنوانه(ا) 34
زنقة الكرامتا  20450الدارالبيضاء
املغرب
السيد راوول انطوان ديهالد
عنوانه(ا)  1زنقة لبنان طابق 2
 20120الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805273
44I
IBK Consulting

FISHEMAR

إعالن متعدد القرارات

IBK Consulting
Avenue Al mouqawama
Immeuble Yassmine Bloc A
Etage 6 Bureau 67 ، 80000،
Agadir Maroc
« FISHEMARشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
 ،ZI 2/85امليناء التجاري ،أكادير-
 80000أكاديراملغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.7061
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على املساهمين الجدد
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :املوافقة على تفويت أسهم
الشركة Mariscos Rodriguez
 ، S.Aمقرها اإلجتماعي Puerto
Exterior de Huelva-Villafria, C/
la Barca s/n, Palos de Frontera,
 ، Huelva, Espagneممثلها السيد
 : Jaime Vazquez Rodriguezمن
أصل  79940سهم  39950للسيد
اومشيش فؤاد الساكن ب رقم 89

بلوك ه 2حي الداخلة اكادير الحامل
للبطاقة الوطنية رقم  J246263و
 50سهم للسيد عزوز عبد السالم
الساكن ب زنقة  443رقم  8حي
املوظفين اكادير و الحامل للبطاقة
الوطنية رقم J28111
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين واستبدال املديرين
املستقيلين وتجديد مجلس االدارة:
السيد اومشيش فؤاد املغربي
الجنسية الساكن برقم  89بلوك ه
 2حي الداخلة اكاديرالحامل للبطاقة
الوطنية رقم .J246263السيد عزوز
عبد السالم مغربي الجنسية الساكن
بزنقة  443رقم  8حي املوظفين
اكاديرالحامل للبطاقة الوطنية
رقم .J28111الشركة Mariscos
 .Rodriguez S.Aشركة املساهمة
إسبانية ،مقرها اإلجتماعي Puerto
Exterior de Huelva-Villafria, C/
la Barca s/n, Palos de Frontera,
 ، Huelva, Espagneذات الرمز
الجبائي اإلسباني A-21.006.507
 ،ممثلها القانوني السيد Jaime
 ، Vazquez Rodriguezإسباني
الجنسية ،حامل لجواز السفر رقم
. PAK136006
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
منح الصالحيات لإلجراءات االدارية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :.الذي ينص على مايلي. :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .107810
45I
IBK Consulting

FISHEMAR

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

IBK Consulting
Avenue Al mouqawama
Immeuble Yassmine Bloc A
Etage 6 Bureau 67 ، 80000،
Agadir Maroc
« FISHEMARشركة املساهمة»
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وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
 ،ZI 2/85امليناء التجاري ،أكادير-
 80000أكاديراملغرب.
«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.7061
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02دجنبر 2021
تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
خالل السنوات املالية التالية:
 غيرمحدودةاألشخاص الطبيعيون:
السيد(ة) اومشيش فؤاد
بصفته(ا) رئيس مجلس االدارة
والكائن عنوانه(ا) ب :رقم 89بلوك ه
 2حي الداخلة اكادير  80000اكادير
املغرب
السيد(ة) باستوريزا مارتان
فرانسيسكو بصفته(ا) املدير العام
والكائن عنوانه(ا) ب :عمارة ايموران
رقم  5شارع محمد الخامس اكادير
 80000اكاديراملغرب
السيد(ة) Jaime Vazquez
 Rodriguezبصفته(ا) املدير العام
املنتدب والكائن عنوانه(ا) ب. . . :
اإسبانيا
األشخاص املعنويون:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .107811
46I
سام نتواياج سيكيرتي

سام نتواياج سيكيريتي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

سام نتواياج سيكيرتي
 61شارع لاللة الياقوت الطابق
الثاني الرقم  69ج/س الفريق
االستشاري  ،20000 ،اللدار
البيضاء املغرب
سام نتواياج سيكيريتي شركة

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
لاللة الياقوت الطابق الثاني الرقم
 69ج/س الفريق االستشاري- .
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.473451
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09غشت  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد سام نتواياج
سيكيريتي مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 61
شارع لاللة الياقوت الطابق الثاني
الرقم  69ج/س الفريق االستشاري.
  20000الدارالبيضاء املغرب نتيجةل  :كوفيد  ،19و املسير مقيم بالديار
البلجيكية. .
و حدد مقر التصفية ب  61شارع
لاللة الياقوت الطابق الثاني الرقم
 69ج/س الفريق االستشاري- .
 20000الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) شهاب سميروعنوانه(ا)
البوفغيي  4020لييج بلجيكا كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
 61شارع لاللة الياقوت الطابق الثاني
الرقم  69ج/س الفريق االستشاري
الدارالبيضاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .805616
47I
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LE PREMIER CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري
ARIHA FROID
.1379
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  01نونبر  2021تمت
الشركة
رفع رأسمال
املصادقة على :
LE PREMIER CONSEIL
تفويت السيد (ة) ادريس ايت
بدة  540حصة اجتماعية من
APPT 23 3°ETAGE IMM
 AAMARA RUE AL IRAQ HAYأصل  5.400حصة لفائدة السيد
(ة) الياس ايت بدة بتاريخ  01نونبر
MENARA MARRAKECH ،
.2021 40000، MARRAKECH MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ARIHA FROIDشركة ذات مسؤلية
االبتدائية بميدلت بتاريخ  16دجنبر
محدودة ذات الشريك الوحيد
 2021تحت رقم .347
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
49I
 107الطابق األر�ضي تجزئة سقر
الداوديات مراكش  40000 -مراكش
gestoria siham
املغرب.
 AAMAL SIMOاعمال سيمو
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.74235
تأسيس شركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
gestoria siham
املؤرخ في  11نونبر  2021تم
الرقم  131تجزئة حكيمة،24000 ،
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
الجديدة املغرب
« 3.000.000درهم» أي من  AAMAL SIMOاعمال سيمو شركة
« 1.000.000درهم» إلى « 4.000.000ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
الوحيد
نقدية أو عينية.
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 332
تم اإليداع القانوني باملحكمة شارع ابراهيم الروداني الطابق 5
التجارية بمراكش بتاريخ  14دجنبر الشقة  21اقامة ريحان املعاريف -
 2021تحت رقم .130716
 20300الدارالبيضاء املغرب
48I
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
FIDUCIA-MID
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
ABT GAZ SARL
525029
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 30نونبر  2021تم إعداد القانون
FIDUCIA-MID
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
رقم  98الطابق االول
مكناس
طريق
محدودة ذات الشريك الوحيد
ميمالل ميدلت  ،54350 ،ميدلت باملميزات التالية:
ميدلت
شكل الشركة  :شركة ذات
 ABT GAZ SARLشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61زنقة
تسمية الشركة متبوعة عند
العيا�شي ايت منصور 54350 -
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ميدلت املغرب.
 AAMAL SIMOاعمال سيمو.
غرض الشركة بإيجاز :
تفويت حصص

أعمال البناء.
الترويج العقاري.
بيع مواد البناء.
التجارة.
بيع مواد العقاقير.
تقديم الخدمات.
شراء وبيع أي عقار.
نقل البضائع.
الخاصة
النقل
وسائل
والشخصية.
تأجيراملعدات.
اإلنشاءات املعدنية والبناء ،
األشغال العامة  ،جميع املهن ؛
بيع املواد الكهربائية.
أعمال التركيبات الكهربائية
والسباكة وأعمال التركيب األخرى ؛
أعمال التبليط.
أعمال الصباغة.
أعمال الجبس.
أعمال األرضيات والجدران.
بيع املواد الصحية.
بيع وشراء مقاطع األملنيوم ؛
تعدين األملنيوم
إمدادات مياه الشرب ؛
االستيراد والتصدير.
أعمال الصرف الصحي.
أعمال النجارة.
أعمال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 332شارع ابراهيم الروداني الطابق
 5الشقة  21اقامة ريحان املعاريف -
 20300الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بلمعيزي محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بلمعيزي محمد 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلمعيزي محمد عنوانه(ا)
دوار لعبابسة اوالد عمران 24350
سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
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ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلمعيزي محمد عنوانه(ا)
دوار لعبابسة اوالد عمران 24350
سيدي بنور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
دجنبر  2021تحت رقم .42475
50I
FIDUCIA-MID

MIDELT VENTE
MATERIAUX
CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIA-MID
رقم  98الطابق االول طريق مكناس
ميمالل ميدلت  ،54350 ،ميدلت
ميدلت
MIDELT VENTE MATERIAUX
 CONSTRUCTION SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي ادريس  54350 -ميدلت
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.2743
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ادريس ايت
بدة  668حصة اجتماعية من أصل
 2.000حصة لفائدة السيد (ة)
الياس ايت بدة بتاريخ  01نونبر
.2021
تفويت السيد (ة) عمر ايت بدة
 666حصة اجتماعية من أصل
 2.000حصة لفائدة السيد (ة)
الياس ايت بدة بتاريخ  01نونبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .348
51I
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EXPERTISE;GTI

ALAJDI IMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرتسمية الشركة

EXPERTISE;GTI
CENTRE D AFFAIRE MARINA
CASA ، 20000، CASABLANCA
MAROC
 ALAJDI IMMOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي AV 61
LALLA YACOUT ANGLE MAANI
ETG 4 N16 - 2000 Casablanca
.MAROC
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
455583
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أكتوبر  2020تم تغيير
تسمية الشركة من «ALAJDI IMMO
« إلى «. « BIOREK
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
شتنبر  2021تحت رقم .774056
52I
سوبرماركت ب.ل.هـ

سوبرماركت ب.ل.هـ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوبرماركت ب.ل.هـ
تجزئة لشبة قطعة  22رقم 1
القصرالصغيرفحص انجرة ،
 ،94152القصرالصغير فحص
انجرة املغرب
سوبرماركت ب.ل.هـ شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
لشبة قطعة  22رقم  1القصر
الصغيرفحص انجرة 94152 -
القصرالصغيرفحص انجرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122215
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :سوبر
ماركت ب.ل.هـ.
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
وشراء وبيع وتوزيع كافة املنتجات
الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
لشبة قطعة  22رقم  1القصر
الصغير فحص انجرة 94152 -
القصرالصغيرفحص انجرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بولعيش محمد عنوانه(ا)
قرية لشهبة القصر الصغير فحص
انجرة  94152القصر الصغير فحص
انجرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بولعيش ارحيمو
عنوانه(ا) قرية لشهبة القصرالصغير
فحص انجرة  94152القصرالصغير
فحص انجرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26نونبر
 2021تحت رقم .10409
53I
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KOUTOUBIA CONSULTING
املدة التي تأسست من أجلها
COMPLEXE
الشركة  99 :سنة .
AGROALIMENTAIRE
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
MARRAKECH
السيدة سعاد السماع 250 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة
السيد موالي ابراهيم االدري�سي
KOUTOUBIA CONSULTING
DR AMZROU FOUKANIA
العلواني  750 :حصة بقيمة 100
TAMAZOUZTE SIDI
درهم للحصة .
ABDELLAH GHIAT AIT OURIR
 األسماء الشخصية والعائلية MARRAKECH DR AMZROUوصفات ومواطن الشركاء :
FOUKANIA TAMAZOUZTE
السيدة سعاد السماع عنوانه(ا)
SIDI ABDELLAH GHIAT AIT
الحي الصناعي رقم  185قلعة
 OURIR MARRAKECH، 40000،السراغنة  40000قلعة السراغنة
MARRAKECH MAROC
املغرب.
COMPLEXE
السيد موالي ابراهيم االدري�سي
AGROALIMENTAIRE
العلواني عنوانه(ا) الحي الصناعي
 MARRAKECHشركة ذات
رقم  185قلعة السراغنة 40000
املسؤولية املحدودة
قلعة السراغنة املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
األسماء الشخصية والعائلية
الصناعي حربيل الرقم االداري  738ومواطن مسيري الشركة:
مراكش مراكش  40000مراكش
السيد موالي ابراهيم االدري�سي
املغرب
العلواني عنوانه(ا) الحي الصناعي
تأسيس شركة ذات املسؤولية
رقم  185قلعة السراغنة 40000
املحدودة
قلعة السراغنة املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
121365
التجارية بمراكش بتاريخ  21دجنبر
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  2021تحت رقم .14544
 01دجنبر  2021تم إعداد القانون
54I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
SIGMA COMPTA
املحدودة باملميزات التالية:
STE OUARGHA
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
IMMOBILIER
تسمية الشركة متبوعة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
SIGMA COMPTA
COMPLEXE
:
تسميتها
 A G R O A L I M E N T A I R Eالدريسة  1شارع املنصور ابن أبي
عامررقم  95الطابق  2رقم ، 1
.MARRAKECH
 ،90000طنجة املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
STE OUARGHA IMMOBILIER
املعلبات الغدائية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
صناعة املخلالت الغدائية.
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز
عنوان املقر االجتماعي  :الحي
الصناعي حربيل الرقم االداري  738التجاري السياحي البوغازالطابق
مراكش مراكش  40000مراكش االر�ضي  12شارع محمد السادس -
 90000طنجة املغرب
املغرب.
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
120043
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21دجنبر  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.OUARGHA IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
عقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :املركز
التجاري السياحي البوغاز الطابق
االر�ضي  12شارع محمد السادس -
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادربس الشرادي 60 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة سومية العامري 40 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادربس الشرادي عنوانه(ا)
طنجة البالية ظهراملرس زنقة 7رقم4
 90000طنجة املغرب.
السيدة سومية العامري
عنوانه(ا) طنجة البالية ظهر املرس
زنقة 7رقم 90000 4طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادربس الشرادي عنوانه(ا)
طنجة البالية ظهراملرس زنقة 7رقم4
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15شتنبر
 2021تحت رقم .246032
55I
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CABINET S2S CONSULTING
تفويت حصص
MEDMA INVESTISSEMENT
رقم التقييد في السجل التجاري
LTD
.83683
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تغييرنشاط الشركة
املؤرخ في  03ماي  2021تمت
 CABINET S2S CONSULTINGاملصادقة على :
CASABLANCA, BD AL QODS,
تفويت السيد (ة) عالل قالح
 100 RES AMINA 5, OULAD TALB,حصة اجتماعية من أصل 100
 QUARTIER EL OMARIYA, LOTحصة لفائدة السيد (ة) صديق قالح
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,بتاريخ  04ماي .2021
APT 2 ، 33200، CASABLANCA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MAROC
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
 2021 MEDMA INVESTISSEMENT LTDتحت رقم .4815
شركة ذات املسؤولية املحدودة
57I
وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة
بيمولتيكو bemultico
الصناعية سابينو تجزئة 910
COMPTOIR EL
النواصر  23300 -البيضاء املغرب.
 MONTAZAHمتجراملنتزه
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
.238171
بيمولتيكو bemultico
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
املؤرخ في  08نونبر  2021تم تغيير
نشاط الشركة من «بيع وشراء املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
مكناس
وقود أو وقود سائل زيوت وشحوم
COMPTOIR EL MONTAZAH
صناعية» إلى «.»HOLDING
تم اإليداع القانوني باملحكمة متجراملنتزه شركة ذات املسؤولية
املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
دجنبر  2021تحت رقم .805622
السفلي في رياض االسماعيلية
56I
الشطرك رقم  355ايت والل عين
JEBBOUR ABDELGHANI
عرمة مكناس  50000 -مكناس
مالبطا كلين
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
JEBBOUR ABDELGHANI
.52389
اقامة
 05شارع املسيرة اتلخضراء
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
سفيررقم  ،90000 ، 14طنجة
املؤرخ في  23دجنبر  2021تمت
املغرب
املصادقة على :
مالبطا كلين شركة ذات املسؤولية
تفويت السيد (ة) الحسين اوزيو
املحدودة
 150حصة اجتماعية من أصل 150
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز
حصة لفائدة السيد (ة) سعاد
التجاري مالبطا مول  1س تجزئة النجمي بتاريخ  07نونبر .2021
طنجيس محل  10ب طنجة البالية
تفويت السيد (ة) مصطفى
املركزالتجاري مالبطا مول  1س الكوش  150حصة اجتماعية من
تجزئة طنجيس محل  10ب طنجة أصل  150حصة لفائدة السيد (ة)
سعاد النجمي بتاريخ  07نونبر .2021
البالية  90000طنجة املغرب.
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تفويت السيد (ة) ايوب اوزيو
 150حصة اجتماعية من أصل
 150حصة لفائدة السيد (ة) سعاد
النجمي بتاريخ  07نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .5570
58I
Cabinet Comptable Marzofid

YCO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Cabinet Comptable Marzofid
Rue Ibn Aicha Résid.les huit
paliers 5eme Etage Appt.n°51
Guéliz MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROCA
 YCO SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
بن عائشة عمارة تمانية النخالت
الطابق الخامس رقم  51غليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.80439
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 YCO SARLمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
بن عائشة عمارة تمانية النخالت
الطابق الخامس رقم  51غليزمراكش
  40000مراكش املغرب نتيجة ل :غياب النشاط واليوجد أي أفق
يمكن من اإلستمرار خاصة األزمة
الوباءية التي أثرت بشكل كبير على
القطاع اآسياحي في مراكش..
و حدد مقر التصفية ب زنقة بن
عائشة عمارة تمانية النخالت الطابق
الخامس رقم  51غليز مراكش -
 40000مراكش املغرب.
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و عين:
السيد(ة) جاك فرنسوا ديشان
أليفييي و عنوانه(ا) أسيف B
رقم 40000 338مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :زنقة بن
عائشة عمارة تمانية النخالت الطابق
الخامس رقم  51غليزمراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .131169
59I
FINANCE HOUSE

DORIANTE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
rue Ahmed El Majjati Res. 13
Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
Maarif ، 20140، CASABLANCA
MAROC
 DORIANTEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء  77 -شارع محمد سميحة ،
الطابق  ، 10شقة رقم 20000 - 57
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526839
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DORIANTE
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
مقهى ومطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء  77 -شارع محمد سميحة ،
الطابق  ، 10شقة رقم 20000 - 57
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة صفاء عماري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صفاء عماري عنوانه(ا)
دواراوالد اهراولهراويين  29004الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صفاء عماري عنوانه(ا)
دواراوالد اهراولهراويين  29004الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805749
60I
HORIZON LINES SARL

BOULANGERIE
PATISSERIE FARACH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي ،إقامة
األندلس ،بلوك  ،Hالطابق األر�ضي،
رقم  ،93040 ، 3تطوان املغرب
BOULANGERIE PATISSERIE
 FARACHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
موالي رشيد ،شارع عالل بن عبد
هللا ،عمارة الركاني  ،2الطابق
األر�ضي وبين الطابقين رقم  4و  4أ.
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الفنيدق  93102الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
30665
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
BOULANGERIE PATISSERIE :
.FARACH
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة
وحلويات.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
موالي رشيد ،شارع عالل بن عبد
هللا ،عمارة الركاني  ،2الطابق األر�ضي
وبين الطابقين رقم  4و  4أ .الفنيدق
 93102الفنيدق املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل الركاني  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد بودشيش 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل الركاني عنوانه(ا)
تجزئة موالي رشيد ،شارع عمان
رقم  38الفنيدق  93102الفنيدق
املغرب.
السيد خالد بودشيش عنوانه(ا)
مركب أمينة بلوك ف عمارة  02رفم
 02أحجار العروسة تطوان 93000
تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد بودشيش عنوانه(ا)
مركب أمينة بلوك ف عمارة  02رفم
 02أحجار العروسة تطوان 93000
تطوان املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  09دجنبر
 2021تحت رقم .7423
61I
FIDUCIAIRE BAMMOU

GROUPE CONSTRUCTION
LOGEMENT HANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
Residence Minate Allah
36, Angle Rue Loubnane et
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
KENITRA Maroc
GROUPE CONSTRUCTION
 LOGEMENT HANIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس ميموزا اقامة
اطلنطا  9مكتب رقم 14000 - 05
القنيطرة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52909
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26أكتوبر  2021تم
تحويل املقر االجتماعي الحالي
للشركة من «شارع محمد الخامس
ميموزا اقامة اطلنطا  9مكتب رقم
 14000 - 05القنيطرة املغرب»
إلى «زاوية شارع محمد الخامس و
زنقة محمد الحنصالي وزنقة صالح
الدين محل رقم  117مابين الطابقين
عمارة ب اقامة TANAGRA - 14000
القنيطرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  23نونبر
 2021تحت رقم .5596
62I
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CABINET S2S CONSULTING

MOVE EXPERT MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

الجريدة الرسمية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
انجيل قريبة دي بروفانس طابق 9
شقة ب  2000 - 108الدارالبيضاء
الدارالبيضاء.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.460917
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29نونبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) شيبل
مليكة كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .805747
64I

و عين:
السيد(ة) اليحياوي مينة و
عنوانه(ا) قطاع س رقم 1508
البساتين مكناس  50000مكناس
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  23فبراير  2021وفي رقم
 1508سكتور س البساتين مكناس -
 50000مكناس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  03ماي
 2021تحت رقم .167
65I

CABINET S2S CONSULTING
CASABLANCA, BD AL QODS,
RES AMINA 5, OULAD TALB,
QUARTIER EL OMARIYA, LOT
ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
APT 2 ، 33200، CASABLANCA
MAROC
 MOVE EXPERT MAROCشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
nabiq mohammed
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
rassil deco
 11ينايرالطابق االول الشقة - 169
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 33200البيضاء املغرب.
الشريك الوحيد
COMPTA-FIS
تفويت حصص
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري SOCIETE RITAGE MEK SARL
nabiq mohammed
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.504281
hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،
قفل التصفية
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
COMPTA-FIS
beni mellal MAROC
املؤرخ في  25نونبر  2021تمت
AV IDRISS II, IMM 3, 1ER
 rassil decoشركة ذات مسؤلية
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ETAGE, APPT 2 VN MEKNES ، Jean SCHMITT
محدودة ذات الشريك الوحيد
50000، MEKNES MAROC
 Sébastien 100حصة اجتماعية من
وعنوان مقرها اإلجتماعي العامرية
SOCIETE RITAGE MEK SARL
أصل  100حصة لفائدة السيد (ة)
 2شارع سبو رقم  23000 - 40بني
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SOCIETE MOVE EXPERT SAS
مالل املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم
بتاريخ  25نونبر .2021
رفع رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة  1508سكتور س البساتين مكناس -
رقم التقييد في السجل التجاري
 50000مكناس املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
.7289
قفل التصفية
دجنبر  2021تحت رقم .805621
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
ي
 63Iرقم التقييد في السجل التجار :
املؤرخ في  07غشت  2019تم
.39321
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
مكتب املحاسبة و مراجعة الحسبات اليعقوبي
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23فبراير  2021تقرر حل « 490.000درهم» أي من «120.000
CHIBLE IMMOBILIERE
 SOCIETE RITAGE MEK SARLدرهم» إلى « 610.000درهم» عن
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
تعيين مسيرجديد للشركة
رأسمالها  100.000درهم وعنوان الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
مكتب املحاسبة و مراجعة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مقرها اإلجتماعي رقم  1508سكتور
الحسبات اليعقوبي
 46مكرر زنقة الكويرة حي ليراك  ،س البساتين مكناس  50000 -االبتدائية ببني مالل بتاريخ 20
مكناس املغرب نتيجة لبسبب جائحة دجنبر  2021تحت رقم .1276
settat maroc ،26000
66I
كورونا.
CHIBLE IMMOBILIERE

507
FIDAUDIT

BIOLOGICAL PRODUCTS
LOGISTIQUE COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDAUDIT
167AVENUE HASSAN SEGHIR
2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC
BIOLOGICAL PRODUCTS
 LOGISTIQUE COMPANYشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
ليبرتي طابق  20250 - 3الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.345719
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
BIOLOGICAL
PRODUCTS
 LOGISTIQUE COMPANYمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  10زنقة ليبرتي
طابق  20250 - 3الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :وفاة الشريك
الرئي�سي .
و حدد مقر التصفية ب 10
زنقة ليبرتي طابق  20250 - 3الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) مجدولين قري�شي و
عنوانه(ا)  86تجزئة باشكوط  4شقة
 20250 13الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805756
67I

الجريدة الرسمية

508
SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

OPTIPRESS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL
تجزئة عبد املومن  69ارض الصغير،
الطابق الثاني  ،28800 ،املحمدية
املغرب
 OPTIPRESS SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الكريني 2الرقم 6العالية 28800 -
املحمدية املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.10789
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبدالقادرخباز
 400حصة اجتماعية من أصل 400
حصة لفائدة السيد (ة) �سي محمد
خبازبتاريخ  11يناير .2018
تفويت السيد (ة) أمين خباز
 300حصة اجتماعية من أصل 300
حصة لفائدة السيد (ة) �سي محمد
خبازبتاريخ  23نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .2626
68I
مكتب مو�سى رشيد

OUJA PRINT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد
عمارة  1شقة  11زنقة الصويرة
شارع محمد الخامس م ج ،50000 ،
مكناس املغرب
 OUJA PRINTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي باملحل
الكائن في رقم  742مرجان  2املحل

 ،1مكناس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
54981
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها OUJA :
.PRINT
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
اإلعالن.
عنوان املقر االجتماعي  :باملحل
الكائن في رقم  742مرجان  2املحل
 ،1مكناس  50000 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد أوعيشا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد أوعيشا عنوانه(ا)
رقم  550حي مرجان  2مكناس
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد أوعيشا عنوانه(ا)
رقم  550حي مرجان  2مكناس
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .5483
69I
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مكتب مو�سى رشيد
السيد أجديد مراد عنوانه(ا)
رقم  104ديور املخازنية م.ج مكناس
MODE NORD
 50000مكناس املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد سمحا عثمان عنوانه(ا)
تأسيس شركة
 214كريان السعيدية م.ج مكناس
مكتب مو�سى رشيد
 50000مكناس املغرب.
عمارة  1شقة  11زنقة الصويرة
األسماء الشخصية والعائلية
شارع محمد الخامس م ج ،50000 ،
ومواطن مسيري الشركة:
مكناس املغرب
السيد أجديد مراد عنوانه(ا)
 MODE NORDشركة ذات
رقم  104ديور املخازنية م.ج مكناس
املسؤولية املحدودة
 50000مكناس املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
السيد سمحا عثمان عنوانه(ا)
الكائن في رقم  ,104الطابق الثالث  214كريان السعيدية م.ج مكناس
ديور املخازنية املديتة الجديدة,
 50000مكناس املغرب
مكناس  50000 -مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بمكناس بتاريخ  08دجنبر
 2021تحت رقم .5298
املحدودة
70I
رقم التقييد في السجل التجاري :
54897
Société somicoc
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
فاس اوطو ڭالص
 03دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
Société somicoc
املسؤولية املحدودة.
Rue Abbas mssadi appt 2 VN
تسمية الشركة متبوعة عند
Fes، 30000، Fes Maroc
اإلقتضاء بمختصرتسميتها MODE :
فاس اوطو ڭالص شركة ذات
.NORD
مسؤلية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
الوحيد
أعمال الصباغة و مقاول األعمال وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  12حي
طانطان سيدي إبراهيم 30000 -
املتنوعة.
فاس املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
تحويل املقراالجتماعي للشركة
الكائن في رقم  ,104الطابق الثالث
رقم التقييد في السجل التجاري
ديور املخازنية املديتة الجديدة,
.60805
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها
املؤرخ في  10نونبر  2021تم تحويل
الشركة  99 :سنة .
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
مبلغ رأسمال الشركة« 100.000 :رقم  12حي طانطان سيدي إبراهيم
درهم ،مقسم كالتالي:
  30000فاس املغرب» إلى «رقم 67السيد أجديد مراد  500 :حصة حي موالي رشيد إقامة األنصار طريق
بقيمة  100درهم للحصة .
صفرو  30000 -فاس املغرب».
السيد سمحا عثمان  500 :حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بقيمة  100درهم للحصة .
التجارية بفاس بتاريخ  20دجنبر
 األسماء الشخصية والعائلية  2021تحت رقم .5763/21وصفات ومواطن الشركاء :
71I
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

OPERA PLAZA (hôtel 4*) et
)*RED HOTEL (hôtel 3
عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
OPERA PLAZA (hôtel 4*) et RED
)*HOTEL (hôtel 3
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي
 13نونبر  2021أعطى LE DAWLIZ
 MARRAKECHاملسجل بالسجل
التجاري  118689باملحكمة التجارية
بمراكش حق التسيير الحر لألصل
التجاري الكائن ب زاوية شارع
الحسن الثاني و محمد السادس
مراكش 40000 - .مراكش املغرب
لفائدة YADAN MANAGEMENT
ملدة  10سنوات و  49يوما تبتدئ من
 13نونبر  2021و تنتهي في  31دجنبر
 2032مقابل مبلغ شهري قيمته
 1.000.000درهم.
72I
le partenaire fiscal

DETROIT CHIMIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

le partenaire fiscal
 49شلرع عمرالخطاب طابق  3رقم
 6عمارة البركة ،90000 ،طنجة
املغرب
 DETROIT CHIMIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية  ،طريق تطوان ،التجزئة
رقم  90000 - 114طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
. 71145
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ريتشارد
بيشويلر  750حصة اجتماعية من
أصل  3.000حصة لفائدة السيد
(ة) عبد الجليل املرني�سي بتاريخ 28
أكتوبر .2021

الجريدة الرسمية

تفويت السيد (ة) ريتشارد
بيشويلر  750حصة اجتماعية من
أصل  3.000حصة لفائدة السيد
(ة) مامون املرني�سي بتاريخ  28أكتوبر
.2021
تفويت السيد (ة) ريتشارد
بيشويلر  750حصة اجتماعية من
أصل  3.000حصة لفائدة السيد
(ة) ادريس املرني�سي بتاريخ  28أكتوبر
.2021
تفويت السيد (ة) ريتشارد
بيشويلر  750حصة اجتماعية من
أصل  3.000حصة لفائدة السيد
(ة) يانيس املرني�سي بتاريخ  28أكتوبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  03دجنبر
السيد ايت منزارالحسين 50000 :
 2021تحت رقم .248563
بقيمة  100درهم.
73I
السيد ايت منزاراحمد 50000 :
بقيمة  100درهم.
فيكوجيس
األسماء الشخصية والعائلية
AMHD SERVICES
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد ايت منزار الحسين
تأسيس شركة
عنوانه(ا) حي تانسيفت اكدز زاكورة
فيكوجيس
 47900زاكورة املغرب.
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز،
السيد ايت منزاراحمد عنوانه(ا)
 ،40000مراكش املغرب
اقامة برنيز رقم  26تاركة مراكش
 AMHD SERVICESشركة ذات
 40000مراكش املغرب.
املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  1175ومواطن مسيري الشركة:
محل تجاري بالطابق االر�ضي سكوما
السيد ايت منزار الحسين
اسكجور مراكش  40000 -مراكش عنوانه(ا) حي تانسيفت اكدز زاكورة
املغرب
 47900زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
التجارية بمراكش بتاريخ  17دجنبر
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
 2021تحت رقم .14366
121273
74I
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 10نونبر  2021تم إعداد القانون
املركزالجهوي لالستثمارلجهة العيون الساقية
الحمراء
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
SALEM TELECOM
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
املركزالجهوي لالستثمارلجهة
تسمية الشركة متبوعة عند
العيون الساقية الحمراء
اإلقتضاء بمختصرتسميتها AMHD :
صندوق البريد ،70000 ، 2266
. SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
الخدمات املتعلقة بالنقد  -االستراد
و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 1175محل تجاري بالطابق االر�ضي
سكوما اسكجور مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايت منزار الحسين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايت منزاراحمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

509

العيون املغرب
 SALEM TELECOMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
العودة رقم  1118العيون 70000 -
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
39257
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها SALEM :
.TELECOM
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة  ،سواء في املغرب أو في
الخارج  ،هو:
• بيع معدات املعلومات
واالتصاالت بالجملة.
• أعمال التركيبات الكهربائية
والسباكة وأعمال التركيب األخرى.
• الكهرباء وأعمال البناء العامة
والخدمات املتنوعة والتجارة العامة
واالستيراد والتصدير.
• أعمال التركيب والتطوير ومياه
الشرب والصرف الصحي وأعمال
الحفر العامة والصرف الصحي
والطرق والشبكات املختلفة والطرق
وإمدادات املياه والكهرباء والطالء
والسباكة وأعمال النجارة والخشب
واألملنيوم.
• أعمال وتطوير وتركيب ألواح
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وجميع أعمال الطاقة املتجددة.
• أعمال التركيبات الكهربائية في
الجهد املنخفض واملتوسط والجهد
العالي وتركيب وتجهيزاملواد واملعدات
املتعلقة بالطاقات والط اقات
املتجددة.

510

• تأجير املركبات والشاحنات
مقطورات وبوكالن كالرك
• أعمال الغاليات  ،املدنية
العامة  ،الرافعات  ،التجهيزوالتجهيز
والتركيب للمنتجات.
• املباني السكنية والصناعية.
تطوير املساكن وتطوير العقارات
وتطويرها وتجهيزها.
• أعمال املوانئ وتطوير وإصالح
وصيانة السفن والقوارب
• شراء وبيع واستيراد وتسويق
معدات ومواد البناء ومعدات الحفر
واملعدات الكهربائية ومواد ومعدات
الفسيفساء والعزل املائي وأنواع
مختلفة من البالط.
• تركيب وصيانة معدات ومواد
السالمة والحماية من الحريق.
• دراسة وتصميم وتنفيذ وتنسيق
أعمال البناء واألشغال العامة لجميع
األعمال وكذلك جميع أعمال العزل
املائي ألنابيب السباكة وكذلك جميع
أعمال الديكور والتخطيط املتضمنة
في اللمسات النهائية لإلنشاءات.
• تطوير وصيانة املرافق
واملساحات الخضراء والبستنة
وأعمال النظافة والسباكة وأعمال
وتركيب النوافيرواألماكن العامة
• تنظيف وصيانة املباني العامة
والخاصة واملصانع واملطارات واملوانئ
واألرصفة والرسووالتأسيس واإلدارة.
• إدارة شؤون املوظفين لجميع
اإلدارات العامة والخاصة.
• شراء وبيع وتسويق معدات
ومعدات املكاتب وأجهزة الكمبيوتر
واللوازم املكتبية واألثاث واملعدات
املكتبية.
• استيراد وتصدير وشراء وبيع
وتسويق وتوزيع ونقل املعدات
اإللكترونية واألجهزة املنزلية.
• توريد وتركيب أي نظام تكييف
أو تدفئة.
• توريد املولدات وتطوير االنارة
العامة وصيانتها.
• لف املحركات الكهربائية
ومحوالت الجهد املنخفض.

الجريدة الرسمية
• تركيب وصيانة أنظمة الضخ ،
املركزية الستخدام الري.
• تسويق وتوريد جميع أنواع قطع
غيار السيارات واملركبات وجميع
أنواع اآلالت واآلالت.
• الصيدلية  ،واألجهزة  ،والصرف
الصحي  ،واألدوات  ،واملنتجات
املعدنية  ،والفوالذ الخاص  ،واملواد
الكيميائية.
• استكشاف جميع املحالت
واملجمعات التجارية واستيراد
وتصدير وتسويق أي منتج أو سلعة
من أي نوع (عطور ومستحضرات
تجميل  ،مالبس  ،استهالك  ،ألعاب
 ،زينة  ،إلخ).
• تسويق وشراء وتصدير بيع أي
سلعة حرفية منتجة في املجوهرات
أو املصنوعات الجلدية أو أي مواد
أخرى.
• النقل املحلي والدولي لجميع
البضائع.
• التجارة والتاجر العام لجميع
املنتجات التامة الصنع ونصف
املصنعة  ،من جميع األنواع ومن
جميع املصادر.
• النقل املبرد الوطني والدولي.
• النقل البري للبضائع واألشياء
والبضائع من أي نوع  ،النقل الدولي.
• جميع فئات النقل .األرض
والسكك الحديدية والجو والبحر
؛ النقل العام لألشخاص والنقل
الحضري وبين املدن لألشخاص
والبضائع ؛ النقل بالبريد السريع
• استيراد وتصديرجميع املنتجات
والسلع واألشياء واملواد من جميع
األنواع  ،نصف املصنعة أو املصنعة
 ،من أي نوع سواء نيابة عن الشركة
أو ألي شخص طبيعي أو اعتباري
آخر.
• تاجر محلي ودولي لجميع
املنتجات.
• التجارة العامة واالستيراد
والتصدير والتعاقد من الباطن
والتجارة العامة.
• التمثيل التجاري للشركات
الوطنية أو األجنبية.
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وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
 25بلوك  7شارع السمارة 70025
العيون املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13055
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20شتنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«عمارة  25بلوك  7شارع السمارة
 70025العيون املغرب» إلى «رقم
 781بلوك س مدينة الوحدة 70000
العيون املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  23شتنبر
 2021تحت رقم .3000/2021
76I

• املشاركة املباشرة أو غيراملباشرة
في جميع الشركات التي لها غرض
مشابه للغرض الخاص بهذه الشركة
أو التي من املحتمل أن تعزز تطويرها
؛
• وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية أو الصناعية أو املالية أو
املنقولة أو العقارية التي قد تتعلق
بشكل مباشرأو غيرمباشربواحدة أو
أخرى من املعامالت املشار إليها أعاله
 ،وذلك لتسهيل أو تعزيز أو تطوير
نشاط الشركة. .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
العودة رقم  1118العيون 70000 -
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
MA GLOBAL CONSULTING
درهم ،مقسم كالتالي:
BONAY
السيد محمد بالوي 1.000 :
إعالن متعدد القرارات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
MA GLOBAL CONSULTING
 األسماء الشخصية والعائليةزاوية شارع عبد املومن و زنقة فان
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بالوي عنوانه(ا) رقم زيالند إقامة فضيلة ،الطابق الرابع،
 ،20000الدارالبيضاء املغرب
 450بلوك س مدينة الوحدة العيون
« BONAYشركة ذات املسؤولية
 70000العيون املغرب.
املحدودة»
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها االجتماعي 6 :زاوية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بالوي عنوانه(ا) رقم شارع أنفا و زنقة عين حرودة إقامة
 450بلوك س مدينة الوحدة العيون منار 20050 -الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجاري:
.412155
االبتدائية بالعيون بتاريخ  07دجنبر
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 2021تحت رقم .3729/2021
 75Iاملؤرخ في  16دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
إعماراملستقبل
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :هبة  100حصة بملكية السيد
إعماراملستقبل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات كريم بنمليح فتح من أصل 100
حصة التي بملكيته إلى أخيه السيد
الشريك الوحيد
ياسين بنمليح فتح ،الحامل لبطاقة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
التعريف الوطنية رقم BK54355
إعماراملستقبل
رقم  781بلوك س مدينة الوحدة ،والساكن ب  6ممر شالة حي الهناء
الدارالبيضاء.
 ،70000العيون املغرب
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
إعماراملستقبل شركة ذات مسؤلية
هبة حصة  1بملكية السيد ياسين
محدودة ذات الشريك الوحيد
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25نونبر
 2021تحت رقم .129925
78I

بنمليح فتح من أصل  900حصة التي
بملكيته إلى زوجته خدوج بن اعمور،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BK119680والساكنة ب  6ممر
شالة حي الهناء الدارالبيضاء.
iso fidus
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
SM PLASTIC
تحيين النظام األسا�سي للشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
الشريك الوحيد
النظام األسا�سي التالية:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
iso fidus
الحصص و رأسمال الشركة
حي األمال  02رقم  40مكتب رقم 06
تم اإليداع القانوني باملحكمة طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ،
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
 ،29640دارالبيضاء املغرب
دجنبر  2021تحت رقم .805637
 SM PLASTICشركة ذات مسؤلية
77I
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ACTIONS FINANCE CONSEILS
لينا ب  8من الجهة االمامية الطابق
YADAN MANAGEMENT
الثالث رقم  10تيط مليل الدار
تعيين مديرعام
البيضاء تجزئة لينا ب  8من الجهة
 ACTIONS FINANCE CONSEILSاالمامية الطابق الثالث رقم  10تيط
 6زنـقـة قــدمــاء ال ـم ـراك ـشـي ـيـن م ـك ـتــب مليل الدارالبيضاء  29640الدار
البيضاء املغرب.
رق ــم  4جليز ،40000 ،مراكش
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري
 YADAN MANAGEMENTشركة
.497155
املساهمة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زاوية شارع
املؤرخ في  16شتنبر  2021تم تحويل
محمد السادس و شارع الحسن
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
الثاني  40000 -مراكش املغرب.
«تجزئة لينا ب  8من الجهة االمامية
تعيين مديرعام
الطابق الثالث رقم  10تيط مليل
رقم التقييد في السجل التجاري
الدار البيضاء تجزئة لينا ب  8من
.118689
الجهة االمامية الطابق الثالث رقم
بمقت�ضى محضر مجلس االدارة
 10تيط مليل الدار البيضاء 29640
املؤرخ في  15نونبر 2021
الدار البيضاء املغرب» إلى «الطابق
تقرر تعيين السيد(ة) بن بركة الثاني تجزئة  2عمارة رقم  139تيط
عايدة مديرا عاما لشركة  YADANمليل الدار البيضاء الطابق الثاني
 MANAGEMENTبتاريخ  15نونبر تجزئة  2عمارة رقم  139تيط مليل
2021
الدار البيضاء  29640الدار البيضاء
وتتمثل الصالحيات املخولة فيما املغرب».
يلي :تعيين االنسة عايدة بن بركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
كمديرة عامة للشركة و منحها كامل التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
الصالحيات بدال من السيدة ياسمين دجنبر  2021تحت رقم .805418
79I
بن بركة.
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TARIK BOUABDELLAOUI

INERAB TRANS

STE ALBAHAE FERRAILLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI
Hay angad rue c18 n41 lazaret ،
60000، Oujda Maroc
 STE ALBAHAE FERRAILLEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 315 :
بلوك  Hظهرملحلة وجدة 60000 -
وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.32031
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06دجنبر  2021تقرر
حل STE ALBAHAE FERRAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  315بلوك
 Hظهر ملحلة وجدة  60000 -وجدة
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الهدف
االجتماعي للشركة.
و عين:
السيد(ة) مصطفى بوقنطار و
عنوانه(ا) حي املحمدي حي الحسني
زنقة  3رقم  30وجدة  60000وجدة
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  06دجنبر  2021وفي 315
بلوك  Hظهر ملحلة وجدة 60000 -
وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .4387
81I

INERAB TRANS
RUE ABOU BAKR EL 80
OUAHRANI KHALIL II
LA VILLETTE ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 INERAB TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24
زنقة 74حي العيون الفداء البيضاء -
 20000البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.205875
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 INERAB TRANSمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  24زنقة 74حي العيون
الفداء البيضاء  20000 -البيضاء
املغرب نتيجة ل  : :أزمة القطاع.
و حدد مقر التصفية ب رقم 24
زنقة 74حي العيون الفداء البيضاء -
 20000البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) الحسين الرباني و
عنوانه(ا) رقم  4زنقة 74حي العيون
الفداء البيضاء  20000البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
مكتب الحسابات ح ل
املفروضة على الصالحيات املخولة
WAHB SMAMI IMMO
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مكتب الحسابات ح ل
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  20 20شارع الداخلة الطابق االول قرية
دجنبر  2021تحت رقم .804942
الجماعة  ،20430 ،الدارالبيضاء
املغرب
80I
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 WAHB SMAMI IMMOشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61محج
اللة ياقوت الرقم  39الطابق االول -
 20000البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526297
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها WAHB :
. SMAMI IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري و االشغال العامة.
عنوان املقر االجتماعي  61 :محج
اللة ياقوت الرقم  39الطابق االول -
 20000البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فكري نورالدين عنوانه(ا)
برشيد  26100برشيد املغرب.
السيدة بن رشيد كوتر عنوانه(ا)
برشيد  26100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فكري نورالدين عنوانه(ا)
برشيد  26100برشيد املغرب
السيدة بن رشيد كوتر عنوانه(ا)
برشيد  26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805131
82I

FUDICAIRE ISMAILI

STE TG CIVIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE TG CIVIL SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي RUE
KSAR SGHIR N° 57 ES SEMARA
 - 72000السمارة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1763
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) اسماعيل ازيل
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) عثمان ازيل
بتاريخ  17دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .271/2021
83I
FUDICAIRE ISMAILI

STE ONDALEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE ONDALECشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي AVENUE
MOULAY HFID N° 54 ES
 SEMARA - 72000السمارة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1151
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
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تفويت السيد (ة) محمد ملين
حميم  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
محمد زفري بتاريخ  17دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .276/2021
84I
CSN MAROC

ZIAT ELEC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CSN MAROC
N° 1537 SOCOMA 1
MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC
 ZIAT ELECشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 10ب املسيرة  40140 - 1مراكش
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.61205
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22شتنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 400.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 500.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .131050
85I
gefoco

LATREPC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco
N 32 BIS AV LIBERETE QU
PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc
 LATREPCشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين
من شركة ساجمي رقم 195 193
شارع الشهيد عبد العالي بن شقرون
حي التقدم اسفي  46000 -اسفي
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
10929
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LATREPC
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
البناء و الكهرباء .
عنوان املقر االجتماعي  :توطين
من شركة ساجمي رقم 195 193
شارع الشهيد عبد العالي بن شقرون
حي التقدم اسفي  46000 -اسفي
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خديجة لغو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة خديجة لغو 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة لغو عنوانه(ا)
 79درب الحبس املدينة القديمة
اسفي  46000اسفي املغرب .
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة لغو عنوانه(ا)
 79درب الحبس املدينة القديمة
اسفي  46000اسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ  -تحت
رقم .-
86I
FISCAL ETUDE MAROC

LUMEXLIGHTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCAL ETUDE MAROC
Rue Soumaya Imm N°82,
4ème etage App 16 Quartier
Palmier ، 20500، CASABLANCA
MAROC
 LUMEXLIGHTINGشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 151
زنقة أوسامة ابن زايد الطابق
التاني اليسار ج املعاريف 20370 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
472387
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08شتنبر  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LUMEXLIGHTING
غرض الشركة بإيجاز  - :االستيراد
و التصدير
 تسويق مواد اإلضاءة.عنوان املقراالجتماعي  151 :زنقة

أوسامة ابن زايد الطابق التاني اليسار
ج املعاريف  20370 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نعيمة أوبال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نعيمة أوبال عنوانه(ا)
تجزئة بيال املدينة  4فيال 18
كاليفورنيا  20150الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نعيمة أوبال عنوانه(ا)
تجزئة بيال املدينة  4فيال 18
كاليفورنيا  20150الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
شتنبر  2020تحت رقم .746347
87I
CABINET DAHOU ALI

MASTERING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET DAHOU ALI
QUARTIER LAARASSI
BOUSSARDOUN N 3
QUARTIER LAARASSI
BOUSSARDOUN N 3، 6200،
NADOR MAROC
 MASTERINGشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي اوالد
ميمون زنقة  109الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.12679
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
نونبر  2021تحت رقم .801980
89I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14دجنبر  2021تقرر حل
 MASTERINGشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
ASMAA MEDIA GROUP
مقرها اإلجتماعي حي اوالد ميمون
LP BUILDING
زنقة  109الناظور  62000 -الناظور
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.
تفويت حصص
و عين:
ASMAA MEDIA GROUP
السيد(ة) احمد رمضاني و
عنوانه(ا) ي اوالد ميمون زنقة  109شارع صهيب الرومي بلوك  39الرقم
 20البرنو�صي البيضاء،20000 ،
الناظور  62000الناظور املغرب
البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة
 LP BUILDINGشركة ذات
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
املسؤولية املحدودة
بتاريخ  14دجنبر  2021وفي حي اوالد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
ميمون زنقة  109الناظور 62000 -
بوركون زنقة الركراكة اقامة ال
الناظور املغرب.
كورنيش شقة  1الطابق السفلي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عمارة  20000 - 2الدارالبيضاء
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21
املغرب.
دجنبر  2021تحت رقم .4674
تفويت حصص
88I
رقم التقييد في السجل التجاري
.383605
expert comptable
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
MASTER CONTROL
املؤرخ في  17نونبر  2021تمت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
رفع رأسمال الشركة
تفويت السيد (ة) صديق الرامي
expert comptable
 500حصة اجتماعية من أصل
avenue des FAR ، 2020، 44
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
CASABLANCA MAROC
هشام العيا�شي بتاريخ  17نونبر
 MASTER CONTROLشركة ذات .2021
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  BD 215التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
 ABDELLAH B.YASSINE - 20020نونبر  2021تحت رقم .801534
.CASABLANCA MAROC
90I
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
بيمولتيكو bemultico
.66759
 AGASSA TRAVAUXأكسا
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
لالشغال
املؤرخ في  12نونبر  2021تم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
تفويت حصص
« 100.000درهم» أي من «100.000
بيمولتيكو bemultico
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
درهم» إلى « 200.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
مكناس
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
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تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .5571
92I
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حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سفيان موسمي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم االدري�سي
عنوانه(ا)  26زنقة السراغنة جنان
بوطاعة سيدي بوجيدة فاس 30000
.FES MAROC
السيد سفيان موسمي عنوانه(ا)
 67زنقة  2جنان ميكوسيدي بوجيدة
فاس .MAROC MAROC 30000
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم االدري�سي
عنوانه(ا)  26زنقة السراغنة جنان
بوطاعة سيدي بوجيدة فاس 30000
MAROC MAROC
السيد سفيان موسمي عنوانه(ا)
 67زنقة  2جنان ميكوسيدي بوجيدة
فاس MAROC MAROC 30000
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .70667
93I

 AGASSA TRAVAUXأكسا
لالشغال شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 455الطابق  01تجزئة الزرهونية
توسيعة  04مكناس 50000 -
STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
مكناس املغرب.
IBID SERVICES
تفويت حصص
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
.45323
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
املؤرخ في  14دجنبر  2021تمت APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL
MESKINI VN FES ، 30000، FES
املصادقة على :
MAROC
تفويت السيد (ة) لحسن بن
 IBID SERVICESشركة ذات
اهيش  500حصة اجتماعية من
املسؤولية املحدودة
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) لحسين بلخير بتاريخ  14دجنبر وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41
بلوك  3تجزئة فدوى واد فاس FES
.2021
30000 FES MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بمكناس بتاريخ  23دجنبر
املحدودة
 2021تحت رقم .5571
ي
 91Iرقم التقييد في السجل التجار :
5728
بيمولتيكو bemultico
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16نونبر  2021تم إعداد القانون
 AGASSA TRAVAUXأكسا
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
لالشغال
FLASH ECONOMIE
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تعيين مسيرجديد للشركة
LGM PRESTIGE
املسؤولية املحدودة.
بيمولتيكو bemultico
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
تسمية الشركة متبوعة عند
الشريك الوحيد
حل شركة
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس اإلقتضاء بمختصر تسميتها IBID :
LGM PRESTIGE
.SERVICES
مكناس
غرض الشركة بإيجاز  AUTRES :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 AGASSA TRAVAUXأكسا
الشريك الوحيد
لالشغال شركة ذات املسؤولية TRANSPORTS TERRESTRES DE
مقرها اإلجتماعي 60 :شارع عبد
VOYAGEURS
املحدودة
قدور
الشقة رقم 15
 TRAVAUX DIVERS OUاللطيف بن
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 الدارالبيضاء 455الطابق  01تجزئة الزرهونية CONSTRUCTION
رأسمالها 10.000 :درهم
.NEGOCIANT
توسيعة  04مكناس 50000 -
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  41رقم التقييد في السجل التجاري:
مكناس املغرب.
255973
بلوك  3تجزئة فدوى واد فاس FES
تعيين مسيرجديد للشركة
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري .30000 FES MAROC
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املدة التي تأسست من أجلها
.45323
املؤرخ بتاريخ  15أكتوبر  2021و
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املسجل في الدار البيضاء بتاريخ 22
املؤرخ في  14دجنبر  2021تم تعيين
نونبر  2021قرر مسيرالشركة ما يلي
مسير جديد للشركة السيد(ة) بلخير درهم ،مقسم كالتالي:
الحل املبكرللشركة وتصفيتهاالسيد ابراهيم االدري�سي 500 :
لحسين كمسيروحيد

 تعيين السيدة MARTINEJACQUELINE YVETT AUGE VVE
SENTISSI
كمصفية للشركة
حدد مقر التصفية ب  60شارع
عبد اللطيف بن قدور الشقة رقم
 - 15الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .805669
94I
KAMAR BENOUNA

LA MAROCAINE
FRIGORIFIQUE ET DE
 »LOGISTIQUE « L.M.F.Lش م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH 34
، 20160، Casablanca MAROC
LA
MAROCAINE
FRIGORIFIQUE
ET
DE
 »LOGISTIQUE « L.M.F.Lش م
«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :كرين
اوفيس ملتقى طريق الجديدة و
عبد الرحيم بوعبيد 20250 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.381493
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام الزبادة في راسمال
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :ثم اعالن االكتتاب و الدفع
بموجب عقد مم�ضي خاص بتاريخ
 09دجنبر  2021و بقي هدا العقد
قائم للمشتركين املنصوص عليهم
في القانون املرفق مع دكر املبالغ
املدفوعة لالشتراكات والتي يبلغ املبلغ
 16.000.000درهم وهوما يمثل اكثر
من نصف مبلغ االسهم املكتتبة .

الجريدة الرسمية
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قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :محضر مجلس االدارة املؤرخ
في  13دجنبر  2021على الخصوص
االعتراف و صدق اعالن االشتراك و
الدفع
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
معاينة التحقيق النهائي للزيادة في
راسمال من 10.000.000درهم الى
 35.000.000درهم و تعدلها تبعا
للبند رقم  8من القوانين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :8الذي ينص على مايلي:
راسمال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805227
95I
بيمولتيكو bemultico

 AGASSA TRAVAUXأكسا
لالشغال

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

بيمولتيكو bemultico
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
مكناس
 AGASSA TRAVAUXأكسا
لالشغال شركة ذات املسؤولية
املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي رقم
 455الطابق  01تجزئة الزرهونية
توسيعة  04مكناس 50000 -
مكناس .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.45323
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14دجنبر  2021تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد».

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .5571
96I
بيمولتيكو bemultico

COMPTOIR EL
 MONTAZAHمتجراملنتزه

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

بيمولتيكو bemultico
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
مكناس
COMPTOIR EL MONTAZAH
متجراملنتزه شركة ذات املسؤولية
املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي الطابق
السفلي في رياض االسماعيلية
الشطرك رقم  355ايت والل عين
عرمة مكناس  50000 -مكناس .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52389
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07نونبر  2021تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .5570
97I
CONSEILS EVERNAGE

& MEDIAHUB BRANDING
COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CONSEILS EVERNAGE
AV ALLA EL FASSI N°17
IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc
& MEDIAHUB BRANDING
 COMMUNICATIONشركة

515

ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 447
تجزئة املسارطريق اسفي سيدي
غانم مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.105095
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر  2021تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
& MEDIAHUB BRANDING
مبلغ
COMMUNICATION
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  447تجزئة
املسار طريق اسفي سيدي غانم
مراكش  40000 -مراكش املغرب
نتيجة ل  :توقف النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب رقم 447
تجزئة املسار طريق اسفي سيدي
غانم مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
و عين:
السيد(ة) ايوب الشفول و
عنوانه(ا) تجزئة سبيع  04رقم 189
سبيع مراكش  40000مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .131110
98I
BOUYAHYAOUI SERVICES

BOUYAHYAOUI SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYAHYAOUI SERVICES
1er ETAGE N°2 IMM 520
AL MANAR 3 OPERATION
CHARAF MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
BOUYAHYAOUI SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول رقم  2عمارة  520املنار3
عملية الشرف  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
120813
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BOUYAHYAOUI SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  - :جميع
أعمال التنظيم واالحتفاالت.
 شراء وبيع وتسويق وتأجيراملعدات امللحقة بخدمات االحتفاالت
واملناسبات.
 جميع أعمال االستقبال وتنظيماألحداث.
 جميع أعمال تقديم الطعامواإلقامة.
 إنشاء وتشغيل وإدارة وتأجيرجميع مؤسسات تقديم الطعام ، ،
بما في ذلك إعداد وجبات الطعام
املطبوخة في املوقع  ،أو تناولها خارج
املنزل أو تناولها في املوقع ؛
 تشغيل مقهى ومطعم للوجباتالخفيفة..
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االول رقم  2عمارة  520املنار 3
عملية الشرف  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 17
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بويحياوي ياسين  1.000 :دجنبر  2021تحت رقم .504
100I
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةKERMEL GESTION
وصفات ومواطن الشركاء :
TARDECO
بويحياوي ياسين
السيد
عنوانه(ا) اقامة سعادة  2عمارة  39شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
شقة  1العزوزية  40000مراكش
حل شركة
املغرب.
KERMEL GESTION
األسماء الشخصية والعائلية
BD. OUED SEBOU RUE 40 N° 2
ومواطن مسيري الشركة:
1ER ETAGE ALIA 2 EL OULFA ،
بويحياوي ياسين
السيد
20202، CASABLANCA MAROC
عنوانه(ا) اقامة سعادة  2عمارة 39
 TARDECOشركة ذات مسؤلية
شقة  1العزوزية  40000مراكش
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
املغرب
طور التصفية)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  41شارع
التجارية بمراكش بتاريخ  02دجنبر
الزرقطوني الطابق  7الشقة - 37
 2021تحت رقم .13521
 20130الدارالبيضاء املغرب.
99I
حل شركة
CONSEILS EVERNAGE

CAVIC IMMOBILIER MAHD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CONSEILS EVERNAGE
AV ALLA EL FASSI N°17
IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc
CAVIC IMMOBILIER MAHD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي شيبات
فران الحوم بن جرير 43150 -ابن
جريراملغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.249
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21شتنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 890.000درهم» أي من «10.000
درهم» إلى « 900.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.

رقم التقييد في السجل التجاري
.207557
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  29نونبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد TARDECO
مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  41شارع
الزرقطوني الطابق  7الشقة - 37
 20130الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :الحل املبكرللشركة.
و حدد مقر التصفية ب  41شارع
الزرقطوني الطابق  7الشقة - 37
 20130الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد اإلله ريا�سي و
عنوانه(ا) لساسفة إقامة الخزامى 7
عمارة  23شقة  4طابق 20260 1
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
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السيد رحيمي عبدالهادي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  23عنوانه(ا) شارع الجوالن رقم 375
دجنبر  2021تحت رقم .805571
 20003البيضاء املغرب.
101I
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
TOPSERV
السيد رحيمي عبدالهادي
طوبسرف
عنوانه(ا) شارع الجوالن رقم 375
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 20003البيضاء املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
TOPSERV
 RUE EL MAJJATTI ، 20000، 13يناير  2021تحت رقم .-
102I
CASABLANCA MAROC
طوبسرف شركة ذات مسؤلية
مكتب مو�سى رشيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
CAFTAN AJDIR
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
احمد املجاتي رقم20000 - 8
الشريك الوحيد
البيضاء املغرب
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
مكتب مو�سى رشيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
عمارة  1شقة  11زنقة الصويرة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شارع محمد الخامس م ج ،50000 ،
487241
مكناس املغرب
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يناير  2021تم إعداد القانون
 CAFTAN AJDIRشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي
شكل الشركة  :شركة ذات
محل كائن بتجزئة ريان رقم 21
مسؤلية محدودة ذات الشريك البساتين،مكناس  50000 -مكناس
الوحيد.
املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة ذات مسؤلية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
محدودة ذات الشريك الوحيد
طوبسرف.
رقم التقييد في السجل التجاري :
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
54945
اشغال البناء بالتعاقد الخارجي.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي 13 :
 07دجنبر  2021تم إعداد القانون
زنقة احمد املجاتي رقم20000 - 8
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة .
شكل الشركة  :شركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
مسؤلية محدودة ذات الشريك
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رحيمي عبدالهادي  1.000 :الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها :.CAFTAN AJDIR
وصفات ومواطن الشركاء :
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غرض الشركة بإيجاز  :خياطة
تقليدية.
عنوان املقر االجتماعي :
محل كائن بتجزئة ريان رقم 21
البساتين،مكناس  50000 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة وفاء التجاني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وفاء التجاني عنوانه(ا)
تجزئة ريان رقم  21البساتين،مكناس
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وفاء التجاني عنوانه(ا)
تجزئة ريان رقم  21البساتين،مكناس
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .5393
103I
مكتب مو�سى رشيد

TIGMMI PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد
عمارة  1شقة  11زنقة الصويرة
شارع محمد الخامس م ج ،50000 ،
مكناس املغرب
 TIGMMI PROMOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي باملحل
الكائن بتجزئة أميرة رقم  33عين
تاوجطات  51100 -عين تاوجطات
املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
54985
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TIGMMI PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :باملحل
الكائن بتجزئة أميرة رقم  33عين
تاوجطات  51100 -عين تاوجطات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بيوزان أحمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بيوزان أحمد عنوانه(ا)
حي القدس  01رقم  32عين توجطات
 51100عين توجطات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيوزان أحمد عنوانه(ا)
حي القدس  01رقم  32عين توجطات
 51100عين توجطات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .5487
104I

517
إئتمانية الواحة

SAHARA AGRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

إئتمانية الواحة
 2زنقة الحرية  ،52000 ،الرشيدية
املغرب
 SAHARA AGROشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
تسكدلت جماعة شرفاء مدغرة -
 52023الرشيدية املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7007
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) سمير
بومزبرة كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .651
105I
partenaire technologie

TOUCHE PROPRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

partenaire technologie
rue abdelkarim el yazghi 70
lavellette 70 rue abdelkarim
el yazghi lavellette، 20320،
CASABLANCA maroc
 TOUCHE PROPREشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
مؤمن جديد مجموعة  2زنقة  3رقم
 1طابق  1الدارالبيضاء 20400
الدارالبيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
524847

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TOUCHE PROPRE
غرض الشركة بإيجاز  :التوزيع
التسويقي لجميع أنواع املواد أو
منتجات التنظيف
عنوان املقر االجتماعي  :سيدي
مؤمن جديد مجموعة  2زنقة  3رقم
 1طابق  1الدارالبيضاء  20400الدار
البيضاء اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا فاروقي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا فاروقي عنوانه(ا)
HAY SMARA IMM 105 RUE
 6N° 11 AIN SEBAA 20570الدار
البيضاء ململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا فاروقي عنوانه(ا)
HAY SMARA IMM 105 RUE
 6N° 11 AIN SEBAA 20570الدار
البيضاء ململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
دجنبر  2021تحت رقم .42256
106I
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518
CABINET DAHOU ALI

BCNG

MASTERING

STE: SAMAOUI ARTISAN
PLOMBIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

تأسيس شركة

CABINET DAHOU ALI
QUARTIER LAARASSI
BOUSSARDOUN N 3
QUARTIER LAARASSI
BOUSSARDOUN N 3، 6200،
NADOR MAROC
 MASTERINGشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
ميمون زنقة  109الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
. 12679
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MASTERING
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
ميمون زنقة  109الناظور 62000 -
الناظور املغرب نتيجة ل  :انتهاء
نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي اوالد
ميمون زنقة  109الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد رمضاني و
عنوانه(ا) حي اوالد ميمون زنقة 109
الناظور  62000الناظور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .4673
107I

BCNG
BD. ZERKTOUNI ,265
9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE
N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC
STE: SAMAOUI ARTISAN
 PLOMBIERشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،265
شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20050الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
523385
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE: :
.SAMAOUI ARTISAN PLOMBIER
غرض الشركة بإيجاز  :سباك.
عنوان املقر االجتماعي ،265 :
شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20050الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد صابر 50.000,00 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يونس صبار 50.000,00 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد صابر  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد يونس صبار  500 :بقيمة
 100درهم.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
األسماء الشخصية والعائلية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد صابر عنوانه(ا) نونبر  2021تحت رقم .96499
109I
درب خليفة زنقة 7رقم 7بن مسيك
 20050الدارالبيضاء املغرب.
FUDICAIRE ISMAILI
السيد يونس صبار عنوانه(ا)
STE ONDALEC
وفاق  2زنقة  61رقم  37األلفة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 20050الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
األسماء الشخصية والعائلية
FUDICAIRE ISMAILI
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد صابر عنوانه(ا) حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
درب خليفة زنقة 7رقم 7بن مسيك ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE ONDALECشركة ذات
 20050الدارالبيضاء املغرب
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي AVENUE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ -
MOULAY HFID N° 54 ES
تحت رقم .-
 SEMARA - 72000السمارة املغرب.
108I
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
STE SOFIDAG CONSEIL SARL
.1151
STE GOOD TIRE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املؤرخ في  17دجنبر  2021تم تعيين
الشريك الوحيد
مسير جديد للشركة السيد(ة) زفري
تحويل املقراالجتماعي للشركة
محمد كمسيروحيد
STE SOFIDAG CONSEIL SARL
تبعا لقبول استقالة املسير.
N°65 AV GHANDI CITE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
DAKHLA AGADIR ، 80000،
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  24دجنبر
AGADIR MAROC
 2021تحت رقم .276/2021
 STE GOOD TIREشركة ذات
110I
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
IBRA MEK SARL-AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي OP
IBRA MEK SARL AU
AL BARAKA L28 GH3A APT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
5 HAY HASSANI - 20450
الشريك الوحيد
.CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
IBRA MEK SARL-AU
ي
رقم التقييد في السجل التجار
رقم  9مرجان  4سيدي بوزكري ،
.481763
 ،50070مكناس املغرب
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  IBRA MEK SARL AUشركة ذات
املؤرخ في  15نونبر  2021تم تحويل
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
الوحيد
«OP AL BARAKA L28 GH3A
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9
 APT 5 HAY HASSANI - 20450مرجان  4سيدي بوزكري 50000 -
 »CASABLANCA MAROCإلى
مكناس املغرب
«تجزئة خالد رقم  459سيدي يحيى
تأسيس شركة ذات مسؤلية
زعير  12152 -زعير املغرب».
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري :
55005
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IBRA :
.MEK SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :الوساطة
املالية
تحويل األموال
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 9
مرجان  4سيدي بوزكري 50000 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
le partenaire fiscal
الشركة:
رأسمال
مبلغ
L’N OPTIC
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
إعالن متعدد القرارات
 األسماء الشخصية والعائليةle partenaire fiscal
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد إسماعيل الشرادي  49شلرع عمرالخطاب طابق  3رقم
 6عمارة البركة ،90000 ،طنجة
عنوانه(ا) الرباط  10150الرباط
املغرب
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية « L’N OPTICشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي : :املنطقة
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شيماء بن رابحي عنوانه(ا) الصناعية كزناية ،القطعة رقم 379
 ،طريق الرباط  90000 -طنجة
او  92الشقة 4الشطر باء رياض
املغرب.
الزيتون  50060مكناس املغرب
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ي
التجارية بمكناس بتاريخ  21دجنبر رقم التقييد في السجل التجار :
.25733
 2021تحت رقم .-
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
111I
املؤرخ في  30يونيو 2020
FLASH ECONOMIE
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
BENS CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات استقالة السيد لوران تيشو من
مهامه كمدير.
الشريك الوحيد
قرار رقم  :2الذي ينص على
تحويل املقراالجتماعي للشركة
مايلي :تعيين السيد لودوفيك
BENS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ماثيوً ,
رئيسا ملجلس اإلدارة اعتباراً
من هذا اليوم.
الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي :زنقة الفرات
عمارة رقم  39الطابق  4الشقة رقم
 42معاريف الدارالبيضاء
رأسمالها 100000 :درهم
رقم التقييد في السجل التجاري :
441183
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ بتاريخ  07دجنبر  2021قرر
ما يلي
تحويل املقر االجتماعي الحالي
للشركة إلى
زنقة الفرات عمارة رقم 39
الطابق  4الشقة رقم  42معاريف -
الدارالبيضاء
تعديل الفصل  4من النظام
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .44674
112I

519

وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
محمد التازي  ,مرشان 90000 -
طنجة املغرب.
«تغييرالسنة املالية»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.16789
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر 2021
تقرر تغييرالسنة املالية :إلى من 1
شتنبرالى غاية 31غشت.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  14أكتوبر
 2021تحت رقم .246936
114I

قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد حكيم
بنقرون مديرا اعتبارا من  30يونيو
 2020ملدة ست ( )6سنوات تنتهي
بنهاية الجمع العام الذي سيدعو
للمصادقة على حسابات السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر 2025
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :نقل املقر االجتماعي
للشركة إلى «سانتا كالرا  14شارع
كيندي طنجة» وتعديل البنود 6و1
من النظام األسا�سي للشركة.
قرار رقم  :5الذي ينص على
مايلي :تجديد تفويض مأمور
تدقيق الحسابات للشركة PWC
 Marocملدة ثالث ( )3سنوات مالية
ادكو كونسيل
تنتهي بنهاية الجمع العام العادي
الذي سيدعو للبت في حسابات
MAG POWER
الشركة للسنة املالية املنتهية في 31
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ديسمبر 2022
تفويت حصص
مقتضيات
تعديل
تم
لذلك
وتبعا
ادكو كونسيل
النظام األسا�سي التالية:
 26حي الريحان الطابق  1الشقة 2
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي :حي الراحة ،20550 ، .الدارالبيضاء
تحديد املقراالجتماعي الجديد
املغرب
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
 MAG POWERشركة ذات
املقراالجتماعي للشركة « :سانتا كالرا
املسؤولية املحدودة
 14شارع كيندي طنجة»
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25نونبر أبوبكرالقادري إقامة أمين رقم 156
طابق  3سيدي معروف 20650 -
 2021تحت رقم .6461
الدارالبيضاء املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
le partenaire fiscal
BUSINESS AND
.470099
MANAGEMENT HIGH
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
SCHOOL
املؤرخ في  07دجنبر  2021تمت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املصادقة على :
الشريك الوحيد
تفويت السيد (ة) موالي يوسف
تغييرالسنة املالية
الحاف�ضي  150حصة اجتماعية من
le partenaire fiscal
أصل  2.250حصة لفائدة السيد (ة)
 49شلرع عمر الخطاب طابق 3
رقم  6عمارة البركة ،90000 ،طنجة سامية الحاف�ضي بتاريخ  07دجنبر
.2021
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
BUSINESS
AND
 MANAGEMENT HIGH SCHOOLالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
«شركة ذات مسؤلية محدودة ذات دجنبر  2021تحت رقم .805003
115I
الشريك الوحيد»
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FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

GOLDEN QUALITY INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE
APT N°2 BD PRINCE MY
ABDELLAH LOT DRISSIA
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
GOLDEN QUALITY INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي التوحيد
 3غ  4شارع اكيود كليزمراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
121235
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GOLDEN QUALITY INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :حمام و
قاعة رياضة .
عنوان املقر االجتماعي  :التوحيد
 3غ  4شارع اكيود كليز مراكش -
 40000مراكش املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف بلحاج 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
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السيد يوسف بلحاج عنوانه(ا)
بلوك أ اوالرقم  19حي بوهالل ح.ي.م
الرباط  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بلحاج عنوانه(ا)
بلوك أ اوالرقم  19حي بوهالل ح.ي.م
الرباط  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .14330
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و عين:
السيد(ة) عبد الرحيم الدرازي و
عنوانه(ا) شارع محمد الخامس رقم
 12سلوان الناظور  62702الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 02
دجنبر  2021تحت رقم .4520
117I

االتقان للحسابات

االتقان للحسابات

MENNER DERRAZI

MENNER DERRAZI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

االتقان للحسابات
 142شارع مراكش الطابق الثاني
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
 MENNER DERRAZIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس رقم  10سلوان -
 62702الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11509
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22نونبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد MENNER
 DERRAZIمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس رقم  10سلوان -
 62702الناظور املغرب نتيجة ل :
مشاكل متنوعة.و حدد مقر التصفية ب شارع
محمد الخامس رقم  10سلوان -
 62702الناظور املغرب.

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

االتقان للحسابات
 142شارع مراكش الطابق الثاني
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
 MENNER DERRAZIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
محمد الخامس رقم  10سلوان -
 62702الناظور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.11509
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22نونبر  2021تقرر حل
 MENNER DERRAZIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
شارع محمد الخامس رقم  10سلوان
  62702الناظور املغرب نتيجةل-مشاكل متنوعة.
و عين:
السيد(ة) عبد الرحيم الدرازي و
عنوانه(ا) شارع محمد الخامس رقم
 12سلوان الناظور  62702الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  22نونبر  2021وفي شارع
محمد الخامس رقم  10سلوان -
 62702الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 02
دجنبر  2021تحت رقم .4520
118I
AUDIT CONSULTING PARTNER

FIMOUTEX SA
شركة املساهمة
حل شركة

AUDIT CONSULTING PARTNER
7RUE AHMED ENNACIRI
PALMIER ، 200000،
CASABLANCA MAROC
 FIMOUTEX SAشركة املساهمة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي برنامج
الفرح  ،مبنى  149شقة رقم 21
 ،الطابق الرابع  ،الحي الحسني -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31961
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
شركة املساهمة FIMOUTEX SA
مبلغ رأسمالها  2.000.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي برنامج
الفرح  ،مبنى  149شقة رقم 21
 ،الطابق الرابع  ،الحي الحسني -
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :إنهاء نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب برنامج
الفرح  ،مبنى  149شقة رقم 21
 ،الطابق الرابع  ،الحي الحسني -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) رشيد لحلو و عنوانه(ا)
اقامة رياض الحمد رقم  35شارع
مكة الدار البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الجريدة الرسمية
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .805738
119I
HOUSSAM EDDINE

دافيد اند ازاك تراننس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
AV MOHAMED BEN
ABDERRAHMAN IMM2 1
ERE ETAGE N 1 PRET DE
PHARMACIE BAB TOUT ،
93000، TETOUAN MAROC
دافيد اند ازاك تراننس شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي احريق
واد املالح عمارة  3الطابق  2تطوان
مرتيل  93000 -تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30675
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :دافيد
اند ازاك تراننس.
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الشخ�صي السياحي املدر�سي لحساب
الغير.
عنوان املقراالجتماعي  :حي احريق
واد املالح عمارة  3الطابق  2تطوان

مرتيل  93000 -تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد داود هشام  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد داود هشام عنوانه(ا)
شارع املغرب الكبيرعمارة  25الطابق
 2رقم  93000 8مرتيل تطوان.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم مكور عنوانه(ا)
املنطقة الصناعية اجزناية رقم482
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .7434
120I
فيد بيست كونسيلتين

ABDSOU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
 ،70000العيون املغرب
 ABDSOUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الفرسان عمارة بوصولة رقم 03
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39529
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
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مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ABDSOU
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
حفراالبار ........
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الفرسان عمارة بوصولة رقم 03
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا اسويح 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا اسويح عنوانه(ا)
زنقة  36رقم  02حي القسم 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا اسويح عنوانه(ا)
زنقة  36رقم  02حي القسم 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .3908
121I
LBT SERVICES

ZADA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ZADA TRANS
LOT KASBAT AL AMINE GH
5 IMM 11 APPT 12 OULFA ،
20000، CASABLANCA MAROC
 ZADA TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزأة
قصبة األمين م س  5العمارة 11
الشقة  12األلفة  20000 -البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
521157
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ZADA :
. TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزأة
قصبة األمين م س  5العمارة 11
الشقة  12األلفة  20000 -البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادريس هدابي  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد اللطيف الناجم 34 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايوب سقال  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس هدابي عنوانه(ا)
تعاونية  3مارس عمارة رقم  3عين
الشق  20000البيضاء املغرب.
السيد عبد اللطيف الناجم
عنوانه(ا) رياض الشالل مجموعة
 02عمارة  14رقم  02الشالالت
 20000املحمدية املغرب.
السيد ايوب سقال عنوانه(ا) 89
شارع القبلتين تجزأة الربيع 20000
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية

522

السيد ادريس هدابي عنوانه(ا)
تعاونية  3مارس عمارة رقم  3عين
الشق  20000البيضاء املغرب
السيد عبد اللطيف الناجم
عنوانه(ا) رياض الشالل مجموعة
 02عمارة  14رقم  02الشالالت
 20000املحمدية املغرب
السيد ايوب سقال عنوانه(ا) 89
شارع القبلتين تجزأة الربيع 20000
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2021تحت رقم .-
122I
FUDICAIRE ISMAILI

STE OUM EL KHIRI AAMAL
SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE OUM EL KHIRI AAMAL
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي
QUARTIER INDUSTRIEL N°228
 BIS ES SEMARA - 72000السمارة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2539
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
OUM EL KHIRI AAMAL SARL
.AU
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
العامة.
عنوان املقر االجتماعي :
QUARTIER INDUSTRIEL N°228
 BIS ES SEMARA - 72000السمارة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جامع بن ليمام 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد جامع بن ليمام عنوانه(ا)
حي العودة رقم  243السمارة 72000
السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جامع بن ليمام عنوانه(ا)
حي العودة رقم  243السمارة 72000
السمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .272/2021
123I
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تم تغيير
تسمية الشركة من «STE SMARA
 »SERVICES SARLإلى «STE
. »ONDALEC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .276/2021
124I
FUDICAIRE ISMAILI

STE ONDALEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE ONDALECشركة ذات
املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي AVENUE
MOULAY HFID N° 54 ES
 SEMARA - 72000السمارة .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1151
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
FUDICAIRE ISMAILI
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 STE SMARA SERVICES SARLاالبتدائية بالسمارة بتاريخ  24دجنبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 2021تحت رقم .276/2021
تغييرتسمية الشركة
125I
FUDICAIRE ISMAILI
االتقان للحسابات
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
TOP EUROP IMPORT
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE SMARA SERVICES SARL
EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية
وعنوان مقرها االجتماعي AVENUE
االتقان للحسابات
MOULAY HFID N° 54 ES
 SEMARA - 72000السمارة املغرب 142 .شارع مراكش الطابق الثاني
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
TOP EUROP IMPORT EXPORT
1151
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
عاريض ديار 16الناظور 62020 -
الناظور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.21445
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر حل
TOP EUROP IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي عاريض ديار
 16الناظور  62020 -الناظور املغرب
نتيجة ل-مشاكل متنوعة.
و عين:
السيد(ة) محمد امين املراقي و
عنوانه(ا) حي لعري الشيخ زنقة 33
رقم  31الناظور  62000الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  13دجنبر  2021وفي حي
عاريض ديار  16الناظور 62020 -
الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .4697
126I
s1 consulting

فويس موبيل

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

s1 consulting
imm 2eme etage ville 18
nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC
فويس موبيل شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 373
تجزئة لال موالتي طريق املنزل صفرو
  31000صفرو املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2469

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد فويس موبيل مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  373تجزئة لال
موالتي طريق املنزل صفرو 31000 -
صفرو املغرب نتيجة ل  :أزمة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 373
تجزئة لال موالتي طريق املنزل صفرو
املغرب  31000صفرو املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد االراري و
عنوانه(ا) رقم  118تجزئة كنزة حي
يعقوب املنصور صفرو 31000
صفرو املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .482
127I
STE FIACCOF

BOULANGERIE PATISSERIE
DOLCE HALA

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر حل
BOULANGERIE
PATISSERIE
 DOLCE HALAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  301بلوك ك 2
تجزئة الحديقة محل  2تغات فاس
 30000فاس املغرب نتيجة للعدم
تحقيق ربح .
و عين:
السيد(ة) هاللي محمد وعنوانه(ا)
/301ك  2تجزئة تجزئة الحديقة
تفات فاس  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  20دجنبر  2021وفي 301
بلوك ك  2تجزئة الحديقة محل 2
تغات فاس  30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5822
128I
A2 CONSULTING

RENT CAR BACORI
S.A.R.L.A.U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
A2 CONSULTING
الشريك الوحيد
TETOUAN ، 93040، TETOUAN
قفل التصفية
MAROC
STE FIACCOF
RENT CAR BACORI S.A.R.L.A.U
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
الشريك الوحيد
BRAHIM ، 30080، fes maroc
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
BOULANGERIE PATISSERIE
الجيش امللكي زنقة  10رقم 16
 DOLCE HALAشركة ذات مسؤلية
تطوان  93000 -تطوان املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 301 :
رقم التقييد في السجل التجاري
بلوك ك  2تجزئة الحديقة محل 2
.30577
تغات فاس  30000فاس املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
قفل التصفية
املؤرخ في  29نونبر  2021تم تعيين
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :مسيرجديد للشركة السيد(ة) بحوت
ابراهيم كمسيروحيد
.38101

523

وصفات ومواطن الشركاء :
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد يوسف الشعبي عنوانه(ا)
االبتدائية بتطوان بتاريخ  03دجنبر دوار الكدية عين تيزغة بنسليمان
 2021تحت رقم .7051
 13000بنسليمان املغرب.
129I
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
comptoir expertise du maroc
السيد يوسف الشعبي عنوانه(ا)
SOUND SPEED TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات دوار الكدية عين تيزغة بنسليمان
 13000بنسليمان املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 comptoir expertise du marocاالبتدائية ببن سليمان بتاريخ 26
n°36 CITE EL HANAA
مارس  2021تحت رقم .187
BOUZNIKA ، 13100،
130I
BOUZNIKA MAROC
 SOUND SPEED TRANSشركة
MOUSSAOUI MOHAMED
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
CONCEPT IMMO HAF
الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي واد
حل شركة
الذهب رقم  95املجموعة رقم 1
MOUSSAOUI MOHAMED
بوزنيقة  13100 -بوززنيقة املغرب
N 401 LOT ASSANAWBAR ،
تأسيس شركة ذات مسؤلية
53100، AZROU MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
 CONCEPT IMMO HAFشركة
6753
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
التصفية)
 10فبراير  2021تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 164
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
حي ميشليفن  2احداف 53100 -
محدودة ذات الشريك الوحيد
ازرو املغرب.
باملميزات التالية:
حل شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
مسؤلية محدودة ذات الشريك
.1673
الوحيد.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :املؤرخ في  18دجنبر  2021تقرر حل
. SOUND SPEED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
النقل
:
غرض الشركة بإيجاز
 CONCEPT IMMO HAFمبلغ
لحساب الغير .
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
عنوان املقر االجتماعي  :حي واد
مقرها اإلجتماعي رقم  164حي
الذهب رقم  95املجموعة رقم 1
ميشليفن  2احداف  53100 -ازرو
بوزنيقة  13100 -بوززنيقة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها املغرب نتيجة ل  :اعادة تغير الشكل
القانوني.
الشركة  99 :سنة .
و حدد مقر التصفية ب رقم 164
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
حي ميشليفن  2احداف 53100 -
درهم ،مقسم كالتالي:
 -األسماء الشخصية والعائلية ازرو املغرب.

الجريدة الرسمية

524

و عين:
السيد(ة) توفيق حفياني و
عنوانه(ا) رقم  164حي ميشليفن 2
احداف  53100ازرو املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .434
131I
FIDUCIAIRE KHADAMAT

K M VIS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT
5RUE OUED TENSIFT
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA maroc
 K M VISشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1زنقة
بازاس عمارة اإلستقراررقم  59الدار
البيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526689
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها K M :
.VIS
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
شراء بيع وتسويق
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الشركة الحالي :
التصدير و االستيراد و تهيية
املساحات الخضراء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .276/21
133I

عقاقير.
عنوان املقر االجتماعي  1 :زنقة
بازاس عمارة اإلستقرار رقم  59الدار
البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
nabiq mohammed
درهم ،مقسم كالتالي:
NECHKA TRAVAUX
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد الغالي ختاري عنوانه(ا)
رفع رأسمال الشركة
تجزئة البدر رقم  370ش  1ط 1
nabiq mohammed
سيدي حجاج الدار البيضاءواد
حصار تيط مليل  20000الدار hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،
beni mellal MAROC
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية  NECHKA TRAVAUXشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
ومواطن مسيري الشركة:
الوحيد
السيد الغالي ختاري عنوانه(ا)
تجزئة البدر رقم  370ش  1ط  1وعنوان مقرها اإلجتماعي  42تجزئة
سيدي حجاج الدار البيضاءواد غيتة بنكيران الطابق  23000 - 3بني
مالل املغرب.
حصار تيط مليل 20000
رفع رأسمال الشركة
الدارالبيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.3337
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
دجنبر  2021تحت رقم .805557
 132Iاملؤرخ في  29نونبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
FUDICAIRE ISMAILI
« 450.000درهم» أي من «100.000
STE ONDALEC
درهم» إلى « 550.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
FUDICAIRE ISMAILI
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة االبتدائية ببني مالل بتاريخ 22
 ES-SMARA MAROC ،72000 ،دجنبر  2021تحت رقم .1290
 STE ONDALECشركة ذات
134I
املسؤولية املحدودة
LE PUBLICATEUR LEGAL
وعنوان مقرها االجتماعي AVENUE
GLOBAL BUSINESS
MOULAY HFID N° 54 ES
 SEMARA - 72000السمارة املغرب.
CENTER
توسيع نشاط الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
LE PUBLICATEUR LEGAL
.1151
التجزئة  6الزنقة  51رقم  8ق.ج
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تمت الدارالبيظاء التجزئة  6الزنقة 51
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط رقم  8ق.ج الدارالبيظاء،20450 ،

الدارالبيظاء املغرب
GLOBAL BUSINESS CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  64زنقة
عبدهللا املديوني الطابق االول
االقامة  2الدارالبيضاء 20100
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
525383
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. GLOBAL BUSINESS CENTER
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات االدارية.
عنوان املقر االجتماعي 64 :
زنقة عبدهللا املديوني الطابق االول
االقامة  2الدارالبيضاء 20100
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعد الحمومي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبدالكريم الكيالني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد الحمومي عنوانه(ا)
اقامة الوفاق م س  9عمارة 63
رقم  18ع س الدارالبيضاء 20100
الدارالبيضاء املغرب.
السيد عبدالكريم الكيالني
عنوانه(ا) درب خدوج حليمة زنقة 4
رقم  63طابق  20100 1الدارالبيضاء
املغرب.

الجريدة الرسمية
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد الحمومي عنوانه(ا)
اقامة الوفاق م س  9عمارة 63
رقم  18ع س الدارالبيضاء 20100
الدارالبيضاء املغرب
السيد عبدالكريم الكيالني
عنوانه(ا) درب خدوج حليمة زنقة 4
رقم  63طابق  20100 1الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
دجنبر  2021تحت رقم .804055
135I
االتقان للحسابات

GUITA TRANS MAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
 142شارع مراكش الطابق الثاني
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
 GUITA TRANS MATشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد
ميمون شارع  70تجزئة أزيراررقم 56
الناضور  62020 -الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
23317
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها GUITA :
.TRANS MAT
غرض الشركة بإيجاز  • :مقاول
نقل البضائع.
• بيع وتأجير الرافعات واآلالت
وجميع معدات املوقع.
• بيع جميع أنواع مواد البناء.

عنوان املقر االجتماعي  :اوالد
ميمون شارع  70تجزئة أزيرار رقم 56
الناضور  62020 -الناضور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عواطف العاللي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد نصر لوكيلي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عواطف العاللي عنوانه(ا)
حي اوالد ميمون طريق تاويمة رقم 64
الناضور  62020الناضور املغرب.
السيد نصر لوكيلي عنوانه(ا) 58
شارع عبد اللطيف بن قدور درج
ب طابق  04اقامة اإلسماعيلية حي
راسين الدار البيضاء  20100الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عواطف العاللي عنوانه(ا)
حي اوالد ميمون طريق تاويمة رقم 64
الناضور  62020الناضور املغرب
السيد نصر لوكيلي عنوانه(ا) 58
شارع عبد اللطيف بن قدور درج
ب طابق  04اقامة اإلسماعيلية حي
راسين الدار البيضاء  20100الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .4648
136I
garrigues maroc, sarlau

SOCIETE PALMERAIE
MAROC-EMIRATS
إعالن متعدد القرارات

garrigues maroc, sarlau
n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
Maârif ، 20100، casablanca
maroc
SOCIETE PALMERAIE MAROC« EMIRATSشركة املساهمة»

525

وعنوان مقرها االجتماعي :الطابق
الرابع الشقة  73 ,406شارع أنفا
حي كلو دو بروفنس  - -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12دجنبر 2019
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تقليص رأساملال بمبلغ 94.400.000
درهم ليبلغ  30.600.000درهما
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :الرفع من رأساملال بمبلغ
 45.000.000درهما عبر دمج قرض
ل Barcelo Hotels Mediterraneo,
 .S.Lللشركة ليصبح رأساملال يساوي
 75.600.000درهما
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعديل مقتضيات النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأساملال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
يوليوز  2021تحت رقم .786288
137I

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.36921
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر  2021تقرر
حل  DAILY NAVETTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي وجدة ،زنقة الدار البيضاء
 ،36اقامة قهوي عمرشقة  11الطابق
األول وجدة ،زنقة الدار البيضاء ،36
اقامة قهوي عمر شقة  11الطابق
األول  60000وجدة املغرب نتيجة
لعدم استمرارية املشروع.
و عين:
السيد(ة) عبد القادر قلعاوي
و عنوانه(ا) تجزئة األمل السعيدية
 60000وجدة املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  11أكتوبر  2020وفي وجدة،
زنقة الدار البيضاء  ،36اقامة قهوي
عمر شقة  11الطابق األول 60000 -
 OUJDAاملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .4382
138I

CECOGEL / SARL

CABINET EL HAMMOUTI

DAILY NAVETTE

GNC BOIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CECOGEL / SARL
RUE MED ABDOU IMM
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
MAROC
 DAILY NAVETTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :وجدة،
زنقة الدارالبيضاء  ،36اقامة قهوي
عمرشقة  11الطابق األول وجدة،
زنقة الدارالبيضاء  ،36اقامة قهوي
عمرشقة  11الطابق األول 60000
وجدة املغرب.

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL HAMMOUTI
الناظور
،
شارع الخرطوم رقم 51
 ،62000الناظور املغرب
 GNC BOISشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية سلوان رقم 62000 - 10
الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23315

526

الجريدة الرسمية
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
 NASALOUK SHOESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى
الرباعية رقم  6شارع يوسف ابن
تاشفين  62000 -الناظور املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.20381
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مبنى الرباعية رقم  6شارع يوسف
ابن تاشفين  62000 -الناظور
املغرب» إلى «الحي العسكري الناظور
  62000الناظور املغرب».تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .4701
140I

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها GNC :
.BOIS
غرض الشركة بإيجاز  - :صناعة
األثاث - .استيراد وتصدير األثاث و
جميع مواد و مستلزمات و معدات
النجارة. .
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الصناعية سلوان رقم 62000 - 10
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
Cabinet Smara Consulting
السيد جنيش رجب 1.000 :
STE NUMERO UNO SARL
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
AU
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد جنيش رجب عنوانه(ا)
تأسيس شركة
حي لعرا�صي شارع النصر 62000
Cabinet Smara Consulting
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية حي موالي رشيد شارع الزرقطوني
رقم  38مكرر السمارة السمارة،
ومواطن مسيري الشركة:
 ،72000السمارة املغرب
السيد جنيش رجب عنوانه(ا)
حي لعرا�صي شارع النصر STE NUMERO UNO SARL AU 62000
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الناظور املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي HAY
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23
ATAKADDOM RUE BIR
دجنبر  2021تحت رقم .4683
GANDOUZ NR 3 ES-SEMARA - 139I
72000 ES-SEMARA MAROC
االتقان للحسابات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
NASALOUK SHOES
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
2541
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون
االتقان للحسابات
 142شارع مراكش الطابق الثاني األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
. NUMERO UNO SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
إنشاءات متنوعة  ،إنشاءات عامة
 ،أعمال ثانوية  ،مقاوالت عقارية ،
منشآت بناء  ،شراء وبيع منتجات
ومواد البناء  ،ترويج عقاري .أعمال
الطرق  ،الشبكات املختلفة  ،حفر
اآلبار  ،املستلزمات واملعدات ملختلف
املنتجات  ،استيراد وتصدير وتجارة
جميع املنتجات واملعدات الصناعية
 ، ،أعمال اإلنارة العامة  ،التنظيف
 ،أعمال البستنة  ،تجهيز األماكن
العامة ونجارة الخشب والبالستيك
واملعادن .شراء وبيع وتأجير اآلالت
 ،واللوازم  ،والنباتات  ،وبيع وشراء
منتجات ومواد البستنة  ،وأنشطة
إعادة التشجير  ،واألغذية العامة
والتغذية للماشية  ،واملحاجر ،
وجمع النفايات  ،والطالء وأعمال
التجصيص والديكور والتركيبات
والتجهيزات والتجهيزات املختلفة
وأعمال الصرف الصحي ومعالجة
التربة وأعمال الحفر وبناء املسارات
وأعمال الصيانة العامة واإلصالح.. .
عنوان املقر االجتماعي HAY :
ATAKADDOM
RUE
BIR
 GANDOUZ NR 3 ES-SEMARA.72000 ES-SEMARA MAROC
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد موالي خيري بلقا�ضي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد موالي خيري بلقا�ضي
عنوانه(ا) زنقة بالح رقم  29السمارة
 72000السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي خيري بلقا�ضي
عنوانه(ا) زنقة بالح رقم  29السمارة
 72000السمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .273/2021
141I
ارنك

ENNAGGA BIO FRUIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14
العرائشLARACHE ،92000 ،
املغرب
 ENNAGGA BIO FRUITشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم  1775الطابق
االر�ضي  92000 -العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6535
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ENNAGGA BIO FRUIT
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
االرا�ضي الفالحية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم  1775الطابق
االر�ضي  92000 -العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

الجريدة الرسمية
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الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فؤاد النكة 5.000,00 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املصطفى زعطوم :
 5.000,00حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد النكة عنوانه(ا) دوار
اوالد اعكيل قيادة موالي بوسلهام
 14304سوق اربعاء الغرب املغرب.
السيد املصطفى زعطوم
عنوانه(ا) رقم  1936تجزئة املغرب
الجديد  92000العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد النكة عنوانه(ا) دوار
اوالد اعكيل قيادة موالي بوسلهام
 14304سوق اربعاء الغرب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
االبتدائية بالعرائش
 24دجنبر  2021تحت رقم
.26011121018597
142I

تفويت السيد (ة) كريم نسيم 34
حصة اجتماعية من أصل 7.000
حصة لفائدة السيد (ة) حسن
احساين بتاريخ  24نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .10963
143I
بيمولتيكو bemultico

BS INFRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بيمولتيكو bemultico
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
مكناس
 BS INFRAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل في
تجزئة املنتزه رقم  67الشطر01
الجناح  01مجاط مكناس 50000 -
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
مكتب التوثيق
55031
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
OTROIS K SARL
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تفويت حصص
املحدودة باملميزات التالية:
مكتب التوثيق
شكل الشركة  :شركة ذات
طنجة  ،شارع بلجيكا  ،العمارة ،3
املسؤولية املحدودة.
الشقة رقم  ،02الطابق األول ،
تسمية الشركة متبوعة عند
 ،90000طنجة املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BS :
 OTROIS K SARLشركة ذات
.INFRA
املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة،
 ،19شارع الجبهة الوطنية طنجة ،املختلفة او البناء
كراء املعدات الصناعية أو اآلالت
 ،19شارع الجبهة الوطنية 9000
التفاوض.
طنجة املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
في تجزئة املنتزه رقم  67الشطر 01
الجناح  01مجاط مكناس 50000 -
.44283
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
املؤرخ في  22نونبر  2021تمت
الشركة  99 :سنة .
املصادقة على :
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الشركة:
رأسمال
مبلغ
 2.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بنزار اسماعيل 18.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اتخويا زينب 2.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنزار اسماعيل عنوانه(ا)
غليل ايت عي�سى ابراهيم تغزوت
تنغير  45800تنغير املغرب.
السيد اتخويا زينب عنوانه(ا) دوار
غليل تغزوت تنغير  45800تنغير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنزار اسماعيل عنوانه(ا)
غليل ايت عي�سى ابراهيم تغزوت
تنغير  45800تنغيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .5569
144I
بيمولتيكو bemultico

SABEN AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بيمولتيكو bemultico
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
مكناس
 SABEN AGRIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1305
الطابق السفلي تجزئة املنزه 03
بوفكران  50000 -بوفكران املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
55029
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات

املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها SABEN :
.AGRI
غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل
الزراعي.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 1305الطابق السفلي تجزئة املنزه
 03بوفكران  50000 -بوفكران
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين صامي 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نزهة بنيطو  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين صامي عنوانه(ا)
تجزئة االمل رقم  123بوفكران
 50300بوفكران املغرب.
السيدة نزهة بنيطو عنوانه(ا)
تجزئة االمل رقم  123بوفكران
 50300بوفكران املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين صامي عنوانه(ا)
تجزئة االمل رقم  123بوفكران
 50300بوفكران املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .5568
145I
مكتب التوثيق

LOST AND FOUND

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكتب التوثيق
طنجة  ،شارع بلجيكا  ،العمارة ،3
الشقة رقم  ،02الطابق األول ،
 ،90000طنجة املغرب
 LOST AND FOUNDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي ،3 :
إقامة ميموزا 4G ،طنجة  ،3إقامة
ميموزا 4G ،طنجة TANGER 9000
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.115229
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22نونبر  2021تقرر حل
 LOST AND FOUNDشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  ،3إقامة ميموزا4G ،
طنجة  ،3إقامة ميموزا 4G ،طنجة
 TANGER 9000املغرب نتيجة لرغبة
الشركاء في تصفية وقفل الشركة
لعدم استئناف نشاطها لظروف
خاصة بهم.
و عين:
السيد(ة) سعيد بوشوف و
عنوانه(ا) طنجة ،املصلى  ،زنقة
االخطل ،رقم  9000 7طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  22نونبر  2021وفي  ،3إقامة
ميموزا 4G ،طنجة  ،3اقامة ميموزا،
 4Gطنجة  9000طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .10980
146I

رقم التقييد في السجل التجاري :
.81531
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04نونبر  2021تقرر
حل  GOLD WATERشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي املسيرة  3س رقم - 300
 40000مراكش املغرب نتيجة لعدم
املردودي.
و عين:
السيد(ة) عابد بورعام و
عنوانه(ا) املسيرة  3س رقم 300
 40000مراكش املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
السيد(ة) لحسن امديد و
عنوانه(ا) ايت مو�سى اوداود قلعة
مكونة  40000مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  04نونبر  2021وفي املسيرة 3
س رقم  300املغرب  40000مراكش
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .131160
147I
ILYANE MEGA SERVICES

ILYANE MEGA SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

ائتمانية بيان حنان

قفل التصفية

GOLD WATER

ILYANE MEGA SERVICES
 201زنقة مصطفى املعني الطابق
الثاني رقم  ،20000 ، 9الدار
البيضاء املغرب
 ILYANE MEGA SERVICESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  201 :زنقة
مصطفى املعاني طابق  2شقة رقم9
  20000الدارالبيضاء املغرب.قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.457625

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع
البلدي رقم  147مراكش ،40000 ،
مراكش مراكش
 GOLD WATERشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :املسيرة
 3س رقم  40000 - 300مراكش
املغرب.
قفل التصفية
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع بن شقرون الدور األر�ضي
فندق الراحة  73000 -الداخلة
املغرب» إلى «شارع الجامعة العربية
حي السالم أ  73000 -الداخلة
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 03
دجنبر  2021تحت رقم .1951
149I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01دجنبر  2021تقرر حل
 ILYANE MEGA SERVICESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  201زنقة
مصطفى املعاني طابق  2شقة رقم9
  20000الدارالبيضاء املغرب نتيجةالنعدام فرص الشغل بعد جائحة
كورونا.
و عين:
السيد(ة) محمد السعداوي و
عنوانه(ا) تجزئة جنان السبيت رقم
 111سيدي حجاج واد حصار تيط
ائتمانية بيان حنان
مليل  20000الدار البيضاء املغرب NOUR EL KHALIL ELMOKH
كمصفي (ة) للشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الختامية
انعقادالجمعية
و قد تم
الشريك الوحيد
بتاريخ  07دجنبر  2021وفي  201زنقة
قفل التصفية
مصطفى املعاني طابق  2شقة رقم9
ائتمانية بيان حنان
  20000الدارالبيضاء املغرب.عرصة ملعاش طريق املستودع
تم اإليداع القانوني باملحكمة البلدي رقم  147مراكش ،40000 ،
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
مراكش مراكش
دجنبر  2021تحت رقم .805662
NOUR EL KHALIL ELMOKH
 148Iشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ضبا�شي
UNION DE GESTION
درب الجديد رقم 40000 - 190
DE PORTFEUILLE
مراكش املغرب.
D’ASSURANCE DAKHLA
قفل التصفية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تحويل املقراالجتماعي للشركة
.57741
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  22نونبر  2021تقرر حل
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم NOUR EL KHALIL ELMOKH ،73000 ،146
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الداخلة املغرب
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
UNION DE GESTION DE
 10.000 PORTFEUILLE D’ASSURANCEدرهم وعنوان مقرها
 DAKHLAشركة ذات املسؤولية اإلجتماعي ضبا�شي درب الجديد رقم
 40000 - 190مراكش املغرب نتيجة
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بن لعدم االشتغال باملحل.
و عين:
شقرون الدور األر�ضي فندق الراحة
السيد(ة) عبد الصمد الحر و
  73000الداخلة املغرب.عنوانه(ا) ضبا�شي درب الجديد رقم
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
 40000 190مراكش املغرب كمصفي
.13045
(ة) للشركة.
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و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  22نونبر  2021وفي ضبا�شي
درب الجديد رقم 40000 - 190
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .131163
150I
FOUZMEDIA

MANAFIAA
INVESTISSEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
MANAFIAA INVESTISSEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
 19بئرالرامي ابي الشتا الجامعي -
 14000القنيطرة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26يونيو  2020تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) املهدي الحسني
 15.275حصة اجتماعية من أصل
 30.550حصة لفائدة السيد (ة) أبو
بكرالحسني بتاريخ  26يونيو .2020
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  26يونيو
 2020تحت رقم .34449
151I
FOUZMEDIA

NBH TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 NBH TRANSPORTشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22حي
الفتح زنقة  3مارس  ---- -سيدي
يحيى الغرب املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 21
دجنبر.2021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08فبراير  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 NBH TRANSPORTمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي 22حي الفتح زنقة  3مارس
  ----سيدي يحيى الغرب املغربنتيجة ل  :حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 22حي
الفتح زنقة  3مارس  --- -سيدي يحيى
الغرب املغرب.
و عين:
السيد(ة) هشام نايت بجمع و
عنوانه(ا) الرقم  224الرقم  3عمارة
 5تجزئة اسكا  ---تيزنيت املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 25
دجنبر  2021تحت رقم .356/2021
152I
GESTION ALJANOUB

SHOP MARHABTI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
 SHOP MARHABTIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 05بلوك د عمارة الحكوني تجزئة
الوحدة العيون  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
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عمارة قوبع شقة  02العيون 70000
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :العيون املغرب
39583
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في االبتدائية بالعيون بتاريخ  24دجنبر
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون  2021تحت رقم .3946/2021
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
153I
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
GESTION ALJANOUB
املسؤولية املحدودة.
FITNESS MARHABTI
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SHOP :
تأسيس شركة
.MARHABTI
GESTION ALJANOUB
غرض الشركة بإيجاز  :متجر  ،زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
أغذية عامة  ،شراء  ،بيع  ،استيراد
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
 ،تصدير  ,توزيع بالجملة والتقسيط
العيون املغرب
لجميع املنتجات الغذائية ومنتجات
 FITNESS MARHABTIشركة ذات
التنظيف ....
املسؤولية املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 05
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
بلوك د عمارة الحكوني تجزئة الوحدة
 06بلوك د عمارة الحكوني تجزئة
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الوحدة العيون  70000 -العيون
املغرب
الشركة  99 :سنة .
تأسيس شركة ذات املسؤولية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املحدودة
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيدة لال الزغمة الدادي  700 :رقم التقييد في السجل التجار :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
39587
السيدة الزوبي فرح  300 :حصة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
بقيمة  100درهم للحصة .
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
 األسماء الشخصية والعائلية األسا�سي لشركة ذات املسؤوليةوصفات ومواطن الشركاء :
املحدودة باملميزات التالية:
السيدة لال الزغمة الدادي
شكل الشركة  :شركة ذات
عنوانه(ا) فيال ولد الرشيد شارع املسؤولية املحدودة.
حبوها العيون  70000العيون
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
السيدة الزوبي فرح عنوانه(ا)
.FITNESS MARHABTI
ساحة الدشيرة شارع الشهيد بوشرايا
غرض الشركة بإيجاز  :نادي
عمارة قوبع شقة  02العيون 70000
اللياقة البدنية  ,الرياضة  ,الثقافة
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية البدنية  ,تشغيل وإدارة القاعات
الرياضية  ,شراء ,بيع واستيراد جميع
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لال الزغمة الدادي األدوات واملعدات الرياضية ....
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 06
عنوانه(ا) فيال ولد الرشيد شارع
حبوها العيون  70000العيون بلوك د عمارة الحكوني تجزئة الوحدة
العيون  70000 -العيون املغرب.
املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
السيدة الزوبي فرح عنوانه(ا)
ساحة الدشيرة شارع الشهيد بوشرايا الشركة  99 :سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لال الزغمة الدادي 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة الزوبي فرح  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لال الزغمة الدادي
عنوانه(ا) فيال ولد الرشيد شارع
حبوها العيون  70000العيون
املغرب.
السيدة الزوبي فرح عنوانه(ا)
ساحة الدشيرة شارع الشهيد بوشرايا
عمارة قوبع شقة  02العيون 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لال الزغمة الدادي
عنوانه(ا) فيال ولد الرشيد شارع
حبوها العيون  70000العيون
املغرب
السيدة الزوبي فرح عنوانه(ا)
ساحة الدشيرة شارع الشهيد بوشرايا
عمارة قوبع شقة  02العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .3947/2021
154I
WAZIS GREEN

وازيس كرين

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAZIS GREEN
hay el mohamadi rue 15
novembre n 26 ، 46300،
YOUSSOUFIA MAROC
وازيس كرين شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
املحمدي زنقة  15نونبررقم - 26
 46300اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3221
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :وازيس
كرين.
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
خدمات في مجال التنظيف والبستنة
و بيع مواد التنظيف
تقديم خدمات الصباغة
واالصالحات الصناعية.
عنوان املقر االجتماعي  :الحي
املحمدي زنقة  15نونبر رقم - 26
 46300اليوسفية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ملام أنس عنوانه(ا) الحي
املحمدي شارع  15نونبر رقم 26
 46300اليوسفية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ملام أنس عنوانه(ا) الحي
املحمدي زنقة  15نونبر رقم 26
 46300اليوسفية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .-
155I
LE PUBLICATEUR LEGAL

ROAM TECHNOLOGY
MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
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تفويت حصص

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة  6الزنقة  51رقم  8ق.ج
الدارالبيظاء التجزئة  6الزنقة 51
رقم  8ق.ج الدارالبيظاء،20450 ،
الدارالبيظاء املغرب
ROAM TECHNOLOGY MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  265شارع
الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20100الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.424045
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02يونيو  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) MARIA
TOM J.VERMEULEN 1.000
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد (ة) TARGET
 FOODSبتاريخ  02يونيو .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
دجنبر  2021تحت رقم .804320
156I
HOUD MEDA AGENCY

houd media agency

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

HOUD MEDA AGENCY
BD ZERKTOUNI ESPACE 55
ZERKTOUNI 1ER ETAGE N°11
QUARTIER DES HOPITAUX
 55مساحة الزرقطوني الزرقطوني
الطابق األول رقم  11تكملة العنوان
 ،20000 ،:الدارالبيضاء MAROC
 houd media agencyشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55
مساحة الزرقطوني الزرقطوني
الطابق األول رقم  11تكملة العنوان

 20000 - :الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
..421239
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02دجنبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد houd media
 agencyمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 55
مساحة الزرقطوني الزرقطوني
الطابق األول رقم  11تكملة العنوان
 20000 - :الدار البيضاء املغرب
نتيجة ل  :بدء النشاط وعدم وجود
مبيعات للبضائع والسلع والخدمات..
و حدد مقر التصفية ب 55
مساحة الزرقطوني الزرقطوني
الطابق األول رقم  11تكملة العنوان
 20000 - :الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) سقيم هيشام و
عنوانه(ا) حي نسيم إم  190شقة رقم
 20000 36الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم _.805608
157I
A&O

MAMFR HOLDING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A&O
AVENUE MERS SULTAN ، 26
 ،20250الدارالبيضاء املغرب
 MAMFR HOLDINGشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
مرس السلطان الطابق االول شقة
رقم  20250 - 3الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526133
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAMFR HOLDING
غرض الشركة بإيجاز  :االستحواذ
على الشركات.
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان الطابق االول شقة
رقم  20250 - 3الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد موالي محمد املسعودي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي محمد املسعودي
عنوانه(ا) إقامة نعمة شقة  7فونتي
 80000أكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي محمد املسعودي
عنوانه(ا) إقامة نعمة شقة  7فونتي
 80000أكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .804821
158I

BEST COMPTA SARL

STATION SERVICE MARSO
إعالن متعدد القرارات

BEST COMPTA SARL
AV DES FAR RESIDENCE
IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC
STATION SERVICE MARSO
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :قاس
اسراس جماعة تيزكان  - -شفشاون
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.281
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تفويت الحصص عن
طريق الهبة بتاريخ 2021/11/24
من طرف السيد احمد مرصو لفائدة
السيدة خدود الخم�سي العسري
( 750حصة) و السيد ابراهم مرصو
( 750حصة) و السيد عبد الحميد
مرصو ( 750حصة) و السيدة فاطمة
الزهراء مرصو ( 750حصة) والسيدة
ايمان مرصو ( 750حصة) والسيد
سليمان مرصو ( 600حصة) و السيد
اسماعيل مرصو ( 600حصة)
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
مالئمة النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة يبقى مقسم كالتالي :
 السيد احمد مرصو  960.000درهم السيدة خدوج الخم�سي العسري 75.000درهم  -السيد سليمان
مرصو  75.000درهم  -السيد
اسماعيل مرصو  75.000درهم -
السيد ابراهيم مرصو  75.000درهم
 السيد عبدالحميد مرصو 75.000درهم  -السيدة فاطمة الزهراء مرصو
 75.000درهم  -السيدة ايمان مرصو
 75.000درهم  -السيد محمد مرصو

531

 15.000درهم
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :رأسمال الشركة محدد في
 1.500.000درهم مقسمة على
 15000حصة بقيمة  100درهم
للواحدة مقسمة كالتالي  - :السيد
احمد مرصو  9600حصة  -السيدة
خدوج الخم�سي العسري  750حصة
 السيد سليمان مرصو  750حصة السيد اسماعيل مرصو 750حصة  -السيد ابراهيم مرصو 750
حصة  -السيد عبدالحميد مرصو
 750حصة  -السيدة فاطمة الزهراء
مرصو  750حصة  -السيدة ايمان
مرصو  750حصة  -السيد محمد
مرصو  150حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بشفشاون بتاريخ 02
دجنبر  2021تحت رقم .140/2021
159I
BEST COMPTA SARL

VORACE-FISHS
إعالن متعدد القرارات

السيد عبد هللا الشاعر وتعيين بدله
السيد مصطفى دويري ،املغربي
الجنسية والحامل لبطاقة التعريف
الوطنية عدد  LE 62ملدة غير
محدودة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
مالئمة النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة مقسم كالتالي :
السيد مصطفى دويري 100.000
درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
حدد رأسمال الشركة في 100.000
درهم مقسمة على  1000حصة من
فئة  100درهم للواحدة مقسمة
كالتالي  :مصطفى دويري 1000
حصة
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :عين السيد مصطفى دويري
متصرفا بالشركة ملدة غيرمحدودة
بند رقم  :17الذي ينص على
مايلي :حق االمضاء يبقى للمتصرف
الوحيد السيد مصطفى دويري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بطانطان بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .286/2021
160I

BEST COMPTA SARL
AV DES FAR RESIDENCE
IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC
« VORACE-FISHSشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
FIDUCIAIRE 2006
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
TOUBATIM
النهضة ،رقم  - - 167طانطان
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
املغرب.
FIDUCIAIRE 2006
«إعالن متعدد القرارات»
ي
:
التجار
رقم التقييد في السجل
LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N ، 20280، Casablanca Maroc
.5487
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي  TOUBATIMشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املؤرخ في  15نونبر 2021
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
تم اتخاذ القرارات التالية:
األدارسة 2بلوك ج 3عمارة ب
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تفويت  1000حصة الشقة  16سيدي معروف 20280 -
الدارالبيضاء املغرب.
بتاريخ  18/10/2021من السيد عبد
هللا الشاعرلفائدة مصطفى دويري
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
.263225
استقالة املتصرف الوحيد للشركة
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الهادي
حدوش  250حصة اجتماعية من
أصل  250حصة لفائدة السيد (ة)
عباس حدوش بتاريخ  15أكتوبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805253
161I
موثق

ARASEKH PRIVE
إعالن متعدد القرارات

موثق
رقم  28عمارة افران  2شارع الحسن
 IIاكادير ،80020 ،اكاديراملغرب
« ARASEKH PRIVEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :أنزكان
رمل شارع رئي�سي بقعة - - . E 27
انزكان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.10975
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27أكتوبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تم اعالم بوفاة السيدة جمعة
بنحتوش (شريكة في الشركة )
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
توزيع حصص الهالكة السيدة
ً
جمعة بنحتوش لفائدة الورثة تبعا
لرسم اإلراثة املؤرخ في08/2021/ 20
بالشكل األتي السيد البشير الصبار
الحامل للبطاقة الوطنية عدد J2029
و السيد مبارك الصبار الحامل
للبطاقة الوطنية عددAB33163
و السيد الحسن الصبار الحامل
لبطاقة الوطنية عدد SH105870و
السيدة مينة الصبار الحاملة
للبطاقة الوطنية عدد  JB86213و
السيدة خديجة الصبار الحاملة

للبطاقة الوطنية عددJB113678
و السيدة نعيمة الصبار الحاملة
للبطاقة الوطنية عدد JB182146
و السيدة السعدية الصبار الحاملة
للبطاقة الوطنية عدد . JB306204
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص
على مايلي :يتكون راسمال الشركة
من100.000,درهم مقسم إلى 1000
سهم بقيمة  100درهم وزعت على
الشركاء كما يلي - :حصص للسيد
البشير الصبار ﴿ ﴾950حصة قدرها
 95.000,00درهم ﴿خمسة وتسعون
حصص للسيد
و درهم ﴾ -
مبارك الصبار ﴿ ﴾13حصة قدرها
 1.300,00درهم ﴿ ألف و ثالثمائة
درهم﴾  -حصص للسيد الحسن
حصة قدرها
الصبار ﴿﴾13
 1.300,00درهم ﴿ألف و ثالثمائة
درهم﴾  -حصص للسيدة مينة
الصبار ﴿ ﴾6حصة قدرها
 600,00درهم ﴿ستمائة درهم﴾ -
حصص للسيدة خديجة الصبار
﴿ ﴾6حصة قدرها  600,00درهم
﴿ ستمائة درهم﴾  -حصص
للسيدة نعيمة الصبار ﴿ ﴾6حصة
قدرها  600,00درهم ﴿ ستمائة
درهم﴾  -حصص للسيدة السعدية
الصبار﴿ ﴾6حصة قدرها قدره
 600,00درهم ﴿ ستمائة درهم﴾
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  26نونبر
 2021تحت رقم .2503
162I
boutouissa mustafa

BERNISTYLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

boutouissa mustafa
BOITE POSTALE VILLE
NOUVELLE HAMRIA N°867
MEKNES ، 50000، meknes
maroc
 BERNISTYLEشركة ذات
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املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :سيدي
بوزكري طريق الحاجب مكناس
سيدي بوزكري طريق الحاجب
مكناس  50000مكناس املغرب .
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
47033
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
 BERNISTYLEشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
سيدي بوزكري طريق الحاجب
مكناس سيدي بوزكري طريق
الحاجب مكناس  50000مكناس
املغرب نتيجة لعدم االشتغال.
و عين:
السيد(ة) عبد القادر البرني�شي و
عنوانه(ا) رقم  40راس اغيل املنظر
الجميل  50000مكناس املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  30نونبر  2021وفي سيدي
بوزكري طريق الحاجب مكناس
سيدي بوزكري طريق الحاجب
مكناس  50000مكناس املغرب .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .433
163I
ارنك

MARBRE EL BARAKA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14
العرائشLARACHE ،92000 ،
املغرب
 MARBRE EL BARAKAشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
صوالح ج و ق زوادة 92150 -

القصرالكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3207
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MARBRE EL BARAKA
غرض الشركة بإيجاز  :شراء و
بيع الرخام بالجملة و شبه الجملة و
التقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
صوالح ج و ق زوادة  92150 -القصر
الكبير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحماد أقور  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحماد أقور عنوانه(ا) رقم
 1174تجزئة املغرب الجديد 92000
العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد أقور عنوانه(ا) رقم
 1174تجزئة املغرب الجديد 92000
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
االبتدائية بالعرائش
 15دجنبر  2021تحت رقم
.26111121014577
164I
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الجريدة الرسمية

BEN BEL CONSEILS
 األسماء الشخصية والعائليةاملطاحن الكبرى الفاسية
TAJDA DECOR
وصفات ومواطن الشركاء :
LES GRANDS MOULINS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد الوركي ادريس عنوانه(ا)
FASSIS
الشريك الوحيد
حي تاجدا ترميغت ورزازات 45000
شركة املساهمة
تأسيس شركة
ورزازات اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة
BEN BEL CONSEILS
األسماء الشخصية والعائلية
LES GRANDS MOULINS FASSIS
 gueliz 4eme etage appt 18 immومواطن مسيري الشركة:
SA
al asfahani ، 40000، Marrakech
السيد الوركي ادريس عنوانه(ا)
شركة مساهمة رأسمالها
MAROC
حي تاجدا ترميغت ورزازات 45000
 57.000.000درهم
 TAJDA DECORشركة ذات
ورزازات اململكة املغربية
املقراالجتماعي:زاوية زنقة ايميل
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة برونيه ولويس فيري−الدارالبيضاء
الوحيد
رفع رأسمال الشركة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  07دجنبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 276
 I/بمقت�ضى محضر الجمع العام
 2021تحت رقم .1148
حي تاجدا ترميغت ورزازات 45000 -
 165Iاالستثنائي بتاريخ  13دجنبر2021
ورزازات اململكة املغربية
ملساهمي شركة املطاحن الكبرى
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الفاسية LES GRANDS MOULINS
INFIRMERIE ZAHRAA
 ،FASSIS SAتمت املصادقة على ما
محدودة ذات الشريك الوحيد
INFIRMERIE ZAHRAA
يلي :
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
•رفع رأسمال الشركة بما قدره
11777
إنشاء فرع تابع للشركة
 33.000.000درهم لنقله إلى
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
INFIRMERIE ZAHRAA
 90.000.000درهم عن طريق إدماج
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
hay errahma N°24 ، 73000،
احتياطي الشركة و مقابل مقاصة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
dakhla MAROC
ديون ثابتة ،سائلة و مستحقة لفائدة
محدودة ذات الشريك الوحيد
 INFIRMERIE ZAHRAAشركة
الشركاء.
باملميزات التالية:
•تعديل البند 7من القانون
ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  HAY ELاألسا�سي للشركة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
II/تم اإليداع بكتابة الضبط
 KASSAM 1 NR B52 DAKHLAالوحيد.
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
.73000 dakhla MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
يوم  20دجنبر 2021تحت رقم
إنشاء فرع تابع للشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TAJDA :
804984
رقم التقييد في السجل التجاري .-
.DECOR
III/تم إيداع التصريح بتعديل
اإلستثنائي
العام
الجمع
بمقت�ضى
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول بناء
السجل التجاري بالدار البيضاء يوم
تقرر
2021
دجنبر
13
في
املؤرخ
 20دجنبر 2021تحت رقم .43892
وتشييد
تحقيق مشاريع التطوير إنشاء فرع تابع للشركة تحت
بمثابة اعالن
التسمية INFIRMERIE ZAHRAA
167I
والتخطيط والديكور.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  SUCCURSALE 276و الكائن بالعنوان
A&E Consulting
حي تاجدا ترميغت ورزازات HAY EL KASSAM 1 NR B52 45000 -
MARCOPLUS
DAKHLA - 73000 dakhla
ورزازات اململكة املغربية.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املدة التي تأسست من أجلها  MAROCواملسيرمن طرف السيد(ة)
تفويت حصص
.EL BAKAY SAID
الشركة  99 :سنة .
A&E Consulting
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
Lotissement Zoubeir, N°09,
درهم ،مقسم كالتالي:
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22نونبر I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،
السيد الوركي ادريس  2021 1.000 :تحت رقم .3538/2021
20660، CASABLANCA MAROC
 MARCOPLUSشركة ذات
166I
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
CABINET SEDDIK & ASSOCIES
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املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الزرقطوني طابق  6مكتب  15و - 16
 20330الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.430021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2020تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) مبارك عرعار
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) زكرياء بنزين
بتاريخ  12أكتوبر .2020
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
نونبر  2020تحت رقم .753437
168I
A&E Consulting

MARCOPLUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

A&E Consulting
Lotissement Zoubeir, N°09,
I83,3etg,Lissasfa, Casablanca ،
20660، CASABLANCA MAROC
 MARCOPLUSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46
شارع الزقطوني طابق  6مكتب  15و
 20330 - 16الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.430021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) زكرياء بنزين
 500حصة اجتماعية من أصل
 500حصة لفائدة السيد (ة) محمد
عرعاربتاريخ  25أكتوبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
نونبر  2021تحت رقم .800722
169I
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الجريدة الرسمية

TGE FIDUS
السيد املصطفى القاسمي
FORAGE YOUSEF
عنوانه(ا) اقامة الوازيس طابق سفلي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات عمارة ب  28بني يخلف 20830
الشريك الوحيد
املحمدية املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
TGE FIDUS
ومواطن مسيري الشركة:
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر
السيد املصطفى القاسمي
عمارة  Bرقم  39الطابق  ،28810 ، 6عنوانه(ا) اقامة الوازيس طابق سفلي
املحمدية املغرب
عمارة ب  28بني يخلف 20830
 FORAGE YOUSEFشركة ذات
املحمدية املغرب
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22
إقامة
اإلجتماعي
وعنوان مقرها
دجنبر  2021تحت رقم .2683
الوازيس الطابق السفلي عمارة
170I
ب شقة  28بني يخلف 20830 -
SOCIÉTÉ SALAMANCA-PHARMA
املحمدية املغرب
STE SALAMANCAتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
PHARMA
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
29517
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SOCIÉTÉ SALAMANCA 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
PHARMA
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية MAKATIB MADINA 3 ATLAS
محدودة ذات الشريك الوحيد
FES ، 30000، FES MAROC
باملميزات التالية:
STE SALAMANCA-PHARMA
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحيد.
الفردوس  3محل  3سيدي رحال
تسمية الشركة متبوعة عند الشاطئ  26650 -الدارالبيضاء
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املغرب
.FORAGE YOUSEF
تأسيس شركة ذات املسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :الحفر,
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
أشغال البناء  ,االستراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
16035
الوازيس الطابق السفلي عمارة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ب شقة  28بني يخلف  01 20830 -دجنبر  2021تم إعداد القانون
املحمدية املغرب.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها املحدودة باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة .
شكل الشركة  :شركة ذات
رأسمال
مبلغ
الشركة :املسؤولية املحدودة.
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد املصطفى القاسمي اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم .SALAMANCA-PHARMA
للحصة .
غرض الشركة بإيجاز :
 األسماء الشخصية والعائلية PHARMACIEPROMOTION
ET
LA
وصفات ومواطن الشركاء :
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C O M M E R C I A L I S AT I O N
DE
PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
ET
PARAPHARMACEUTIQUES
L’IMPORTATION ET LA
DISTRIBUTION DES PRODUITS
.DE SANTE
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الفردوس  3محل  3سيدي رحال
الشاطئ  26650 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عمور ابتسام 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عمور ابتسام عنوانه(ا)
 10شقة  6تجزئة وديع طريق ايموزار
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عمور ابتسام عنوانه(ا)
 10شقة  6تجزئة وديع طريق ايموزار
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .1493
171I
FIDUCIAIRE BAMMOU

SNB SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
Residence Minate Allah
36, Angle Rue Loubnane et
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
KENITRA Maroc
 SNB SERVICEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
سعيد الداودي عمارة  129مكتب
رقم  14000 - 5القنيطرة املغرب.

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49155
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08مارس  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع سعيد الداودي عمارة 129
مكتب رقم  14000 - 5القنيطرة
املغرب» إلى « 32زاوية شارع إمام علي
و زنقة شالة إقامة إمام علي مكتب
رقم  14000 - 7القنيطرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 17
مارس  2021تحت رقم .2051
172I
SAFA ACCOUNTING COMPANY

TCHABOUBOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SAFA ACCOUNTING
COMPANY
شارع الجيش امللكي اقامة ايمان
الطابق  5رقم  9تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
 TCHABOUBOUشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
موالي الحسن بن مهدي حي طويبلة
شارع موالي الحسن بن مهدي حي
طويبلة  93000تطوان املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.9433
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28شتنبر  2021تقرر
حل  TCHABOUBOUشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 400.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع موالي الحسن
بن مهدي حي طويبلة شارع موالي
الحسن بن مهدي حي طويبلة 93000
تطوان املغرب نتيجة لقفل التصفية.

الجريدة الرسمية
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و عين:
السيد(ة) سالم تشابوبو و
عنوانه(ا) شارع واد تانسيفت رقم 92
 93000تطوان املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  07دجنبر  2021وفي شارع
موالي الحسن بن مهدي حي طويبلة
  93000تطوان املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .7454
173I
malartci

STE AGENCE MOHAMED
ILMEN ARCHITECTE SARL
AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

malartci
bd abdelkrim al khattabi imm
assalam 2eme etage BENI
MELLAL ، 23000، BENI MELLAL
MAROC
STE AGENCE MOHAMED
ILMEN ARCHITECTE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  54حي
الشرف شارع محمد الخامس بني
مالل  23000 -بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
12267
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
AGENCE MOHAMED ILMEN
. ARCHITECTE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مهندس
معماري.
عنوان املقر االجتماعي  54 :حي
الشرف شارع محمد الخامس بني
مالل  23000 -بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة698.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد املن  :اصل تجاري
بقيمة  698.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املن عنوانه(ا) حي
الشرف شارع محمد الخامس  5رقم
 54بني مالل  23000بني مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املن عنوانه(ا) حي
الشرف شارع محمد الخامس  5رقم
 54بني مالل  23000بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .1291
174I
CABINET BEN MOKHTAR

CONSEIL
DEVELOPPEMENT
STRATEGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET BEN MOKHTAR
RUE IMAM ASSILI RESIDENCE
TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
CONSEIL DEVELOPPEMENT
 STRATEGIQUEشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي نيو سنتر
 5زنقة ميلتون إقامة بالل الطابق 2
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املكتب رقم  90000 - -15 14طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.60321
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
CONSEIL DEVELOPPEMENT
 STRATEGIQUEمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي نيو سنتر  5زنقة ميلتون
إقامة بالل الطابق  2املكتب رقم 14
 90000 - -15طنجة املغرب نتيجة ل
 :الحل املبكرللشركة.
و حدد مقر التصفية ب نيو سنتر
 5زنقة ميلتون إقامة بالل الطابق 2
املكتب رقم  90000 - -15 14طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) سميرة بايا و عنوانه(ا)
حي الزوفري زنقة الغازي العثماني
رقم  90000 04طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .249154
175I
OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

MAISON S BY SJ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& OCEAN BUSINESS
CONSULTING SARL AU
BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 1
فاس ،30060 ،فاس املغرب
 MAISON S BY SJشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  11زنقة
أبو بكرزنيبرشارع ولي العهد -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70703
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAISON S BY SJ
غرض الشركة بإيجاز  :التجميل،
تصفيفة الشعرللسيدات.
عنوان املقر االجتماعي  11 :زنقة
أبوبكرزنيبرشارع ولي العهد 30000 -
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة جسور سلمى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة جسور سلمى عنوانه(ا)
 194زنقة أحمد زرهوني حي أدارسة
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة جسور سلمى عنوانه(ا)
 194زنقة أحمد زرهوني حي أدارسة
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5815
176I
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Finconseil

CABINET BEN MOKHTAR

SHARP VIEW CONSULTING

VITA COUTURE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil
bd zerktouni ، 20200، 140
casablanca maroc
SHARP VIEW CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61الال
ياقوت الدور  2رقم 20200 - 69
الدارالبيضاء اململكة املغربية.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.44993
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد SHARP VIEW
 CONSULTINGمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  61الال ياقوت الدور  2رقم
 20200 - 69الدار البيضاء اململكة
املغربية نتيجة ل  :الخمول.
و حدد مقر التصفية ب  61الال
ياقوت الدور  2رقم 20200 - 69
الدارالبيضاء اململكة املغربية.
و عين:
السيد(ة) مامادو بال و عنوانه(ا)
 6اليرموك رزيدن وردة  3طوابق
 20200 1الدار البيضاء اململكة
املغربية كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .599380
177I

إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
RUE IMAM ASSILI RESIDENCE
TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
« VITA COUTUREشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطفة
الصناعية جزناية القطعة - 151
 90000طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.58713
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املصادقة على تفويت الحصص بين
الشركاء
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
اعتماد قانون أسا�سي جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
حدد رأسمال الشركة في 5.000.000
درهم مقسمة إلى  50.000حصة
من فئة  100درهم للحصة أسندت
بالكامل للشركاء على النحو التالي :
شركة BBH HOLDING 40.000
حصة و السيدة بن عجيبة محمد
مختار  10.000حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .249153
178I
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

ZN IMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
LOT LAAYOUNE 84
2BOULEVARD RAYAUME
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D›ARABIE SAOUADITE 1ER
ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
ETG N°12، 90000، TANGER
MAROC
 ZN IMMOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  84تجزئة
العيون  2شارع اململكة العربية
السعودية اقامة العزيزية الطابق
االول رقم  11طنجة  90000طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122943
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ZN :
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
العقاري واألنشطة ذات الصلة.
عنوان املقراالجتماعي  84 :تجزئة
العيون  2شارع اململكة العربية
السعودية اقامة العزيزية الطابق
االول رقم  11طنجة  90000طنجة
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رضوان الحليمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان الحليمي عنوانه(ا)
مجمع املنزه فيال  90000 39طنجة
املغرب .

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بهية االندل�سي الحبيبي
عنوانه(ا) شارع االمام االصيلي رقم
 90000 41اصيلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .11248
179I
فيد بيست كونسيلتين

ENTREPRISE BOURHA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
 ،70000العيون املغرب
 ENTREPRISE BOURHAشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع تشاد
رقم  70000 - 75العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
501
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17غشت  2006تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. ENTREPRISE BOURHA
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
البناء....
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
تشاد رقم  70000 - 75العيون
املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بورحى احمد  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بورحى احمد عنوانه(ا)
حي الراحة رقم  70000 193العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بورحى احمد عنوانه(ا)
حي الراحة رقم  70000 193العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  23غشت
 2006تحت رقم .496/06
180I

تفويت السيد (ة) هشام
البوعناني  500حصة اجتماعية من
أصل  2.500حصة لفائدة السيد (ة)
صفية البوعناني بتاريخ  08دجنبر
.2021
تفويت السيد (ة) هشام
البوعناني  500حصة اجتماعية من
أصل  2.500حصة لفائدة السيد
(ة) ايمان البوعناني بتاريخ  08دجنبر
.2021
تفويت السيد (ة) هشام
البوعناني  1.000حصة اجتماعية
من أصل  2.500حصة لفائدة
السيد (ة) نجيبة شرايبي بتاريخ 08
دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .130779
181I
KAMA SERVICE

CABINET BAHMAD

HASSANIA AZLI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش،
 ،40000مراكش املغرب
 HASSANIA AZLIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  53أزلي
الحي الصناعي  40000 -مراكش
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.13505
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) هشام
البوعناني  500حصة اجتماعية من
أصل  2.500حصة لفائدة السيد (ة)
نفيسة البوعناني بتاريخ  08دجنبر
.2021

STE AUBERGE OUALIDIA
DREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة
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KAMA SERVICE

STE AUBERGE OUALIDIA
DREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم  2إقامة أميرة سيدي بنور
 ،24350 ،سيدي بنور املغرب
STE AUBERGE OUALIDIA
 DREAMشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق
الثانوية رقم  121حيوط الكاهية
الواليدية سيدي بنور 24252 -
سيدي بنور املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1221
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تم تعيين
مسيرجديد للشركة السيد(ة) هشمي
مليكة كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .4068
183I

KAMA SERVICE
شقة رقم  2إقامة أميرة سيدي بنور
 ،24350 ،سيدي بنور املغرب
STE AUBERGE OUALIDIA
omri compta sarl au
 DREAMشركة ذات املسؤولية
MAZAGO TRANS SARL
املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق
تأسيس شركة
الثانوية رقم  121حيوط الكاهية
omri compta sarl au
الواليدية سيدي بنور 24252 -
N°4 LOT AL MAGHREB AL
سيدي بنور املغرب.
JADID ، 92000، larache maroc
تعيين مسيرجديد للشركة
 MAZAGO TRANS SARLشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
ذات املسؤولية املحدودة
.1221
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تم تعيين املنار 1رقم  92000 - 263العرائش
املغرب
مسير جديد للشركة السيد(ة) سعد
تأسيس شركة ذات املسؤولية
هبة هللا شرين كمسيرآخر
املحدودة
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجاري :
6537
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 22
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
دجنبر  2021تحت رقم .4068
 13 182Iدجنبر  2021تم إعداد القانون

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. MAZAGO TRANS SARL
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب وفي الخارج ،
باألصالة عن نفسها أو نيابة عن
الغير:
ناقل األفراد نيابة عن اآلخرين.
االستيراد  /التصدير
التجارة
أعمال متنوعة
نقل الركاب على الصعيدين
املحلي والدولي.
النقل البري الوطني والدولي
للبضائع.
تأجيرأي وسيلة نقل.
شراء وبيع جميع وسائل النقل
 املتاجرة بشكل عام والتوزيعوالشراء والبيع والتمثيل واالستيراد
والتصديرألي مادة أو بضاعة.
االستحواذ على حقوق ملكية أو
حصص بأي شكل من األشكال في
جميع الشركات ذات الغرض املماثل
أو ذي الصلة.
إنشاء  ،حيازة  ،تأجير  ،تأجير ،
إدارة جميع األصول التجارية  ،تأجير
 ،تركيب  ،تشغيل جميع املؤسسات
 ،األصول التجارية  ،املصانع  ،ورش
العمل  ،املتعلقة بأي من األنشطة
املحددة.
أخذ أو حيازة أو استغالل أو نقل
جميع العمليات وبراءات االختراع
املتعلقة بهذه األنشطة.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
للشركة في جميع املعامالت املالية أو
العقارية أو األوراق املالية وفي جميع
الشركات التجارية أو الصناعية التي
قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أو
ألي غرض مشابه أو ذي صلة..
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املنار  1رقم  92000 - 263العرائش
املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
املدة التي تأسست من أجلها
القانوني باملحكمة التجارية بالدار االبتدائية بانزكان بتاريخ  30نونبر االبتدائية بتطوان بتاريخ  17دجنبر
الشركة  99 :سنة .
 2021تحت رقم .2538
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :البيضاء بتاريخ  03نونبر 2021
 2021تحت رقم .7476
تحت رقم798757
186I
187I
درهم ،مقسم كالتالي:
185I
السيد محمد عبقادري 50 :
فيكاميد
AGS CONSEIL
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
PRESTIGE GRAPH
ABDOUBAG
PROTEC INCENDIE
السيدة اكرام الجباري 50 :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
PRESTIGE GRAPH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 األسماء الشخصية والعائليةتأسيس شركة
حل شركة
AGS CONSEIL
وصفات ومواطن الشركاء :
PRESTIGE GRAPH sarl
فيكاميد
51BD RAHAL EL MESKINI 1ER
السيد محمد عبقادري عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤولية محدودة
 ،3شارع الوحدة الطابق األول رقم 1
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
تجزئة اللوحدة  2رقم 92000 360
رأسمالها  100.000درهم
 ،93000 ،تطوان املغرب
CASABLANCA MAROC
مقرها االجتماعي  :التوطين برقم  ABDOUBAG 31شركة ذات مسؤلية
العرائش املغرب.
 PROTEC INCENDIEشركة ذات
بلوك « »Eتجزئة أدمين
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
املسؤولية املحدودة
السيدة اكرام الجباري عنوانه(ا)
 86150أيت ملول  -املغرب
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  241شارع
رقم  4تجزئة البوخاري فازون
تأسيس شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
إميل زوال طابق  3شقة  5و - 6
 92000العرائش املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مصحح الحمامة شارع واد درعة اللوكوس
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
اإلمضاء بتاريخ  12نونبر  2021تم
إقامة براءة  2الطابق األر�ضي -
تحويل املقراالجتماعي للشركة
ومواطن مسيري الشركة:
إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات
 93000تطوان املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد محمد عبقادري عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
حل شركة
.101657
تجزئة اللوحدة  2رقم 92000 360
رقم التقييد في السجل التجاري
شكل الشركة  :شركة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
العرائش املغرب
مسؤولية محدودة.
.26061
املؤرخ في  25مارس  2021تم تحويل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تسمية الشركة :
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد املقر االجتماعي الحالي للشركة من
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 24
PRESTIGE GRAPH sarl
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر حل « 241شارع إميل زوال طابق  3شقة
دجنبر  2021تحت رقم .1508
غرض الشركة  :خدمات النشر شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  5و  20000 - 6الدارالبيضاء املغرب»
 184Iوالطباعة ،التجارة ،التصدير الشريك الوحيد  ABDOUBAGمبلغ إلى «زاوية شارع محمد الخامس
واالستيراد
رأسمالها  100.000درهم وعنوان و زنقة محمد بن أحمد البقال -
fidu ika consulting
املقراالجتماعي :التوطين برقم  31مقرها اإلجتماعي ساحة الحمامة  20000الدارالبيضاء املغرب».
SAISAI GIFTS
بلوك «ؤ» تجزئة أدمين 86150 ،أيت شارع واد درعة اللوكوس إقامة براءة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات ملول ،املغرب
 2الطابق األر�ضي  93000 -تطوان التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
املدة التي تأسست من أجلها املغرب نتيجة ل  :توقف النشاط.
الشريك الوحيد
دجنبر  2021تحت رقم .805176
الشركة  99 :سنة .
و حدد مقر التصفية ب ساحة
حل شركة
188I
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :الحمامة شارع واد درعة اللوكوس
SAISAI GIFTS & PREMIUM
FIDOLIN
درهم ،مقسم كالتالي:
إقامة براءة  2الطابق األر�ضي -
RC : 292023 -IF : 14462725
السيد الحسين ارجدال 93000 900 ،تطوان املغرب.
OLA ENERGY MAROC
قرر الشريك الوحيد لشركة
انتهاء عقد تسييرحرألصل تجاري
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
و عين:
بمقت�ضى محضر الجمع العام
(األشخاص الطبيعيون)
السيد محمد ارجدال100 ،
السيد(ة) عبد الرحمان البكدوري
االستثنائي بتاريخ  06أكتوبر 2021
انتهاء عقد التسييرالحرلألصل
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
و عنوانه(ا) ساحة الحمامة شارع واد
مايلي:
تجاري
التسيير  :السيد الحسين ارجدال ،درعة اللوكوس زنقة  1إقامة الديار
OLA ENERGY MAROC
 الفسخ املسبق لشركة  SAISAIعنوانه ،اقامة رياض أركان  02عمارة الحسنى رقم  06شقة رقم 93000 2ً
GIFTS & PREMIUM
بناء على عقد التسيير الحر
 04الشقة  212حي اكي واكي الشيرة تطوان املغرب كمصفي (ة) للشركة.
املصفي عمربن عبد الجليل:
انزكان ،رقم بطاقة التعريف الوطنية
وعند اإلقتضاء الحدود املؤرخ في  17يوليوز  2017املبرم بين
مقرالتصفية:
املفروضة على الصالحيات املخولة السيد(ة) OLA ENERGY MAROC :
 JE75653ملدة غيرمحددة.
 273شارع محمد الخامس الدار
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح لهم محل املخابرة و محل تبليغ  OLA ENERGY MAROCالحامل
ينايرإلى  31دجنبر.
البيضاء .
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية ( :ة) للبطاقة الوطنية رقم 1030861
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(بصفته(ا) مالك(ة) لألصل التجاري)
و السيد(ة)  :مصطفى الورديغي
إعالن متعدد القرارات
الحامل (ة) للبطاقة الوطنية رقم
FINANCIERE YACOUT
A727710
شركة مساهمة
(بصفته(ا) مسيرا(ة) بالعنوان
برأسمال  5 000 000درهم
ي
حرا(ة)) لألصل التجار الكائن املقراالجتماعي  67شارع الجيش
بالعنوان طريق القنيطرة سال سال
امللكي ،الدارالبيضاء
 11000سال املغرب و املسجل السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم
بالسجل التجاري باملحكمة
113463
االبتدائية بسال تم إنهاء هذا العقد زيادة في رأسمال الشركة متبوعة
بخفض رأسمالها
بحلول األجل املحدد بين الطرفين
بمقت�ضى محضر الجمع العام
189I
اإلستثنائي للشركة املؤرخ بتاريخ 30
نوفمبر 2021
Pramex International
قرر املساهمون ما يلي:
JOUBERT MAROC
ـ الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
أربعمائة وثالثة وأربعون مليون
رفع رأسمال الشركة
وسبعمائة ألف ()443.700.000،00
Pramex International
درهم
Bd Anfa 6eme Etg n°25, 158
لرفعه من ثالثمائة ألف
إلى
 )300.000،00( 158 Bd Anfa 6eme Etg n°25،درهم
20000، Casablanca Maroc
أربعمائة و أربعة و أربعون مليون
 JOUBERT MAROCشركة ذات ( )444.000.000،00درهم
عن طريق إدماج الحساب
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اطلنتيك الجاري للشركة والدي تمتلكه شركة
O CAPITAL GROUP
فري زون ،ط.و ،4جماعة عامر
 تفعيل عملية الزيادة في رأسمالالسفلية ،جزء إ 1.81و إ- 1.82
الشركة ;
 14000القنيطرة املغرب.
خفض رأسمال الشركة بقيمة
رفع رأسمال الشركة
أربعمائة و تسعة و ثالثون مليون
رقم التقييد في السجل التجاري
( )439.000.000،00درهم
.52889
نظرا للخسائر املتراكمة السابقة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي ليصبح رأسمال الشركةخمسة
املؤرخ في  27دجنبر  2019تم مليون ( )5.000.000،00درهم ;
ـ تعديل البند  6من قوانين
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.064.800درهم» أي من األساسية
للشركة ;حدف البنود من رقم
« 100.000درهم» إلى «2.164.800
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة  35الى رقم  37من القوانين األساسية
للشركة ;
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
ـ تم اإليداع القانوني بكتابة
املستحقة.
الضبط للمحكمة التجارية للدار
تم اإليداع القانوني باملحكمة البيضاء بتاريخ
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19
 21ديسمبر 2021تحت رقم
غشت  2020تحت رقم .78483
805318
191I
190I
O CAPITAL GROUP

FINANCIÈRE YACOUT
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ELJAMHARI CONSULTING

ّ
سلم مصطفى

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
الطبيعيون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
ّ
سلم مصطفى
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 01نونبر  2021أعطى السيد(ة)
ّ
مصطفى سلم الحامل (ة) للبطاقة
الوطنية رقم  TA 9249املسجل
بالسجل التجاري  365878باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء حق التسيير
الحر لألصل التجاري الكائن ب زاوية
زنقة سان لورون و زنقة سوالك.
  20250الدار البيضاء .اململكةاملغربية .للسيد(ة) نادية ادهيلو
الحامل (ة) للبطاقة الوطنية رقم TA
 30053ملدة  3سنة تبتدئ من 01
يونيو  2021و تنتهي في  31ماي 2024
مقابل مبلغ شهري  4.000درهم.
192I
REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

SOPROTRAV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION
AVENUE PRINCE MOULAY 20
ABDELLAH 4 EME ETAGE
BUREAU 7V.N. MEKNES ،
50000، meknes maroc
 SOPROTRAV SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 616
ديور الجداد سيدي بابا ،مكناس -
 50000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
55009
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18غشت  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOPROTRAV SARL
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال بناء
متنوعة
مناقصة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 616
ديور الجداد سيدي بابا ،مكناس -
 50000مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نسيم بامو  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد ياسين بن علي  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نسيم بامو عنوانه(ا) رقم
 48الطابق  2تجزئة حفيظة مرجان
 2مكناس  50000مكناس املغرب.
السيد ياسين بن علي عنوانه(ا)
رقم  616اديور اجداد سيدي بابا
مكناس  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نسيم بامو عنوانه(ا) رقم
 48الطابق  2تجزئة حفيظة مرجان
 2مكناس  50000مكناس املغرب
السيد ياسين بن علي عنوانه(ا)
رقم  616اديور اجداد سيدي بابا
مكناس  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .5525
193I
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CABINET FICOR

NASTOOLS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد وليد نصيب  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة صفاء نصيب 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد نصيب عنوانه(ا)
شارع الحزام الكبير رقم  36عين
السبع  20200الدارالبيضاء املغرب.
السيد بدرنصيب عنوانه(ا) شارع
الحزام الكبير رقم  36عين السبع
 20200الدارالبيضاء املغرب.
السيد وليد نصيب عنوانه(ا)
شارع الحزام الكبير رقم  36عين
السبع  20200الدارالبيضاء املغرب.
السيدة صفاء نصيب عنوانه(ا)
شارع الحزام الكبير رقم  36عين
السبع  20200الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد نصيب عنوانه(ا)
شارع الحزام الكبير رقم  36عين
السبع  20200الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
يناير  2020تحت رقم .728726
194I
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قرار رقم  :- 1الذي ينص على
مايلي :تعيين مسيراخرالسيدة الوليد
امينة
قرار رقم  : - 2الذي ينص على
مايلي :تلتزم الشركة قانونا بجميع
االعمال املتعلقة بها بتوقيع السيد
البركاني نورالدين و السيدة الوليد
امينة بالعمل بشكل منفصل
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :-13الذي ينص على
مايلي :الشركة مسيرة من طرف
السيد البركاني نور الدين و السيدة
الوليد امينة ملدة غيرمحدودة
بند رقم  : - 16الذي ينص على
مايلي :تلتزم الشركة قانونا بجميع
االعمال املتعلقة بها بتوقيع السيد
البركاني نورالدين و السيدة الوليد
امينة بالعمل بشكل منفصل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .4635
195I

CABINET FICOR
 12زنقة األقحوان إقامة الناس
بوسجور  ،20200 ،الدارالبيضاء
املغرب
 NASTOOLSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75زنقة
الفرنسيين الصخور السوداء -
 20200الدارلبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
454737
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17دجنبر  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.NASTOOLS
INSTITUT BINAIRE SANTE
غرض الشركة بإيجاز  * :بيع
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
اللوازم واملعدات الصناعية
الشريك الوحيد
FIGENOR
تأسيس شركة
* تجهيزالوحدات الصناعية
CONSEIL & BUSINESS
ILMAYS-SARL
* بيع جميع مواد البناء ,الكهرباء,
MARRAKECH
إعالن متعدد القرارات
قطع الغيار ,االدوات الفالحية وكدا
شقة رقم  01املسيرة « ,1س» رقم
FIGENOR
استيرادها وتصديرها
* إلى جانب األنشطة األخرى
 ،40000 ، 32مراكش املغرب
BD YOIUSSEF IBN 185
INSTITUT BINAIRE SANTE
املتعلقة بنشاط الشركة بشكل TACHFINE ، 62000، NADOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
MAROC
مباشرأو غيرمباشر. ،
زنقة
الشريك الوحيد
« ILMAYS-SARLشركة ذات
عنوان املقر االجتماعي 75 :
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
املسؤولية املحدودة»
الفرنسيين الصخور السوداء -
 92/93شقة رقم  5تجزئة راطما
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
 20200الدارلبيضاء املغرب.
شارع عالل الفا�سي 40000 -
سعادة حي املطاررقم - - 835
املدة التي تأسست من أجلها
مراكش املغرب
الناظور املغرب.
الشركة  99 :سنة .
تأسيس شركة ذات مسؤلية
«إعالن متعدد القرارات»
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
رقم التقييد في السجل التجاري:
محدودة ذات الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري :
.10743
السيد سعيد نصيب 700 :
120557
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد بدر نصيب  100 :حصة املؤرخ في  07دجنبر  2021تم اتخاذ
 22نونبر  2021تم إعداد القانون
القرارات التالية:
بقيمة  100درهم للحصة .

األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.INSTITUT BINAIRE SANTE
غرض الشركة بإيجاز  - :مدرسة
للتكوين املنهي والتكوين املستمر..
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
 93/92شقة رقم  5تجزئة راطما
شارع عالل الفا�سي  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام اوزياد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام اوزياد عنوانه(ا)
املسيرة  3ألف رقم 40000 243
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام اوزياد عنوانه(ا)
املسيرة  3ألف رقم 40000 243
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24نونبر
 2021تحت رقم .129833
196I
LMT AUDITING

111111

شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
N°404 4ème étage, espace
paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 111111شركة ذات مسؤلية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سمية ،إقامة شهرزاد ،3الطابق5
الرقم,22الدارالبيضاء ،املغرب -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526173
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.111111
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سمية ،إقامة شهرزاد ،3الطابق5
الرقم,22الدار البيضاء ،املغرب -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة امينة املجاطي العلمي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة امينة املجاطي العلمي
عنوانه(ا)  16اقامة خليج انفا ،انفا
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امينة املجاطي العلمي
عنوانه(ا)  16اقامة خليج انفا ،انفا
 20000الدارالبيضاء املغرب.
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 األسماء الشخصية والعائليةتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  20وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوازي الحسن عنوانه(ا)
دجنبر  2021تحت رقم .804964
 197Iايت سدرات جبل السولى 45800
تنغيراملغرب.
STE ANGLE DE GESTION SARL
األسماء الشخصية والعائلية
GROUPE OUAZZI TRAV
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد الوازي الحسن عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
ايت سدرات جبل السولى 45800
تأسيس شركة
تنغيراملغرب
STE
ANGLE
DE GESTION SARL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شارع أحمد الحريزي تجزئة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  15دجنبر
التمسماني رقم  6اقامة باريس -أ  2021تحت رقم .7462
تطوان  ،93000 ،تطوان املغرب
198I
 GROUPE OUAZZI TRAVشركة
RIF CONSEIL SARL
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
STE DE TRANSPORT DE LA
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حومة
COLOMBE BLANCHE-SARL
الرداح بن قريش  93000 -تطوان
A.U
املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
RIF CONSEIL SARL
30695
ARRIERE RUE TITOUAN 3EM
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ETAGE NADOR، 62000،
 25نونبر  2021تم إعداد القانون
NADOR MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
STE DE TRANSPORT DE LA
محدودة ذات الشريك الوحيد COLOMBE BLANCHE-SARL A.U
باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
الوحيد.
رقم  02بالطابق الرابع من العمارة
تسمية الشركة متبوعة عند الكائنة بزنقة  37رقم  48-44حي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
العري الشيخ الناظور 62000 -
.GROUPE OUAZZI TRAV
الناظور املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
تأسيس شركة ذات مسؤلية
متنوعة أو أعمال البناء.
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :حومة رقم التقييد في السجل التجاري :
الرداح بن قريش  93000 -تطوان
23281
املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املدة التي تأسست من أجلها  15نونبر  2021تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :محدودة ذات الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
باملميزات التالية:
السيد الوازي الحسن 1.000 :
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

541

الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها STE DE :
TRANSPORT DE LA COLOMBE
.BLANCHE-SARL A.U
غرض الشركة بإيجاز  - :نقل
األمتعة غيراملصحوبين
ً
ً
نقل البضائع محليا ودوليا علىحسلب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  02بالطابق الرابع من العمارة
الكائنة بزنقة  37رقم  44-48حي
العري الشيخ الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال عاصم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كمال عاصم 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال عاصم عنوانه(ا)
هولندا  62000الناظور املفرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال عاصم عنوانه(ا)
هولندا  62000الناظور املفرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 13
دجنبر  2021تحت رقم .4596
199I
Gescompte

& STE LHASSANI
KASSOU CIVIL WORK
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
bd Zerktouni 9 me étage 265
،n°92 casablanca ، 20050

الجريدة الرسمية

542

Casablanca Maroc
STE: LHASSANI & KASSOU
CIVIL WORK CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الزرقطوني طابق  3رقم 20050 - 6
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
525899
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE: :
LHASSANI & KASSOU CIVIL
.WORK CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
مختلفة في البناء.
عنوان املقر االجتماعي  46 :شارع
الزرقطوني طابق  3رقم 20050 - 6
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نزيه امزيان حسني :
 100.000,00حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد نزيه امزيان حسني 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نزيه امزيان حسني
عنوانه(ا)  51حي السالم بوركايز
 20050فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد نزيه امزيان حسني
عنوانه(ا)  51حي السالم بوركايز
 20050فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ -
تحت رقم .-
200I
ALMOURAJIAA CONSEILS

GENERALEADS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS
بوتبرة اوريكة الحوز ،42452 ،
مراكش املغرب
 GENERALEADSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوتبرة
اوريكة مراكش  42452 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
119339
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GENERALEADS
غرض الشركة بإيجاز  :مقاولة
تقديم و تسييرالخدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :بوتبرة
اوريكة مراكش  42452 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

السيد حسناوي عبد العزيز :
 100حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسناوي عبد العزيز
عنوانه(ا) ابواب مراكش منطقة
16عمارة  179شقة  16مراكش
 40140مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسناوي عبد العزيز
عنوانه(ا) ابواب مراكش منطقة
16عمارة  179شقة  16مراكش
 40140مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22شتنبر
 2021تحت رقم .128402
201I
رمزي لالستشارات

SOCIETE NOYER SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع  24نونبرعمارة حمدي ولد
الرشيد الطابق رقم  01شقة رقم 01
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
SOCIETE NOYER SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الوحدة  01رقم  386شارع
سكيكيمة العيون 70000 - .العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39523
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE NOYER SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :القيام
بأعمال البناء املختلفة :البناء ،
الخرسانة املسلحة  ،التركيبات ،
الطالء  ،العزل املائي  ،التجصيص ،
الديكور العام للفسيفساء  ،أعمال
الرخام  ،الطالء والتزجيج  ،جميع
األعمال الكهربائية العامة  ،الترويج
العقاري..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الوحدة  01رقم  386شارع سكيكيمة
العيون 70000 - .العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين زروال عنوانه(ا)
الحي الحسني زنقة الفتح رقم 114
اليوسفية  46300يوسفية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين زروال عنوانه(ا)
الحي الحسني زنقة الفتح رقم 114
اليوسفية  46300يوسفية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .3901/2021
202I
ML EXPERTS

MK PARTNERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ML EXPERTS
GHANDI MALL BD GHANDI
IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،
20000، CASABLANCA MAROC
 MK PARTNERSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  49شارع
جون جوريس  ***** - .الدار
البيضاء املغرب.
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تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.509755
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 49شارع جون جوريس ***** - .
الدار البيضاء املغرب» إلى «مجمع
أوبا  ,رقم  , 19طريق أزمور  ,أنفا -
***** الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .804986
203I
LZ EXPERTS

EXPERIENCE HOSPITALITY
GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LZ EXPERTS
rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4
Casablanca Maroc
EXPERIENCE HOSPITALITY
 GROUPشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,46شارع
الزرقطوني ,طابق  ,2شقة  6الدار
البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
523653
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
EXPERIENCE
HOSPITALITY
.GROUP
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
قابضة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
عنوان املقر االجتماعي ,46 :
شارع الزرقطوني ,طابق  ,2شقة  6التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء نونبر  2021تحت رقم .801740
املغرب.
204I
املدة التي تأسست من أجلها
BFIT CLUB
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركةCASA INFO SOLUTIONS 100.000 :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
الشريك الوحيد
السيد محمد جواد متقان 34 :
تأسيس شركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
CASA INFO SOLUTIONS
السيد هشام محمدي العلوي :
 117شارع إبن املنير ،إقامة
 33حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد غسان رشيد  33 :حصة الزرقاء ،الطابق األول ،الشقة رقم
 2املعاريف  ،20330 ،الدارالبيضاء
بقيمة  100درهم للحصة .
املغرب
السيد محمد جواد متقان 340 :
 CASA INFO SOLUTIONSشركة
حصة بقيمة  90درهم.
السيد هشام محمدي العلوي  :ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
 330حصة بقيمة  90درهم.
السيد غسان رشيد  330 :حصة وعنوان مقرها اإلجتماعي  117شارع
إبن املنير ،إقامة الزرقاء ،الطابق
بقيمة  90درهم.
ل
األو  ،الشقة رقم  2املعاريف -
األسماء الشخصية والعائلية
 20330الدارالبيضاء املغرب
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة ذات مسؤلية
السيد محمد جواد متقان
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوانه(ا)  33زنقة االمام األلو�سي
ط  2ش  3بوركون  20000الدار رقم التقييد في السجل التجاري :
526375
البيضاء املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد هشام محمدي العلوي
عنوانه(ا) أم القيوين ص ب  26 360710أكتوبر  2021تم إعداد القانون
 99247االمارات االمارات العربية األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املتحدة.
السيد غسان رشيد عنوانه(ا)  4باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
عمارة اليمامة حي النهضة 10000 2
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد جواد متقان اإلقتضاء بمختصر تسميتها CASA :
عنوانه(ا)  33زنقة االمام األلو�سي .INFO SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
ط  2ش  3بوركون  20000الدار
وتصدير املنتجات اإللكترونية
البيضاء املغرب
السيد هشام محمدي العلوي ومنتجات املعلومات واالتصاالت
عنوانه(ا) أم القيوين ص ب  360710وجميع املنتجات أو املواد أو البضائع
 99247االمارات العربية املتحدة أو املعدات من أي نوع.
 اإلستشارة في التسيير.االمارات العربية املتحدة
 تمثيل جميع العالمات التجاريةالسيد غسان رشيد عنوانه(ا) 4
عمارة اليمامة حي النهضة  10000 2الوطنية أو األجنبية باإلضافة إلى
الرباط املغرب
التجارة الوطنية والدولية والشحن
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وتوزيع جميع املنتجات أو املواد أو
األجزاء أو السلع.
شراء وبيع وتجارة وسمسرة
وتمثيل وتسويق وتوزيع جميع
األشياء واملنتجات واملواد والسلع ؛
الخدمات التجارية بجميع أنواعها:
وكيل بالعمولة  ،مزود أعمال  ...؛
األشغال والخدمات املتعلقة
بالكائن أعاله ؛
استثمارات األسهم بجميع
الوسائل وفي جميع أنواع الشركات ؛
استيراد وتصدير جميع أنواع
السلع أو املنتجات أو الحلول أو
الخدمات ؛
وبشكل عام  ،جميع املعامالت
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشرأو
غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله
أو من املحتمل أن تعزز تحقيقها
وتطويرها..
عنوان املقر االجتماعي 117 :
شارع إبن املنير ،إقامة الزرقاء،
الطابق األول ،الشقة رقم  2املعاريف
  20330الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سهام حنبالي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سهام حنبالي عنوانه(ا)
 15الجيري  3عين السبع 20250
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهام حنبالي عنوانه(ا)
 15الجيري  3عين السبع 20250
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805168
205I
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AMIATIS CONSEIL

NOVIMAT
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬
مكتب ٬ 53طريق الرباط ٬عين
السبع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
« NOVIMATشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :مكاتب
الواحة سكوير ،طريق الواحة  ،زنقة
 ،3رقم  ، 6الطابق األول  ،مكتب
رقم  - - 113الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.494587
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
بعد قرارالجمع العام
مايلي:
االستثنائي بتاريخ  15يونيو 2021
الذي قرر الزيادة في راسمال الشركة
بمقدار  9،700،000.00درهم
لينتقل من  300،000.00درهم إلى
 10،000،000.00درهم باإلفراج
الفوري عن  4،700،000.00درهم
 ،قرر مجلس اإلدارة اإلفراج عن
 5،000،000.00درهم املتبقية من
الزيادة واإلفراج الكامل عن رأس
املال .وبالتالي  ،فإن جميع األسهم
املكتتبة مدفوعة بالكامل.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
دجنبر  2021تحت رقم .803403
206I

CABINET BOUZIDI

MERCA MED

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
 MERCA MEDشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عريض
الطابق االول  62000 -ناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23241
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MERCA MED
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتوزيع املنتجات الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
عريض الطابق االول 62000 -
ناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد شوها 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شوها عنوانه(ا)
دوار بوعنانة فرخانة  62000ناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد محمد شوها عنوانه(ا)
دوار بوعنانة فرخانة  62000ناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  29نونبر
 2021تحت رقم .4508
207I
idaraty

SALOU FRANCHISE
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

idaraty
rue tarik ibn ziad n)105 2eme
etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc
SALOU FRANCHISE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع انفا
الزنقة  49ا رقم  3الطابق  4السواني
  90000طنجة املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
122577
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SALOU FRANCHISE SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
العامة استيراد وتصدير.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع انفا
الزنقة  49ا رقم  3الطابق  4السواني
  90000طنجة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سلو طارق  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .

السيدة صفاء الصمدي السريفي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سلو طارق عنوانه(ا) حي
السواني زنقة  49رقم 90000 3
طنجة املغرب.
السيدة صفاء الصمدي السريفي
عنوانه(ا) ظهر الحمام زنقة  23رقم
 90000 2طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سلو طارق عنوانه(ا) حي
السواني زنقة  49رقم 90000 3
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  08دجنبر
 2021تحت رقم .248720
208I
COFISCOM

GROUPE KANTARI
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
N°6 BD MED VI HAY EL
HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC
« GROUPE KANTARIشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :كلم 2
طريق السعيدية  63300 -بركان
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.647
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد قنطاري كمال الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 FA13906كمسيراخرللشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
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بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :التعيين،املدة وصالحيات
االدارة :الشركة مسيرة من طرف
السيدان قنطاري حماد و السيد
قنطاري كمال ملدة غيرمحدودة.
بند رقم  :41الذي ينص على
مايلي :النزاعات:تم تعديله بما يالئم
مقتضيات قرار الجمع العام املؤرخ
بتاريخ  17نونبر 2021
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :الغي بعد قرارالجمع العام
املؤرخ بتاريخ  17نونبر 2021
بند رقم  :45الذي ينص على
مايلي :التكاليف
بند رقم  :46الذي ينص على
مايلي :الشكليات و السلطات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  02دجنبر
 2021تحت رقم .696
209I
omnium management

AL AFAQ AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
التدبيرالفالحي .
عنوان املقر االجتماعي  :متجر4
اقامة ب ا  10تجزئة مرزاقة عين
السمن فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحبيب الدهبي علوي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد بدر الزكاني  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحبيب الدهبي علوي
عنوانه(ا) دوار تكور الرميلة اوطاط
الحاج  33300اوطاط الحاج املغرب.
السيد بدر الزكاني عنوانه(ا)
طريق فاس رقم  197صفرو 31000
صفرو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحبيب الدهبي علوي
عنوانه(ا) دوار تكور الرميلة اوطاط
الحاج  33300اوطاط الحاج املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  07دجنبر
 2021تحت رقم .5516
210I

omnium management
rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82
30100، fes maroc
 AL AFAQ AGRIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر4
اقامة ب ا  10تجزئة مرزاقة عين
IAS CONSULTING
السمن فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
PRONET GARDEN
املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
تأسيس شركة
IAS CONSULTING
70537
Immeuble liberté Rue Al
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19نونبر  2021تم إعداد القانون
bassatine 8ème étage N : 8
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية Casablanca ، 20120، Casablaca
Maroc
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات  PRONET GARDENشركة ذات
املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AL :الحرية الطابق الثالث ،شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب
.AFAQ AGRI

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
524101
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. PRONET GARDEN
غرض الشركة بإيجاز  - :أنشطة
البستنة.
 أنشطة التنظيف.و جميع األنشطة ذات الصلة.
عنوان املقراالجتماعي  ،10 :شارع
الحرية الطابق الثالث ،شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فيصل شكدان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد العبد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل شكدان عنوانه(ا)
إقامة الكولين شطر ا عمارة ج شقة
 10سيدي معروف  20000الدار
البيضاء املغرب .
السيد محمد العبد عنوانه(ا)
دوار البغاغرة رميلة 10000
بلقصيري املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل شكدان عنوانه(ا)
إقامة الكولين شطر ا عمارة ج شقة
 10سيدي معروف  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ 29
نونبر  2021تحت رقم .524101
211I

545
RA CONSULTING

STE ET-TOUGUA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RA CONSULTING
APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
RUE QATAR VN FES ، 30000،
FES MAROC
STE ET-TOUGUA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 268
تجزئة التضامن  ،2صهريج كناوة،
الطابق االول ،شقة رقم  3فاس
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70565
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
. ET-TOUGUA TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  - :اعمال
البناء او التشييد
 منعش عقاري حراسة و مراقبة السياراتعنوان املقر االجتماعي 268 :
تجزئة التضامن  ،2صهريج كناوة،
الطابق االول ،شقة رقم  3فاس
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد حميد التوكة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد التوكة عنوانه(ا) 21
زنقة  15بالد الجامعي ،املصلى فاس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد التوكة عنوانه(ا) 21
زنقة  15بالد الجامعي ،املصلى فاس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  09دجنبر
 2021تحت رقم .5573
212I
cabinet idrissi

STE GROUPA ATLAS 24
GARD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet idrissi
rue abdelkrim benjelloun ، 13
30000، fes maroc
STE GROUPA ATLAS 24 GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
الطابق االول رقم  158حي الفرح
املسيرة بنسودة  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
70647
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.GROUPA ATLAS 24 GARD
غرض الشركة بإيجاز  :املراقبة و
الحماية.

عنوان املقر االجتماعي  :شقة
الطابق االول رقم  158حي الفرح
املسيرة بنسودة  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حنان الفوي�سي 990 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة زهرة سليم  10 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حنان الفوي�سي عنوانه(ا)
رقم  23زنقة ضهر السوق بطانة
 30000سال املغرب.
السيدة زهرة سليم عنوانه(ا)
قرية النمودجية اوالد الطيب 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زهرة سليم عنوانه(ا)
قرية النمودجية اوالد الطيب 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .5691
213I
cabinet idrissi

STE ETUDE COM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
rue abdelkrim benjelloun ، 13
30000، fes maroc
 STE ETUDE COMشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  25تجزئة
بريستيجيا ملعب الخيل عمارة ب
الطابق التاني رقم  30000 - 6فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70625
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.ETUDE COM
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسة واإلدارة اإلدارية للشركات
استيراد و تصدير
أعمال وتجارة متنوعة.
عنوان املقراالجتماعي  25 :تجزئة
بريستيجيا ملعب الخيل عمارة ب
الطابق التاني رقم  30000 - 6فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر مركوم  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر مركوم عنوانه(ا)
TRAVERSE RATTO CAMP
MAJOR 13400 AUBAGNE
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر مركوم عنوانه(ا)
TRAVERSE RATTO CAMP
 MAJOR 13400 AUBAGNEفرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .5658
214I

CAPITALIS

HMTP sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAPITALIS
زنقة صحراوي عمارة الصحراوي
رقم  ٣٥الطابق ،20690 ، ٦
CASABLANCA MAROC
 HMTP sarlشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الزرقطوني الطابق الخامس رقم
املكتب  20350 - 17الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526407
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HMTP :
.sarl
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
االنشاء و البناء والهندسة املدنية.
• أعمال الطرق
وألعمال
والخدمات املتنوعة
• جميع أنواع الدراسات وخاصة
دراسة V.R.D
• التركيبات الكهربائية وتركيب
شبكات البريد واالتصاالت.
• اإلضاءة العامة..
عنوان املقر االجتماعي  46 :شارع
الزرقطوني الطابق الخامس رقم
املكتب  20350 - 17الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد مهدي ايت حميد 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد الحسين تالوني 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي ايت حميد
عنوانه(ا) اقامة احفاد عمارة س
الشقة  13شارع القدس عين الشق
البيضاء  20350الدار البيضاء
املغرب.
السيد الحسين تالوني عنوانه(ا)
 26الزنقة  6حي لال مريم الكارة
 20800برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي ايت حميد
عنوانه(ا) اقامة احفاد عمارة س
الشقة  13شارع القدس عين الشق
البيضاء  20350الدار البيضاء
املغرب
السيد الحسين تالوني عنوانه(ا)
 26الزنقة  6حي لال مريم الكارة
 20800برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805268
215I
CABINET BOUZIDI

EURO
FOODDISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
EURO FOODDISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عريض
الطابق االول  62000 -ناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
23255
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EURO :
.FOODDISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتوزيع املنتجات الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
عريض الطابق االول 62000 -
ناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد إلياس كعبوش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد إلياس كعبوش عنوانه(ا)
دوار ايموهاي بني شيكر 62000
ناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد إلياس كعبوش عنوانه(ا)
دوار ايموهاي بني شيكر 62000
ناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  29نونبر
 2021تحت رقم .4509
216I
الناظور للحسابات

BM BIO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االميرسيدي محمد الحي
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األسماء الشخصية والعائلية
االداري سيتي املحمدية بلوك د
الطابق الثاني رقم ،62000 ، 5
ومواطن مسيري الشركة:
الناظور املغرب
السيد البغدادي محمد عنوانه(ا)
 BM BIOشركة ذات مسؤلية
دواراغبال بني شيكر  62000الناظور
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
أزغنغان بلوك أ زنقة  2رقم  09أوالد االبتدائية بالناضور بتاريخ 16
بوطيب الناظور  62000الناظور دجنبر  2021تحت رقم .4643
املغرب
217I
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
CASA COMPTES
رقم التقييد في السجل التجاري :
FIL› MER
23323
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
CASA COMPTES
محدودة ذات الشريك الوحيد
BD ROUDANI CENTRE
باملميزات التالية:
COMMERCIAL NADIA IMM
شكل الشركة  :شركة ذات 4 BUREAU 10، 20390،
مسؤلية محدودة ذات الشريك CASABLANCA MAROC
الوحيد.
 FIL’ MERشركة ذات مسؤلية
تسمية الشركة متبوعة عند محدودة ذات الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BM :
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،202
.BIO
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
 20360 - 5الدارالبيضاء املغرب
وتوزيع مستحضرات التجميل
تأسيس شركة ذات مسؤلية
والنظافة الشخصية واملبيدات
محدودة ذات الشريك الوحيد
الحيوية
رقم التقييد في السجل التجاري :
 التصديرواالستيراد526525
 موزع.بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
أزغنغان بلوك أ زنقة  2رقم  09أوالد  09دجنبر  2021تم إعداد القانون
بوطيب الناظور  62000الناظور األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
درهم ،مقسم كالتالي:
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد البغدادي محمد 1.000 :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FIL’ :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية .MERغرض الشركة بإيجاز  - :تجهيز
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البغدادي محمد عنوانه(ا) وحفظ األسماك والقشريات
دواراغبال بني شيكر  62000الناظور والرخويات.
 االستيراد والتصدير.املغرب.
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عنوان املقر االجتماعي ،202 :
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم
 20360 - 5الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام سالم 10.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام سالم عنوانه(ا)
شارع دار الدباغ رقم  - 44القصيبة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام سالم عنوانه(ا)
شارع دار الدباغ رقم  - 44القصيبة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .805400
218I
CASA COMPTES

FORMATION ASSISTANCE
ACCOMPAGNEMENT - F2A
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
BD ROUDANI CENTRE
COMMERCIAL NADIA IMM
4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC
FORMATION ASSISTANCE
ACCOMPAGNEMENT - F2A
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،202
شارع عبد املومن الطابق السفلي
رقم  20360 - 5الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
526529
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
FORMATION
ASSISTANCE
.ACCOMPAGNEMENT - F2A
غرض الشركة بإيجاز  - :التدريب
املنهي في قطاع الصحة.
 تقديم الدعم واملشورةللمؤسسات الصحية.
 مساعدة تقنية ؛ تنظيم ورش العمل والندوات..عنوان املقر االجتماعي ،202 :
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم
 20360 - 5الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس املوفق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس املوفق عنوانه(ا)
رقم  12تجزئة عرصة الكبير طابق
 6شقة  12املعاريف  -الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس املوفق عنوانه(ا)
رقم  12تجزئة عرصة الكبير طابق
 6شقة  12املعاريف  -الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .805359
219I
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FIDINO CONSEIL

TOP AMIGO

ISKLAGH

أدراركوم

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

قفل التصفية

FIDINO CONSEIL
N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME
ETAGE MAARIF CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
 ISKLAGHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تقاطع
شارع عبد املومن و زنقة سومية
إقامة شهرزاد  3طابق  4رقم20
حي نخيل  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.454891
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر حل
 ISKLAGHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تقاطع شارع عبد
املومن و زنقة سومية إقامة شهرزاد
 3طابق  4رقم 20حي نخيل 20000 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة لقرار
الشريك الوحيد.
و عين:
بوستة و
السيد(ة) محمد
عنوانه(ا)  34زنقة عبد هللا راجع
ط 3ش 10املعاريف  20000الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  02دجنبر  2021وفي تقاطع
شارع عبد املومن و زنقة سومية
إقامة شهرزاد  3طابق  4رقم 20حي
نخيل  20000 -الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .805671
220I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
TOP AMIGO
Rue Abdellah kanoun N 179
Hay Hassani Inezgane ، 80000،
inezgane Maroc
أدراركوم شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 919
رقم  7الطابق االول تراست إنزكان
 80000إنزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
23367
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
أدراركوم.
غرض الشركة بإيجاز  :اإلستغالل
الفالحي  -أشغال البناء.
عنوان املقراالجتماعي  :زنقة 919
رقم  7الطابق االول تراست إنزكان
 80000إنزكان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن بلحسن 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد هللا البالوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن بلحسن عنوانه(ا)
زنقة  240رقم  40الجرف إنزكان
 86350إنزكان املغرب.
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السيد عبد هللا البالوي عنوانه(ا)
زنقة  919رقم  7تراست إنزكان
 86350إنزكان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بلحسن عنوانه(ا)
زنقة  240رقم  40الجرف إنزكان
 86350إنزكان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  21ماي
 2021تحت رقم .1148
221I
SAMIR FIDUCIAIRE

NEWMEDIA PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC
NEWMEDIA PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4زنقة
واد زيز ،الطابق الثالث  ،الشقة
 ،7اكدال ،الرباط  10090 -الرباط
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
156713
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.NEWMEDIA PRODUCTION
غرض الشركة بإيجاز  - :تحرير
الجرائد
 خدمات اإلنتاج السمعي البصري.عنوان املقر االجتماعي  4 :زنقة
واد زيز ،الطابق الثالث  ،الشقة ،7

اكدال ،الرباط  10090 -الرباط
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس مسكين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة حنان بكور  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس مسكين عنوانه(ا)
قطاع  10عمارة  18الشقة  2زنقة
التوت حي الرياض الرباط 10090
الرباط املغرب.
السيدة حنان بكور عنوانه(ا)
اقامة رياض سال  1عمارة ج شقة 17
تجزئة سعيد حجي سال  11160سال
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس مسكين عنوانه(ا)
قطاع  10عمارة  18الشقة  2زنقة
التوت حي الرياض الرباط 10090
الرباط املغرب
السيدة حنان بكور عنوانه(ا)
اقامة رياض سال  1عمارة ج شقة 17
تجزئة سعيد حجي سال  11160سال
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .11396
222I
لوكسرللحسابات

HT-CALL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

لوكسرللحسابات
 41شارع بركان الطابق الثاني رقم 4
 ،60000 ،وجدة املغرب
 HT-CALLشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
القدس رقم  49طريق سيدي يحي

549

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1093
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) يونس وضيح
 16.667حصة اجتماعية من أصل
 16.667حصة لفائدة السيد (ة)
مصطفى وضيح بتاريخ  04نونبر
.2021
تفويت السيد (ة) يونس وضيح
 16.667حصة اجتماعية من أصل
 16.667حصة لفائدة السيد (ة)
عبد الهادي وضيح بتاريخ  04نونبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن احمد بتاريخ 13
دجنبر  2021تحت رقم .57/2021
224I

الطابق الرابع شقة  8وجدة -
 60000وجدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.30157
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 HT-CALLمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة القدس رقم  49طريق سيدي
يحي الطابق الرابع شقة  8وجدة -
 60000وجدة املغرب نتيجة ل  :عدم
الوصول للمبتغى.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
القدس رقم  49طريق سيدي يحي
الطابق الرابع شقة 60000 - 8
وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) يوسف بوحفص و
عنوانه(ا) فرنسا  92250كوملب
فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
ISDM CONSULTING
املفروضة على الصالحيات املخولة OYONESAHARA MEDIA
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
تأسيس شركة
 :تجزئة القدس رقم  49طريق سيدي
ISDM CONSULTING
يحي الطابق الرابع شقة  8وجدة
IMM EL HAIRACH NR 351
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  08دجنبر AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
 2021تحت رقم .4186
 223Iالعيون املغرب
OYONESAHARA
MEDIA
إئتمانية الوفاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
A.M.Y TRANS
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العودة الشطر الثاني رقم 2435
تفويت حصص
العيون  70000 -العيون املغرب
إئتمانية الوفاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شارع عالل الفا�سي الرقم 79
املحدودة
سطات  ،26000 ،سطات املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
 A.M.Y TRANSشركة ذات
39563
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
ملراركة اوالد ناصرجماعة سيدي  21دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
حجاج ابن احمد  26050 -ابن
املحدودة باملميزات التالية:
احمد املغرب.

550

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OYONESAHARA MEDIA
غرض الشركة بإيجاز  :االنتاج و
التوزيع االعالمي.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
العودة الشطر الثاني رقم 2435
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد االدري�سي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سيد عمرو الكنتاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد االدري�سي عنوانه(ا)
شارع جبل طارق رقم  304حي الوحدة
العيون  70000العيون املغرب.
السيد سيد عمرو الكنتاوي
عنوانه(ا) رقم  105بلوك د تجزئة
الوحدة العيون  70000العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد االدري�سي عنوانه(ا)
شارع جبل طارق رقم  304حي الوحدة
العيون  70000العيون املغرب
السيد سيد عمرو الكنتاوي
عنوانه(ا) رقم  105بلوك د تجزئة
الوحدة العيون  70000العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .3936/2
225I
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ف رلالستشارة
السيدة ستيزي لوبنة عنوانه(ا)
O2 FEES
 24زنقة راسين طابق  4شقة 13
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املعاريف  20390الدارالبيضاء
تأسيس شركة
املغرب.
ف رلالستشارة
األسماء الشخصية والعائلية
الدارالبيضاء زاوية شارع  2مارس و ومواطن مسيري الشركة:
القدس اقامة املجد عمارة  Jرقم 8
السيدة ستيزي اسماء عنوانه(ا)
عين الشق  ،20460 ،الدارالبيضاء
كولف سيتي فيال  161املدينة
املغرب
27182
النواصر
الخضراء
 O2 FEESشركة ذات املسؤولية
الدارالبيضاء املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67زنقة
عزيزبالل الطابق  2رقم  3املعاريف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
دجنبر  2021تحت رقم .803225
  20390الدارالبيضاء املغرب226I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
إئتمانيات الدريوش
رقم التقييد في السجل التجاري :
Société CHUKRANI
524769
MECANIQUE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 03نونبر  2021تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
إئتمانيات الدريوش
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
املسؤولية املحدودة.
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
عند
متبوعة
تسمية الشركة
Société CHUKRANI
اإلقتضاء بمختصر تسميتها O2 :
 MECANIQUEشركة ذات
.FEES
املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
التجميل.
ليكسوس رقم 92000 - 10
عنوان املقر االجتماعي  67 :زنقة
العرائش املغرب
عزيزبالل الطابق  2رقم  3املعاريف -
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 20390الدارالبيضاء املغرب.
املحدودة
املدة التي تأسست من أجلها
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشركة  99 :سنة .
6539
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
درهم ،مقسم كالتالي:
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
السيدة ستيزي اسماء 500 :
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ستيزي لوبنة  500 :املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية املسؤولية املحدودة.تسمية الشركة متبوعة عند
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ستيزي اسماء عنوانه(ا) اإلقتضاء بمختصرتسميتها Société :
كولف سيتي فيال  161املدينة . CHUKRANI MECANIQUE
غرض الشركة بإيجاز ATELIER :
27182
النواصر
الخضراء
. DE MECANIQUE
الدارالبيضاء املغرب.

عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
ليكسوس رقم  92000 - 10العرائش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين الراوي 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوشتى الراوي 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مصطفى الشكراني 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين الراوي عنوانه(ا)
اسبانيا  26510اسبانيا اسبانيا.
السيد بوشتى الراوي عنوانه(ا)
تجزئة الوفاء رقم 92000 1196
العرائش املغرب.
السيد مصطفى الشكراني
عنوانه(ا) تجزئة ليكسوس رقم 10
 92000العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشتى الراوي عنوانه(ا)
تجزئة الوفاء رقم 92000 1196
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .1257
227I
SOUHAL CONSULTING

MAJOR FINITIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOUHAL CONSULTING
RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A
APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 MAJOR FINITIONSشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك
 9013طريق السويهلة تاركة -
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 40000مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49345
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ
MAJOR FINITIONS
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي بلوك  9013طريق
السويهلة تاركة  40000 -مراكش
املغرب نتيجة ل  :االزمة االقتصادية
و صعوبة املنافسة على الصفقات
و حدد مقر التصفية ب بلوك
 9013طريق السويهلة تاركة 4000 -
مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد بلفقيرة و
عنوانه(ا) مراكش  40000مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .131047
228I
FINGEST CONSEIL SARL

INSTITUTION
MOHAMMADIA PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم
 1369مكتب  1مراكش ،40000 ،
مراكش املغرب
INSTITUTION MOHAMMADIA
 PRIVEEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املجمع
السكني يوسف ابن تاشفين عمارة
أ رقم  29شارع األميرموالي عبد هللا
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22
.18163
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي دجنبر  2021تحت رقم .4678
230I
املؤرخ في  10نونبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
Les bons comptes
أطل�سي زكرياء كمسيروحيد
LS SUCCESS
تبعا لقبول استقالة املسير.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر
Les bons comptes
 2021تحت رقم .131092
bd mes 6 dar touzani ، 1175
229I
20000، Casablanca Maroc
 LS SUCCESSشركة ذات املسؤولية
الناظور للحسابات
املحدودة
I&Z CAFE
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
الهدى زنقة محمد بلفرج ج ه 2
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
االقامة  90الشقة  15سيدي مومن
الشريك الوحيد
  20600الدارالبيضاء املغربتفويت حصص
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الناظور للحسابات
املحدودة
شارع االميرسيدي محمد الحي
رقم التقييد في السجل التجاري :
االداري سيتي املحمدية بلوك د
44742
الطابق الثاني رقم ،62000 ، 5
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الناظور املغرب
 01دجنبر  2021تم إعداد القانون
 I&Z CAFEشركة ذات مسؤلية
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
شكل الشركة  :شركة ذات
اشبدانن حي املطارعمارة ‹ أمان  ‹ 1املسؤولية املحدودة.
الناظور  62000الناظور املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
تفويت حصص
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LS :
رقم التقييد في السجل التجاري
.SUCCESS
غرض الشركة بإيجاز  :استشارة
.19145
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد و تدبير.
ARYAS CONSULTING
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
املؤرخ في  16نونبر  2021تمت
LC BTP
الهدى زنقة محمد بلفرج ج ه 2
املصادقة على :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تفويت السيد (ة) عبد املجيد االقامة  90الشقة  15سيدي مومن
الشريك الوحيد
  20600الدارالبيضاء املغرب.ازدوفال  7.500حصة اجتماعية من
رفع رأسمال الشركة
املدة التي تأسست من أجلها
أصل  7.500حصة لفائدة السيد
ARYAS CONSULTING
الشركة  99 :سنة .
(ة) سهام املختاري بتاريخ  16نونبر
Bureau N°1, 1er étage,
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
.2021
Immeuble Résidence Mohamed
درهم ،مقسم كالتالي:
تفويت السيد (ة) محمد امين
الشركة Lotissement 51/Marouane 49 M.E ACADEMY : 250
RATMA,، 40000، Marrakech
املكاوي  7.500حصة اجتماعية من حصة بقيمة  100درهم للحصة .
أصل  7.500حصة لفائدة السيد
Maroc
السيدة مليس الوزاني التهامي
 LC BTPشركة ذات مسؤلية
(ة) سهام املختاري بتاريخ  16نونبر  350 :حصة بقيمة  100درهم
.2021
محدودة ذات الشريك الوحيد
للحصة.

السيدة سلمى الودغيري 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة M.E ACADEMY
عنوانه(ا) تجزئة حميد  02رقم 03
شارع الحزام الكبير عين الدئاب
 20600الدارالبيضاء املغرب.
السيدة مليس الوزاني التهامي
عنوانه(ا)  31زنقة ابو حسن الصغير
طابق  4شقة  20400 8الدار
البيضاء املغرب.
السيدة سلمى الودغيري
عنوانه(ا) منزه الرحمة ج ه  3عمارة
 5رقم  5دار بوعزة  20600الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مليس الوزاني التهامي
عنوانه(ا)  31زنقة ابو حسن الصغير
طابق  4شقة  20400 8الدار
البيضاء املغرب
السيدة سلمى الودغيري
عنوانه(ا) منزه الرحمة ج ه  3عمارة
 5رقم  5دار بوعزة  20600الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805743
231I

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
أسفي  RP9املسارالطابق السفلي
رقم  ,843مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.65661
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  11نونبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 4.000.000,00درهم» أي
من « 5.000.000,00درهم» إلى
« 9.000.000,00درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .131101
232I

وجود نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب زاوية فان
زالند و شارع عبد املومن الطابق رقم
 . - 7الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) ماريا دزوس ديامنتين
و عنوانه(ا)  8زنقة طه حسين بالل
ممرحي كو�شي  .الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :زاوية فان زالند و شارع عبد املومن
الطابق رقم 7
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805833
233I

FHF

MC CONSULTING

RSM Morocco

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

5CA Morocco

حل شركة

تأسيس شركة

FHF
N°249 Bd Yacoub El Mansour
Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC
 MC CONSULTINGشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية فان
زالند و شارع عبد املومن الطابق رقم
 . - 7الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.167509
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MC CONSULTING
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زاوية فان زالند و
شارع عبد املومن الطابق رقم . - 7
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
RSM Morocco
Boulevard de la Corniche ,65
Résidence le Yacht, Imm A ،
20100، Casablanca Maroc
 5CA Moroccoشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  49شارع
جان جوريس  ،الطابق السادس ،
شقة  ، 12غوتييه  20060 -الدار
البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
522523
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 5CA :
.Morocco
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة هو في كل من املغرب
والخارج:
 مكتب املساعدة. مساعدة تقنية ؛ الخط الساخن إدارة املكتب الخلفي. خدمة الزبائن ؛وبصفة عامة  ،جميع العمليات
الصناعية أو التجارية أو املالية أو
املدنية أو املنقولة أو العقارية  ،التي
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر
بأحد األشياء املشار إليها أعاله أو
بأي أشياء مماثلة أو ذات صلة من
املحتمل أن تسهل أو تعزز تطوير
الشركة أو نشاطها.
عنوان املقر االجتماعي  49 :شارع
جان جوريس  ،الطابق السادس ،
شقة  ، 12غوتييه  20060 -الدار
البيضاء اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة 5CA Transnat B.V :
 999حصة بقيمة  10درهم للحصة .
الشركة 5CA Holding B.V : 1
حصة بقيمة  10درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة 5CA Transnat B.V
عنوانه(ا) ملحطات شارع ، 154
الطابق الثالث  3511EKأوتريخت
هولندا.
الشركة 5CA Holding B.V
عنوانه(ا) ملحطات شارع ، 154
الطابق الثالث  3511EKأوتريخت
هولندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

ثيودوروس
أوتو
السيد
جيجسبيرتوس فان هارين عنوانه(ا)
سوماتراكاد  1019PJ 189أمستردام
هولندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
نونبر  2021تحت رقم .800438
234I
CYH

شركة ايناس -بن -ايمو

STE INES-BEN-IMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CYH
BD MOHAMMED
BENABDELLAH IMM 25
OUJDA، 60000، OUJDA
MAROC
شركة * ايناس -بن -ايمو * STE
 *INES-BEN-IMMOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15زنقة
جمال الدين أفغاني الطابق األول
رقم  3وجدة  OUJDA 60000وجدة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
38439
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 23
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :شركة *
ايناس -بن -ايمو * STE INES-BEN-
.*IMMO
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غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي 15 :زنقة
جمال الدين أفغاني الطابق األول
رقم  3وجدة  OUJDA 60000وجدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  2021 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.200.000درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مليكة عبادي عنوانه(ا)
وجدة  60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مليكة عبادي عنوانه(ا)
وجدة  60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  29نونبر
 2021تحت رقم .4075
235I
موروكو كومبتونس اكاونت

AIKINI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة  17الطابق  4برج منارة 2
مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي
 ،40000 ،مراكش املغرب
 AIKINI SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مسلم قطعة بكارالطابق الثالث
شقة رقم  14باب دكالة 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
121399
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها AIKINI :
.SARL
غرض الشركة بإيجاز  - :إنشاء
املواقع اإللكترونية
استيراد وتصديرالخدماتإنشاء الشعارات والهوياتاملرئية
 املساعدة والدراسة والخبرةوجميع خدمات تكنولوجيا املعلومات
البحث وتطوير البرمجياتوالحلول التقنية
تسويق برامج وأجهزة الكمبيوترواملكتب بما في ذلك أنشطة التجارة
اإللكترونية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
مسلم قطعة بكار الطابق الثالث
شقة رقم  14باب دكالة 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كومبين فيليب أرنو
لوسيان أغسطس  50 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
الشركة أيكيني  50 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كومبين فيليب أرنو
لوسيان أغسطس عنوانه(ا) 55
شارع التحالف  13002مرسيليا
فرنسا.
أيكيني عنوانه(ا)
الشركة
 70ترافرس دو تونكين مارسيليا
الدائرة العاشرة فرنسا مسجلة في
السجل التجاري ملارسيليا تحت رقم
 830058731يمثلها السيد كومبين
فيليب أرنود لوسيان أوغوست من
الجنسية الفرنسية حامل جواز
السفر رقم  19cc70989من مواليد
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 18/08/1969ويعيش في  55شارع
دي ليانس  13002مرسيليا فرنسا
 13010مرسيليا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كومبين فيليب أرنو
لوسيان أغسطس عنوانه(ا) 55
شارع التحالف  13002مرسيليا
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .14588
236I
الناظور للحسابات

BEST TASTES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االميرسيدي محمد الحي
االداري سيتي املحمدية بلوك د
الطابق الثاني رقم ،62000 ، 5
الناظور املغرب
 BEST TASTESشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
إشبيلية عمارة  10تجزئة غايمو
الطابق الرابع الشقة  4د الناظور
 62000الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
23307
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BEST :
.TASTES

غرض الشركة بإيجاز - :بيع
الحبوب والقطاني
بيع الفواكه الجافةالتصديرواالستيراد.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
إشبيلية عمارة  10تجزئة غايمو
الطابق الرابع الشقة  4د الناظور
 62000الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد البغدادي محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد البغدادي محمد عنوانه(ا)
دواراغبال بني شيكر  62000الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد البغدادي محمد عنوانه(ا)
دواراغبال بني شيكر  62000الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .4649
237I
FHF

PESAGE PROMOTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FHF
N°249 Bd Yacoub El Mansour
Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC
 PESAGE PROMOTIONشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  24زنقة
جيل سزارو  55ديكاف رقم  7و 8
الصخور السوداء  . -الدارالبيضاء
املغرب.

الجريدة الرسمية
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تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.221021
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  16نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 24زنقة جيل سزار و  55ديكاف
رقم  7و  8الصخور السوداء  . -الدار
البيضاء املغرب» إلى « 24زنقة جيل
سزار و  55ديكاف رقم  8الصخور
السوداء  . -الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805862
238I

 – IIبموجب القرارات غيرالعادية
للشركاء بتاريخ  30نونبر  ،2021تقرر:
•معاينة تفويت حصص الشركة
واستمرار الشركة بشكل شركة ذات
مسؤولية محدودة؛
•استقالة السيدة ليلى بنجلون
بنقاسم من مهامها كمدبرة وتعيين
السيدة مريم السعيدي زوجة
الطاهري بصفتها مدبرة؛
•اعتماد نظام أسا�سي جديد تحت
شكله الجديد.
 - IIIتم القيام باإليـداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .804988
عن املستخلص والبيانات
239I

«»NALINE FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رسمالها  100.000,00درهم
الكائن مقرها :الدارالبيضاء –
إقامة نورماندي،
 ،18زنقة نورماندي – املعاريف ،حي
راسين
السجل التجاري 490.997 :
تفويت حصص الشركــة
 –Iبموجب عقود عرفية مؤرخة
في  30نونبر  ،2021فإن السيدة ليلى
بنجلون بنقاسم قد فوتت 1.000
حصة شركة ،أي مجموع حصص
الشركة التي تمتلكها املفوتة في
رسمال شركة «» NALINE FOOD
لفائدة :
السيدة مريم السعيدي زوجةالطاهري إلى حدود  500حصة
شركة؛
ي
السيد جاد الطاهر  ،ممثلمن طرف وصيه الشرعي السيد
بدر الطاهري إلى حدود  250حصة
شركة؛
السيد نائل نبيل الطاهري،ممثل من طرف وصيه الشرعي السيد
بدر الطاهري إلى حدود  250حصة
شركة؛

CORPORATE AUDIT GROUP

A. SAAIDI CONSULTANTS

NALINE FOOD

إعالن متعدد القرارات

RESOLUTION CALL
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
 ,445شارع عبد املومن ،الطابق
الخامس ،رقم ،20000 ، 22
casablanca maroc
« RESOLUTION CALLشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية زنقة
راشيدي وزنقة واد زم20000 - ،
املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.9181
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :.1الذي ينص على مايلي:
قبول استقالة السيدة Angélique,
Orjana DILSCHER ép. GERARD
من مهامها كمسيرة للشركة
قرار رقم  :.2الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد Raphaël, Jean,
 Moréno, Adam SEMOكمسير
للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :صالحيات التسيير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .2698
240I
STE FIACCOF

STE ECOSTRAV

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE ECOSTRAVشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
بنعاشور رقم  48برج موالي عمر-
 30000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
55017
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
. ECOSTRAV
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة بيع االليات الفالحية تجارة
عامة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
بنعاشور رقم  48برج موالي عمر -
 30000مكناس املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املختار الزهاري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املختار الزهاري عنوانه(ا)
شقة  168عمارة ج تجزئة شمس 2
بن سودة  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املختار الزهاري عنوانه(ا)
شقة  168عمارة ج تجزئة شمس 2
بن سودة  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .5539
241I
S.H EXPERTISE

RAHAF COFFEE SHOP

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
Rue Chrarda RDC ,10
Derb Loubila Bourgogne
Casablanca– MAROC ، 20400،
CASABLANCA MAROC
 RAHAF COFFEE SHOPشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 650
شارع محمد الخامس إقامة أكاسيا
الدارالبيضاء  11643 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526985
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.RAHAF COFFEE SHOP
غرض الشركة بإيجاز  :محل قهوة
يشغل أقل من  5أشخاص.
عنوان املقر االجتماعي ، 650 :
شارع محمد الخامس إقامة أكاسيا
الدار البيضاء  11643 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الشايب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الشايب عنوانه(ا)
اقامة البدرم س  45طابق  4شقة 13
ع س  20590الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الشايب عنوانه(ا)
اقامة البدرم س  45طابق  4شقة 13
ع س  20590الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805941
242I
CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS
PARTNERS

CANTINETTA

إعالن متعدد القرارات

CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
Boulevard Zerktouni,, 275
Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC
« CANTINETTAشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رياض

الجريدة الرسمية

سكويرمركزتسوق محلي تجاري 3.5
ناصية شارع الشهيد ضياء الرحمن
والطريق الدائري العمراني حي
السوي�سي  10000 -الرباط املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.137929
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد واملدير القانوني
الوحيد للشركة السيد يازغي رشيد
 ،يقرر التحويل والنقل بموجب
الضمانات العادية بحكم األمرالواقع
وبحكم القانون إلى السيد يازغي
أحمد الذي يقبل  500سهم.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
قرر املساهم الوحيد  ،السيد يازغي
رشيد  ،تعيين السيد يازغي أحمد
 ،كمدير مشارك للشركة لفترة غير
محدودة ويقرر أن الشركة ستكون
ملزمة بشكل صحيح بالتوقيع
املنفصل لكل من املديرين املشاركين.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
يقرر املساهم الوحيد أنه في ضوء
القرار األول في املحضر الذي ينص
على نقل  500سهم إلى السيد يزغي
أحمد  ،فإنه يتبع حتما تغيير الشكل
القانوني ( SARLAUشركة ذات
مسؤولية محدودة شركة فريدة من
نوعها) والذي يتخذ الشكل القانوني
لـ ( SARLشركة ذات مسؤولية
محدودة).
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
يقرر املساهم الوحيد تعديل املواد 1
و  6و  7و  13من النظام األسا�سي
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
ُ
تمنح جميع الصالحيات لحامل أصل
أونسخة أومستخرج من هذا القانون
لعمل أي إيداعات وإصدارات حسب
الضرورة .من بين كل ما ورد أعاله
 ،تم إعداد هذه املحاضر التي تم
التوقيع عليها  ،بعد قراءتها  ،من قبل
املساهم الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
يتم تكوين شركة ذات مسؤولية
محدودة بين مالكي األسهم التي تم
إنشاؤها أدناه وتلك التي قد يتم
ً
الحقا  ،والتي ستخضع
إنشاؤها
للقوانين والظهير الساري على
الشركات في اململكة املغربية وخاصة
القانون رقم  5-96الصادر بالظهير
رقم  1-0-97-49بتاريخ  05شوال
 13( 1417فبراير  )1997ونفس
ال�شيء عندما يمكن إصدارها في
املستقبل  ،وكذلك بموجب هذه
األنظمة.
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
يقدم الشركاء املساهمات النقدية
التالية لهذه الشركة :السيد يازغي
رشيد  50،000.00درهم السيد
يازغي أحمد  50،000.00درهم
املجموع  100،000.00درهم املبلغ
اإلجمالي للمساهمات النقدية :مائة
ألف درهم ( 100،000.00درهم).
هذا املبلغ الذي يبلغ مائة ألف درهم
( 100،000.00درهم) تم املساهمة
به نقدا وإيداعه في الصندوق
االجتماعي للشركة
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم تحديد رأس مال الشركة بمائة
ألف درهم ( 100،000.00درهم) ،
وهو مقسم إلى ألف ( )1000سهم
بمائة درهم ( 100.00درهم) لكل
سهم  ،ويخصص للشركاء على النحو
التالي :عدد األسهم الشريك السيد
يازغي رشيد  500سهم السيد يازغي
أحمد  500سهم إجمالي 1000
ً
سهم ُيعلن ما سبق ذكره صراحة أن
األسهم األلف التي يتكون منها رأس
املال مدفوعة بالكامل  ،وأنها تمثل
مساهماتها العينية والنقدية.
بند رقم  :13الذي ينص على مايلي:
ُيدار الشركة من قبل شخص طبيعي
أوأكثر  ،شركاء أم ال  ،يعينهم الشركاء
في النظام األسا�سي أو بقرار جماعي
عادي من الشركاء .يصرح جميع
الشركاء أعاله  ،املوقعين أدناه ،
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بموافقتهم على ما يلي - :السيد يازغي
رشيد  ،املقيم في  39شارع الصراد بن
مالك  ،منطقة الوالدية  ،السوي�سي
 ،الرباط  ،حامل الهوية الوطنية
رقم  ، PK806613مغربي الجنسية
 ،مواليد  - .16/4/1989السيد
يازغي أحمد  ،املقيم في لوت أفينير
شارع  NR 35 02الدار البيضاء ،
يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم
 ، PK802973مغربي الجنسية ،
مواليد  .12/20/1979يتم تعيينهم
كمديرين مشاركين للشركة لفترة غير
محددة .تلتزم الشركة بشكل صحيح
بجميع األعمال والوثائق املتعلقة
بها من خالل التوقيع املنفصل
لكل من املديرين املشاركين.ومع
ذلك  ،من أجل ضمان إدارة املهام
اإلدارية والتجارية الحالية (باستثناء
املستندات واألفعال املالية)  ،فإن
توقيع املديرين املشاركين إلزامي.
فيما يتعلق باألطراف الثالثة  ،يمثل
املديرون املشاركون الشركة ولديهم
سلطة واسعة للتصرف نيابة عنها  ،في
جميع الظروف  ،دون الحاجة إلى تبرير
أي تفويض .بشكل عام في صالحياتهم
مع شركائهم  ،يمكن للمديرين
القيام وتنفيذ جميع العمليات
املتعلقة بهدف الشركة .تشمل
سلطاتهم ؛ على وجه الخصوص ،
هؤالء من - :تعيين وكالء وموظفي
الشركة وعزلهم وفصلهم وتحديد
رواتبهم وأجورهم ومكافآتهم الثابتة
أو املتناسبة .استالم ودفع جميع
العموالت واالشتراك واملصادقة
والتفاوض ودفع جميع الكمبياالت
 - ،إبرام جميع العقود واملعاهدات
واألسواق  ،النقدية أو اآلجلة ،
املتعلقة بعمليات الشركات  ،وكذلك
جميع مشتريات ومبيعات املواد
الخام واملعدات والبضائع واألشياء
املنقولة  - ،عقد جميع القروض
 ،عن طريق فتح اعتماد مصرفي
 - ،قبول جميع الضمانات وإجراء
جميع عمليات السحب والتحويالت
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والتغريب لألموال واملستحقات
وغيرها من األوراق املالية العائدة
للشركة املذكورة  - ،املوافقة على
جميع عقود اإليجاروالتأجيرأو قبولها
أو إنهاؤها  ،وتنفيذ جميع اإلنشاءات
وجميع األعمال  - ،متابعة كافة
اإلجراءات القانونية وتمثيل الشركة
في كافة عمليات اإلفالس والتصفية
القضائية أو الودية .معالجة وتسوية
وتسوية وإعطاء جميع إخالء
املسؤولية واإلفراج قبل السداد أو
بعده - .التحقق من جميع مقتنيات
املباني املعدة للبناء - .عقد جميع
القروض واالئتمانات املصرفية
واملوافقة على جميع عمليات
التبادل واملبيعات لألصول واملباني
التجارية  ،وتشكيل الرهون العقارية
وكذلك جميع الفوائد في الشركات
املؤسسة أو التي سيتم تشكيلها ،
يجوز للمديرين  ،تحت مسؤوليتهم
 ،أن يشكلوا وكالء لواحد أو أكثر
كائنات محددة .قد يسمح هذا األخير
ليحل محله .في حالة وجود أكثر من
مدير واحد  ،فإنهم يتمتعون بشكل
منفصل بالصالحيات املنصوص
عليها في هذه املقالة .في حالة عدم
وجود مدقق حسابات  ،يجب تقديم
أي اتفاق بين الشركة وأحد مديريها
من غير الشركاء إلى املوافقة املسبقة
من اجتماع املساهمين .يجب على
املديرين تكريس كل الوقت الالزم
وتقديم كل الرعاية الضرورية
للشؤون االجتماعية .في نهاية السنة
املالية  ،يقوم املديرون بإعداد قائمة
الجرد وإعداد البيانات املوجزة
التي يتطلبها القانون  ،وكذلك تقرير
اإلدارة ؛ يقدمون هذه املستندات
للموافقة عليها في اجتماع املساهمين
 ،في غضون ستة أشهرمن تاريخ نهاية
السنة املالية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  09دجنبر
 2021تحت رقم .11135
243I
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TOPOLOG

الناظور للحسابات

TOPOLOG

TAG FOOD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

تأسيس شركة

TOPOLOG
اقامة اوالد زيان عمارة ي  1الشقة
رقم  5الدارالبيضاء  ،20200 ،الدار
البيضاء املغرب
 TOPOLOGشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  68شارع
 30حي الدريسية  2الدارالبيضاء -
 20200الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.284925
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  TOPOLOGمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  68شارع  30حي
الدريسية  2الدار البيضاء 20200 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل :
توقف النشاط التجاري بسبب مرض
مزمن للشريك الوحيد.
و حدد مقر التصفية ب  68شارع
 30حي الدريسية  2الدار البيضاء -
 20200الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) ابراهيم منادي و
عنوانه(ا) اقامة اوالد زيان عمارة ي 1
الشقة رقم  5الدار البيضاء 20200
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .804924
244I

الناظور للحسابات
شارع االميرسيدي محمد الحي
االداري سيتي املحمدية بلوك د
الطابق الثاني رقم ،62000 ، 5
الناظور املغرب
 TAG FOODشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
إشبيلية عمارة  10تجزئة غايمو
الطابق الرابع الشقة  4د الناظور
 62000الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23311
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TAG :
.FOOD
غرض الشركة بإيجاز - :بيع
الحبوب والقطاني
بيع الفواكه الجافةالتصديرواالستيراد.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
إشبيلية عمارة  10تجزئة غايمو
الطابق الرابع الشقة  4د الناظور
 62000الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد درغال احمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد درغال احمد عنوانه(ا) حي
أوالد بويفقوسا بني انصار 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد درغال احمد عنوانه(ا) حي
أوالد بويفقوسا بني انصار 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .4650
245I
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KM PACKAGING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
B22 Lotissement Zaitoune
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
 KM PACKAGINGشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 2عمارة رقم  21بلوك إف حي الهدى
 80000اكادير
اكاديراملغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.35317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« شقة رقم  2عمارة رقم  21بلوك
إف حي الهدى اكادير 80000 -اكادير
املغرب» إلى «تجزئة بني يزناسن رقم
 214شقة رقم  1في الطابق األول
الدشيرة الجهادية انزكان 86360 -
انزكان املغرب».
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  03نونبر
 2021تحت رقم .107098
246I
aice compta

PROCO INDUSTRIEL
GROUPE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
PROCO INDUSTRIEL GROUPE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
كلميمة إقامة لوفررقم  653الطابق
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526829
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PROCO INDUSTRIEL GROUPE
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
قابضة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
كلميمة إقامة لوفر رقم  653الطابق
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد محمد الشرقاوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
ي
السيد محمد الشرقاو عنوانه(ا)
حي موالي رشيد  1بلوك  1زنقة 16
رقم  9البيضاء  20670الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الشرقاوي عنوانه(ا)
حي موالي رشيد  1بلوك  1زنقة 16
رقم  9البيضاء  20670الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805748
247I
aice compta

MEDI SIGNAL GROUPE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MEDI :
.SIGNAL GROUPE
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
قابضة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
كلميمة إقامة لوفر رقم  653الطابق
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم مسليل
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحيم مسليل
عنوانه(ا)  5زنقة جون بوين شقة 5
 20600الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحيم مسليل
عنوانه(ا)  5زنقة جون بوين شقة 5
 20600الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805747
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aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
 MEDI SIGNAL GROUPEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
MOROCCAN PLANE NAVY WAY
كلميمة إقامة لوفررقم  653الطابق
CENTRE DE FORMATION
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب
PNC FES
تأسيس شركة ذات مسؤلية
إعالن متعدد القرارات
محدودة ذات الشريك الوحيد
MOROCCAN PLANE NAVY
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
WAY
526827
املكتب رقم  2الطابق االول شارع
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في موالي رشيد االطلس طريق صفرو
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون مكاتب الصفاء فاس ،30000 ،فاس
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
CENTRE DE FORMATION
باملميزات التالية:
« PNC FESشركة ذات املسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
املحدودة»
مسؤلية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها االجتماعي 10 :تجزئة
مطاحن االدريسية اطلس 30000 -
الوحيد.

557

فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.33753
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغييرتسمية الشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغييراملقراالجتماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تأخد الشركة اسم MOROCCAN
PLANE NAVY WAY
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي حدد في مكتب رقم
 2الطابق االول شارع موالي رشيد
االطلس طريق صفرو فاس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .5648/021
249I
CABINET DE GESTION ET RÉVISION
COMPTABLE

SBATAG FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
IMM GHA 6ème étage,
bureau n°43 centrak park
Mohammedia ، 28810،
Mohammedia maroc
 SBATAG FOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
شارع فاس و شارع راشدي كمال
بارك سنتربات عمارة  1الطابق
السفلي رقم  11املحمدية 28810 -
املحمدية املحمدية.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
.24085
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SBATAG FOODمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زاوية شارع فاس و شارع
راشدي كمال بارك سنتر بات عمارة
 1الطابق السفلي رقم  11املحمدية -
 28810املحمدية املحمدية نتيجة ل :
عدم اكتمال مشروع صغير للوجبات
السريعة تم انشائه في فترة انتشار
الوباء كوفيد . .19
وحدد مقرالتصفية ب زاوية شارع
فاس وشارع راشدي كمال بارك سنتر
بات عمارة  1الطابق السفلي رقم 11
املحمدية  28810 -املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد فوزي سباعي و
عنوانه(ا) رقم  407غروندينز ستريت
السيستا  28000املحمدية املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .2690
250I
you stick out

YOU STICK OUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

you stick out
Hay farah rue 60 n 63 ، 20530،
Casablanca maroc
 you stick outشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ابراهيم الروداني رقم  332طابق
 5رقم الشقة  21إقامة الريحان -
 20330الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
525087
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها you :
.stick out
غرض الشركة بإيجاز  :البرمجة
واالستشارات وأنشطة تكنولوجيا
املعلومات األخرى.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
ابراهيم الروداني رقم  332طابق
 5رقم الشقة  21إقامة الريحان -
 20330الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا العميري 50% :
بقيمة  5.000درهم.
السيد طارق موميني  50% :بقيمة
 5.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا العميري عنوانه(ا)
حي الفرح زنقة  60رقم 20540 63
الدارالبيضاء املغرب.
السيد طارق موميني عنوانه(ا)
اإلدريسية  4شارع دال رقم 69
 20530الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا العميري عنوانه(ا)
حي الفرح زنقة  60رقم 20540 63
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ -
تحت رقم .-
251I
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RIF CONSEIL SARL

 STE PANADRIA DE PARISSARL A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
ARRIERE RUE TITOUAN 3EM
ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC
 STE PANADRIA DE PARIS SARL A.Uشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 05بالطابق االول من العمارة رقم
 44كائنة بزنقة  37حي لعري الشيخ
الناظور  62000 -الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
23321
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
PANADRIA DE PARIS - SARL
.A.U
غرض الشركة بإيجاز  :مخبز
 استيراد وتصدير.عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
 05بالطابق االول من العمارة رقم
 44كائنة بزنقة  37حي لعري الشيخ
الناظور  62000 -الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة تلخوخ صارة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

السيدة تلخوخ صارة 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة تلخوخ صارة عنوانه(ا)
دوار تاوريرت بوستة سلوان الناظور
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة تلخوخ صارة عنوانه(ا)
دوار تاوريرت بوستة سلوان الناظور
 62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .4677
252I
FARAH CONSEILS

ILYASS DELICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FARAH CONSEILS
RUE ALLAL BEN ABDELLAH 11
2éme ETAGE ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 ILYASS DELICEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47
زنقة ابو السلط االندل�سي زاوية 22
زنقة بن نفيس املعارف 20370 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
526499
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها ILYASS :
. DELICE
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غرض الشركة بإيجاز  :استغالل و
تسييراملقاهي و املطاعم.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 47
زنقة ابو السلط االندل�سي زاوية 22
زنقة بن نفيس املعارف 20370 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد خالص 660 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املهدي خالص 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد خالص عنوانه(ا)
 1زنقة قدور العلمي  20000الدار
البيضاء املغرب.
السيد املهدي خالص عنوانه(ا)
 1زنقة قدور العلمي  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد خالص عنوانه(ا)
 1زنقة قدور العلمي  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .805369
253I
AGZOU TRAVAUX

اكزو طرافو

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGZOU TRAVAUX
اقامة جوهرة م س 15عمارة 8
الشقة CASABLANCA ،20000 ، 8
MAROC
اكزو طرافو شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى
زنقة موزاروشارع انفا اقامة
لبتي باغدي الطابق 20000 - 7

الجريدة الرسمية

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
524363
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :اكزو
طرافو.
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
أعمال متنوعة أو بناء.
عنوان املقر االجتماعي  :ملتقى
زنقة موزار وشارع انفا اقامة
لبتي باغدي الطابق 20000 - 7
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امللوكي عبد الرحيم 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد امللوكي عبد الرحيم
عنوانه(ا) اقامة جوهرة م س15
عمارة  8الشقة 20000 8
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امللوكي عبد الرحيم
عنوانه(ا) اقامة جوهرة م س15
عمارة  8الشقة 20000 8
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
نونبر  2021تحت رقم .4802
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559
RIF CONSEIL SARL

SOCIETE CHALLIOUI ET
LAHRAOUI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

RIF CONSEIL SARL
ARRIERE RUE TITOUAN 3EM
ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC
SOCIETE CHALLIOUI ET
 LAHRAOUI SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
ابن سينا رقم  81الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.4539
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05دجنبر  2021تقرر
حل SOCIETE CHALLIOUI ET
 LAHRAOUI SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع ابن سينا رقم 81
الناظور  62000 -الناظور املغرب
نتيجة ألزمة القطاع.
و عين:
السيد(ة) عبد الحافيظ
الشاليوي و عنوانه(ا) احدادن بني
بويفرور الناظور  62000الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) مراد الهراوي وعنوانه(ا)
احدادن بني بويفرورالناظور 62000
الناظور املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) حميد الهراوي و
عنوانه(ا) احدادن بني بويفرور
الناظور  62000الناظور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) الداودي الشادلي و
عنوانه(ا) دوار اريمام احدادا بني
بويفرور الناظور  62000الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  05دجنبر  2021وفي شارع
ابن سينا رقم  81الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .4581
255I
aice compta

STE EL.J IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
STE EL.J IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املنصور إقامة ب مجموعة 133
شقة  13الطابق  3عين حرودة
محمدية  28630 -املحمدية املغرب
.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.21069
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14أكتوبر  2020تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE EL.J IMPORT
 EXPORTمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة املنصور إقامة ب مجموعة
 133شقة  13الطابق  3عين حرودة
محمدية  28630 -املحمدية املغرب
نتيجة ل  :حل مسبق للشركة .
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
املنصور إقامة ب مجموعة 133
شقة  13الطابق  3عين حرودة
محمدية  28630 -املحمدية املغرب .
و عين:
السيد(ة) جواد األحمروعنوانه(ا)
مدينتي عمارة  4رقم  41شطر 11
البرنو�صي  20600البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.

الجريدة الرسمية

560

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :حل
مسبق للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  27يناير
 2021تحت رقم .199
256I
SOUHAL CONSULTING

KECH CERAME

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOUHAL CONSULTING
RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A
APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 KECH CERAMEشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 37
عرصة القرطبي شارع موالي عبد
هللا  40000 -مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.89981
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 KECH CERAMEمبلغ رأسمالها
 810.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  37عرصة القرطبي
شارع موالي عبد هللا 40000 -
مراكش املغرب نتيجة ل  - :تراجع
وضعية الشركة الصافية الى اقل من
 1/4من راسمالها
 االزمة االقتصادية بسبب وباءكوفيد .19
و حدد مقر التصفية ب رقم 37
عرصة القرطبي شارع موالي عبد هللا
  40000مراكش املغرب.و عين:
السيد(ة) عبد الصمد املتسلي و
عنوانه(ا) مراكش  40000مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .131048
257I
BFIT CLUB

CASA LAGOA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CASA LAGOA
املحل  3و املحل  ، 4عمارة  ، 5إقامة
رياض كاردن تجزئة يسرى األلفة ،
 ،20200الدارالبيضاء املغرب
 CASA LAGOAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 3
و املحل  ، 4عمارة  ، 5إقامة رياض
كاردن تجزئة يسرى األلفة 20200 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526373
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CASA :
.LAGOA
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب وخارجه:
 استغالل مقهى ،و قاعة شاي ،ومحل بيع املثلجات ؛
 توريد وبيع وخدمة الطعاموالشراب في املوقع أو نقله ً
بعيدا.
تطوير وتشغيل األنشطة في مجال
املطاعم  ،بأي وسيلة كانت.
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 الوجبات السريعة وخدمةالتوصيل للمنازل ووجبات العمل
والتموين داخل الشركة
إدارة و استغالل املطاعم الثابتة
واملتنقلة.
تنظيم املناسبات واالحتفاالت
وحفالت الزفاف وحفالت االستقبال
والكوكتيالت وخدمة تقديم الطعام
والتموين والتدريب و خدمة
املقصف ...
مشغل مواقع التجارة اإللكترونية
(نشر وتشغيل مواقع اإلنترنت ،
مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت  ،نشر
املحتوى اإللكتروني )... ،
شراء وبيع وتجارة وسمسرة
وتمثيل وتسويق وتوزيع جميع
األشياء واملنتجات واملواد والسلع ؛
تجارة الجملة والتجزئة؛
الخدمات التجارية بجميع أنواعها:
وكيل بالعمولة  ،مزود أعمال  ...؛
استيراد وتصدير جميع أنواع
السلع أو املنتجات أو البضائع أو
الحلول أو الخدمات ؛
وبشكل عام  ،جميع املعامالت
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشرأو
غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله
أو من املحتمل أن تعزز تحقيقها
وتطويرها..
عنوان املقر االجتماعي  :املحل 3
و املحل  ، 4عمارة  ، 5إقامة رياض
كاردن تجزئة يسرى األلفة 20200 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد السليماني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة لطيفة زروال 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السليماني
عنوانه(ا) إقامة رياض كاردن عمارة
 2الشقة  5تجزئة يسرى األلفة
 20200الدارالبيضاء املغرب.
السيدة لطيفة زروال عنوانه(ا)
إقامة رياض كاردن عمارة  2الشقة
 5تجزئة يسرى األلفة 20200
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة زروال عنوانه(ا)
إقامة رياض كاردن عمارة  2الشقة
 5تجزئة يسرى األلفة 20200
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805167
258I
STE CONSEIL MAROC

BOULANGERIE CHICAGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE CONSEIL MAROC
AV SIDI TALHA IMMEUBLE
SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،
TETOUAN MAROC
 BOULANGERIE CHICAGOشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  163شارع
املامون جامع مزواق تطوان 93000
تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3593
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2021تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 BOULANGERIE CHICAGOمبلغ
رأسمالها  150.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  163شارع املامون
جامع مزواق تطوان  93000تطوان
املغرب نتيجة ل  :حل شركة.
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و حدد مقر التصفية ب 163
شارع املامون جامع مزواق تطوان
 93000تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد السالم ابن عمر
و عنوانه(ا) تطوان  93000تطوان
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  11نونبر
 2021تحت رقم .6898
259I
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE JEFE TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
B22 Lotissement Zaitoune
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
 STE JEFE TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 640
شارع عبد الكريم الخطابي العليا
املحمدية  20650 -املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.14999
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE JEFE TRANS
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 640
شارع عبد الكريم الخطابي العليا
املحمدية  20650 -املحمدية املغرب
نتيجة ل  :حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 640
شارع عبد الكريم الخطابي العليا
املحمدية  20650 -املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) رشيد زكري و عنوانه(ا)
تجزئة العمران رقم  70ايمي وادار
التامري اكادير  80000اكادير املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .2640
260I
شركة رياض للحسابات

EXTRA MORTIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

شركة رياض للحسابات
 39شارع الدارالبيضاء ،62000 ،
الناظور املغرب
 EXTRA MORTIERشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
الصناعي القطب الحضري العروي -
 62550الناظور املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.18889
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  07دجنبر
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 10.000.000درهم»
أي من « 12.000.000درهم» إلى
« 22.000.000درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .4675
261I

561
PACIOFIS

S.P.R

إعالن متعدد القرارات

PACIOFIS
BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
ALLAH BEN ABDELLAH IMM
MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC
« S.P.Rشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :الحي
الصناعي بكنفودة قطعة رقم 33
و  - - 34جماعة كنفودة -جرادة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.33477
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
الزيادة في رأس مال الشركة بمبلغ
 1 000 000.00درهم ليتم رفعه
من مبلغ  1 300 000.00درهم إلى
 2 300 000.00درهم من خالل إنشاء
 10000حصة جديدة بقيمة 100
درهم لكل منها عن طريق املساهمة
النقدية و اإلكتتاب بالكامل واإلفراج
عن النصف نقدا وتخصيصه
إلى الشريك الجديد شركة فون
دانفستيسمون دو ال ريجيون دو
لوريونطال(فيرو) شركة مساهمة
راس مالها  150 000 000.00درهم
و مقرها بوجدة  76شارع سار موالي
الحسن إقامة باستور .ورقم سجلها
التجاري بوجدة هو  19305ممثلة
بواسطة شركة فيروجست رقم
سجلها التجاري بوجدة هو19307
والتي يمثلها السيد نادرايثريب
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
املوافقة على شريك جديد في الشركة
و هو شركة فون دانفستيسمون دو
ال ريجيون دو لوريونطال (فيرو) ب
 10000حصة
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تسير الشركة من طرف السيد

قدوري محمد و السيد بنمسعود
نوفل بالتوقيع املشترك لهما
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
قدم الشركاء في الشركة مبالغ نقدية
و بتضمين الحساب الجاري للشركاء
كالتالي :السيد بنمسعود نوفل
 650 000.00درهم والسيد قدوري
محمد  650 000.00درهم وشركة
فون دانفستيسمون دو ال ريجيون
دو لوريونطال (فيرو) شركة مساهمة
 1 000 000.00درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
حدد راسمال الشركة في 000.00
 2 300درهم مقسمة الي 23 000
حصة عن طريق اإلكتتاب بالكامل
واإلفراج عن النصف كالتالي ::السيد
بنمسعود نوفل  6500حصة والسيد
قدوري محمد  6500حصة وشركة
فون دانفستيسمون دو ال ريجيون دو
لوريونطال (فيرو)  10000حصة
بند رقم  :38الذي ينص على
مايلي :تسير الشركة من طرف السيد
قدوري محمد و السيد بنمسعود
نوفل بالتوقيع املشترك لهما
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .4366
262I
ELVA SERV

ELVA SERV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ELVA SERV
 46شارع محمد الزرقطوني الطابق
 2رقم  ،20000 ، 6الدارالبيضاء
املغرب
 ELVA SERVشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
محمد الزرقطوني الطابق  2رقم - 6
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري
.450433
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ELVA SERVمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 46
شارع محمد الزرقطوني الطابق 2
رقم  20000 - 6الدارالبيضاء املغرب
نتيجة ل  :غياب نشاط تجاري وآزمة
كوفيد .19
و حدد مقر التصفية ب  46شارع
محمد الزرقطوني الطابق  2رقم - 6
 20020الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الحق بوتشي�شي و
عنوانه(ا)  46شارع محمد الزرقطوني
الطابق  2الشقة رقم  20000 6الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  06دجنبر
 2021تحت رقم .803190
263I
GLOBE FIDUCIAIRE

KHALIMAT ORO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم
 ،20100 ، 18الدارالبيضاء املغرب
 KHALIMAT OROشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26قسارية
املنجرة ،الدارالبيضاء 20250 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.223933

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20أبريل  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد KHALIMAT ORO
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26قسارية
املنجرة ،الدارالبيضاء  20250 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :غياب
النشط.
و حدد مقر التصفية ب 26
قسارية املنجرة ،الدار البيضاء -
 20250الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
املعيزي و
السيد(ة) محمد
عنوانه(ا) شارع امليلي رقم 456
الداخلة  73000الداخلة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2021تحت رقم .779033
264I
الناظور للحسابات

JIHANE&NABILA CAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

الناظور للحسابات
شارع االميرسيدي محمد الحي
االداري سيتي املحمدية بلوك د
الطابق الثاني رقم ،62000 ، 5
الناظور املغرب
 JIHANE&NABILA CARشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
ميمون زنقة  74رقم  58الناظور
 62000الناظور املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.16859
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) بلقاسم
الناصري  5.000حصة اجتماعية من
أصل  5.000حصة لفائدة السيد
(ة) عابيد الهورادي بتاريخ  25أكتوبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .4672
265I
CANOCAF SARL

«MAJJATI TOP
EQUIPEMENT «M-TOPEQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC
«MAJJATI TOP EQUIPEMENT
 «M-TOPEQشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق
الرئيسية تاويمة أوالد ابراهيم -
 62000الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5621
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
«MAJJATI TOP EQUIPEMENT
مبلغ رأسمالها
«M-TOPEQ
 300.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي الطريق الرئيسية تاويمة
أوالد ابراهيم  62000 -الناظور
املغرب نتيجة ل  - :نهاية نشاط
الشركة .
و حدد مقر التصفية ب الطريق
الرئيسية تاويمة أوالد ابراهيم -
 62000الناظور املغرب.

و عين:
السيد(ة) سعيد مجاطي و
عنوانه(ا) حي أوالد ابراهيم زنقة
األمل رقم  62000 29الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم  15دجنبر .2021
266I
CANOCAF SARL

MAJJATI TOP
EQUIPEMENT M-TOPEQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC
MAJJATI TOP EQUIPEMENT
 M-TOPEQشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الطريق
الرئيسية تاويمة أوالد ابراهيم -
 62000الناظور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.5621
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23نونبر  2021تقرر حل
MAJJATI TOP EQUIPEMENT
 M-TOPEQشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 300.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الطريق الرئيسية تاويمة أوالد
ابراهيم  62000 -الناظور املغرب
نتيجة ل -نهاية نشاط .
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و عين:
السيد(ة) مجاطي سعيد و
عنوانه(ا) حي أوالد ابراهيم زنقة
األمل رقم  62000 29الناظور املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  25نونبر  2021وفي الطريق
الرئيسية تاويمة أوالد ابراهيم -
 62000الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .4625
267I
cabinet idrissi

STE CHEZ ANOUK

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
rue abdelkrim benjelloun ، 13
30000، fes maroc
 STE CHEZ ANOUKشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1
كلم  5جماعة قروية والد الطيب
طريق صفرو  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70557
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.CHEZ ANOUK
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
مطاعم . -
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب

 1كلم  5جماعة قروية والد الطيب
طريق صفرو  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد منواش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد منواش عنوانه(ا)
جمهورية الكونغو  739جمهورية
الكونغو الكونغو.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام عاللي عنوانه(ا)
 1026حي املسيرة  30000 1فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  08دجنبر
 2021تحت رقم .5542/2021
268I
ABA GESTION SARLAU

STE GLOBAL SET

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

ABA GESTION SARLAU
AV MED V 3EME ETG 38
BUREAU 12 ، 30000، FES
MAROC
 STE GLOBAL SETشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
رقم  350حي االدارسة طريق عين
الشقف  30000 -فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.47365
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09نونبر  2021تقرر حل
 STE GLOBAL SETشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
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درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة رقم  350حي االدارسة طريق
عين الشقف  30000 -فاس املغرب
نتيجة الالغالء النهائي للشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد لعويني و
عنوانه(ا)  171شارع ولي العهد
طابق  3رقم  90000 8طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  10نونبر  2021وفي تجزئة رقم
 350حي االدارسة طريق عين الشقف
  30000فاس املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5816
269I
mcmj entreprise

BOISEL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

mcmj entreprise
lot mourouj rte sidi yahya 14
oujda ، 0، oujda maroc
 BOISELشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الزوية
تقاطع شارع الدرفوفي و بن مرين
عمارة العلج رقم  60000 - 01وجدة
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.24851
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر
حل  BOISELشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  90.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الزوية تقاطع شارع
الدرفوفي و بن مرين عمارة العلج رقم
 60000 - 01وجدة املغرب نتيجة
الملنافسة و الجائحة كوفيد..
و عين:
السيد(ة) عبد املجيد املزوزي و

عنوانه(ا) شارع محمد الخامس الحي
الناعي رقم  52وجدة  60000وجدة
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  13دجنبر  2021وفي الزوية
تقاطع شارع الدرفوفي و بن مرين
عمارة العلج رقم  60000 - 01وجدة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .4441
270I
CONFID

TEX MARBRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CONFID
N° 10 BD OUED SEBOU
RUE 114 Gr E ELOULFA
CASABLANCA، 20220،
CASABLANCA MAROC
 TEX MARBREشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
حبيبة رقم 3الطابق الثاني
ليساسفة الدارالبيضاء 20200 -
الدارالبيضاء الدارالبيضاء.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.219305
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد TEX MARBRE
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
حبيبة رقم 3الطابق الثاني ليساسفة
الدارالبيضاء  20200 -الدارالبيضاء
الدار البيضاء نتيجة ل  :الوضع
االقتصادي الحالي.
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و حدد مقر التصفية ب تجزئة
حبيبة رقم 3الطابق الثاني ليساسفة
الدارالبيضاء  20200 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) ادريس شحم و
عنوانه(ا) العالية  1زنقة  6رقم19
طابق السفلي االلفة  20200املغرب
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .8050847
271I
CONFID

DRS CHAM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CONFID
N° 10 BD OUED SEBOU
RUE 114 Gr E ELOULFA
CASABLANCA، 20220،
CASABLANCA MAROC
 DRS CHAMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
حبيبة رقم 3الطابق الثاني
ليساسفة الدارالبيضاء 20200 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.160195
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  DRS CHAMمبلغ
رأسمالها  300.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة حبيبة
رقم 3الطابق الثاني ليساسفة الدار
البيضاء  20200 -الدار البيضاء

املغرب نتيجة ل  :الوضع االقتصادي
الحالي.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
حبيبة رقم 3الطابق الثاني ليساسفة
الدارالبيضاء  20200 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) ادريس شحم و
عنوانه(ا) العالية  1زنقة  6رقم19
طابق السفلي االلفة  20200الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .8050848
272I
KHM CONSULTING

O.M.C FISHING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
 1زنقة ايت باعمران املمرب
الطابق االول الرقم  106تقاطع
شارع محمد الخامس و املقاومة ،
 ،20050الدارالبيضاء املغرب
 O.M.C FISHINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  267شارع
الزرقطوني الطابق 2الرقم - 15
 28810الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526935
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها O.M.C :
.FISHING
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
وإدارة قوارب النزهة .
عنوان املقر االجتماعي 267 :
شارع الزرقطوني الطابق 2الرقم 15
  28810الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 3.200.000درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة BEST WAY SPORT
 FISHING : 3.200حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
السيد سيريل فرانسيس غيوم
بويج  19.200 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد أوليفر جورج رينيه بويج
 6.400 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد كريستيان بروست :
 3.200حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة BEST WAY SPORT
 FISHINGعنوانه(ا)  267شارع
الزرقطوني الطابق  2الرقم 15
 28810الدارالبيضاء املغرب.
السيد سيريل فرانسيس غيوم
بويج عنوانه(ا) 14زنقة دو ريشيرش
ميدي  75006باريس فرنسا.
السيد أوليفر جورج رينيه بويج
عنوانه(ا)  13فيال مدريد 92200
نويي سور سين فرنسا.
السيد كريستيان بروست
عنوانه(ا)  3زنقة دي بوا دو روي
 17420سان بالي سور ميرفرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد رياض عنوانه(ا)
تجزئة ليلفورنيا رقم  18كالفورنيا
 20150الدارالبيضاء املغرب
السيد يوسف رياض عنوانه(ا)
اقامة مارينا بالنكا رقم  61دار بوعزة

النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805977
273I
SILVER FID

SMART IMMOBILIER
INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SILVER FID
 338تجزئة الخيربجانب إعدادية
ابو بكرالصديق سيدي معروف ،
 ،20520الدارالبيضاء املغرب
SMART IMMOBILIER
 INDUSTRIELشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
مبروكة  13تجزئة خالدية الحي
الصناعي موالي رشيد 20703 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526965
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها SMART :
.IMMOBILIER INDUSTRIEL
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير و
إستغالل املمتلكات العقارية الخاصة
او املأجورة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
مبروكة  13تجزئة خالدية الحي
الصناعي موالي رشيد 20703 -
الدارالبيضاء املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة الشركة املغربية للتنمية
واإلستتمار  970 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد محمد توفيق برادة 10 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هشام مغيربي  10 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة هند رتيب  10 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة الشركة املغربية للتنمية
واإلستتمار عنوانه(ا) تجزئة خالدية
رقم 14الحي الصناعي إبن مسيك
سيدي عتمان  20023الدارالبيضاء
املغرب.
السيد محمد توفيق برادة
عنوانه(ا) تجزئة موالي ادريس
زنقة  2رقم  73كاليفورنيا عين الشق
 20150الدارالبيضاء املغرب.
السيد هشام مغيربي عنوانه(ا)
تجزئة أوكوك رقم  24كاليفورنيا عين
الشق  20150الدارالبيضاء املغرب.
السيدة هند رتيب عنوانه(ا) زنقة
مضيق باناما فيال  3حي الراحة انفا
 20036الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام مغيربي عنوانه(ا)
تجزئة أوكوك رقم  24كاليفورنيا عين
الشق  20150الدارالبيضاء املغرب
السيد محمد توفيق برادة
عنوانه(ا) تجزئة موالي ادريس
زنقة  2رقم  73كاليفورنيا عين الشق
 20150الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805919
274I

JU2 COM

LES STUDETTES - SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JU2 COM
abdellah ben yacine N5 7ème
étage bureau 3 ، 20300،
CASABLANCA MAROC
LES STUDETTES - SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  04زنقة
الريش بوركون الدارالبيضاء -
 20040الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
525149
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LES :
.STUDETTES - SARL AU
غرض الشركة بإيجاز location :
et exploitation des biens
.immobilière
عنوان املقر االجتماعي  04 :زنقة
الريش بوركون الدار البيضاء -
 20040الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر حمودة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر حمودة عنوانه(ا)
قاطن بتجزئة املنارمجموعة اوه زنقة
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طاطا رقم  2مكرر البيضاء 20040
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر حمودة عنوانه(ا)
قاطن بتجزئة املنارمجموعة اوه زنقة
طاطا رقم  2مكرر البيضاء 20040
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
دجنبر  2021تحت رقم .803627
275I
cabinet idrissi

STE 5G STRUCTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet idrissi
rue abdelkrim benjelloun ، 13
30000، fes maroc
 STE 5G STRUCTUREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي عمارة بنمو�سى
الكواش الطابق التاني 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
69821
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.5G STRUCTURE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
اشغال مختلفة
مقاول عقارات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عبد الكريم الخطابي عمارة بنمو�سى
الكواش الطابق التاني 30000 -
فاس املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد اليعقوبي 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد اليعقوبي 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اليعقوبي عنوانه(ا)
 104تجزئة البرج طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.
السيد خالد اليعقوبي عنوانه(ا)
شارع وهران  27زنقة الوطواط
الزهور  30000 1فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اليعقوبي عنوانه(ا)
 104تجزئة البرج طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  13أكتوبر
 2021تحت رقم .4512
276I
LAAJEB ACCOUNTING

MH HOUSE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING
AV DES FAR RES JAOUHARAT
TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC
 MH HOUSEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان
رقم  C - 93400تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.23771
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  MH HOUSEمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع الجيش امللكي
إقامة جوهرة تطوان رقم C - 93400
تطوان املغرب نتيجة ل  :عدم إمكانية
استمرارالشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان
رقم  C - 93400تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد االنصاري و
عنوانه(ا) مركز تمكروت 47900
زاكورة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .7441
277I
SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

CLINIQUE HASNOUNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
BUREAU FATH 2EME ETAGE
APPT N °7 VN ، 30000، fès
Maroc
 CLINIQUE HASNOUNAشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي مكاتب الفتح الطابق
 5شقة  25فاس  30000فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
70723

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CLINIQUE HASNOUNA
غرض الشركة بإيجاز  - :مصحة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الجيش امللكي مكاتب الفتح الطابق 5
شقة  25فاس  30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 5.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عرود منير 25.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ابهاليل سليمة 25.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عرود منير عنوانه(ا) شقة
 15اقامة االخوين  25زنقة اللة نزهة
م ج  30000فاس املغرب.
السيدة ابهاليل سليمة عنوانه(ا)
شقة  15اقامة االخوين  25زنقة اللة
نزهة م ج  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عرود منير عنوانه(ا) شقة
 15اقامة االخوين  25زنقة اللة نزهة
م ج  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5832/2021
278I
املركزالجهوي لالستثمارلجهة العيون الساقية
الحمراء

SALEM FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة
العيون الساقية الحمراء
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صندوق البريد ،70000 ، 2266
العيون املغرب
 SALEM FRERESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
القوات املساعدة رقم  83مكرر
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39527
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها SALEM :
.FRERES
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد -
التصدير والتجارة العامة .التجارة في
جميع املنتجات واملعدات الصناعية.
التجارة في قطع الغيار لجميع املواد
واملعدات الصناعية .التجارة في
جميع املنتجات الغذائية والزراعية.
شراء وبيع وتركيب وإصالح أجهزة
الكمبيوتر الثقيلة والخفيفة .التجارة
في قطع غيار أجهزة الكمبيوتر.
التجارة في منتجات وخدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الجديدة .التجارة في املنتجات واملواد
واملعدات الكهربائية واإللكترونية.
التجارة في املنتجات املنزلية.
التجارة في املشغوالت اليدوية.
التجارة في الخدمات واملجوهرات
والعطور واملجوهرات واملالبس
واالكسسوارات ولعب األطفال
ومواد الديكور واملفروشات .التجارة
في املنتجات الغذائية والصناعية
الزراعية .التجارة في املستحضرات
الصيدالنية والطبية وشبه الطبية
ومستحضرات التجميل .تجارة
املأكوالت البحرية ومنتجاتها.
 تشغيل املشاتل وتجارة األسمدةوالبذور والطعوم .التمثيل واالمتياز

وصاحب االمتياز للعالمات التجارية
الوطنية والدولية .نقل جميع
ً
ً
ً
الفروع برا وبحرا وجوا  ،وإدارة
وطنية ودولية ولوجستية .النقل
املبرد  ،نقل املنتجات الغذائية ،
ونقل املوا�شي واألعالف الحيوانية.
النقل والتجارة في السوائل والوقود
والوقود والبالستيك وجميع
املنتجات البترولية .ونقل املواد
الهشة .نقل اآلالت واآلالت واملعدات
واملواد واملواد الخام واملنتجات .نقل
األفراد والنقل السياحي .التجارة في
مواد ومعدات النقل واللوجستيات.
التجارة في املواد التعليمية والتعليمية
والتعليمية وأي مواد تتعلق بهذه
املجاالت .تسيير وكاالت األسفار.
تنظيم الحمالت السياحية .تنظيم
الرحالت والدوائر السياحية وامل�شي
ملسافات طويلة .J
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
القوات املساعدة رقم  83مكرر
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عالي السالم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالي السالم عنوانه(ا) رقم
 1218حي العودة العيون 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالي السالم عنوانه(ا) رقم
 1218حي العودة العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .3909/2021
279I
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RIM FINANCIAL

روديمار

RODIMAR

إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
COMPLEXE MEHDI 248 BD
EMILE ZOLA 2 EME ETAGE
 ،N°9 BELVEDERE ، 20300الدار
البيضاء املغرب
روديمار « RODIMARشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 57 :زنقة
دو بروفنس زاوية اميل زوال -
 20450الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.340047
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
الحل املسبق للشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد االن ملول مصفيا
للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحديد مقر التصفية في  57زنقة
دو بروفنس زاوية اميل زوال الدار
البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :24الذي ينص على
مايلي :حل الشركة
بند رقم  :25الذي ينص على
مايلي :تصفية الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805934
280I
RA CONSULTING

STE ABU JAFAR AB

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RA CONSULTING

الجريدة الرسمية

567

األسماء الشخصية والعائلية
APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،ومواطن مسيري الشركة:
FES MAROC
السيد ABDUL MOETY ABU
 STE ABU JAFAR ABشركة ذات  JAFARعنوانه(ا) ISRAËL 10200
مسؤلية محدودة ذات الشريك
اسرائيل اسرائيل
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
الكريم الخطابي ،عمارة بن مو�سى،
 2021تحت رقم .8544
الكواش طابق  2فاس  30000فاس
281I
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70729
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.ABU JAFAR AB
غرض الشركة بإيجاز  - :بيع
املنتجات الصيدالنية والطبية
بالجملة والتقسيط،
 مستحضرات التجميل استيراد وتصدير.عنوان املقراالجتماعي  :شارع عبد
الكريم الخطابي ،عمارة بن مو�سى،
الكواش طابق  2فاس  30000فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ABDUL MOETY ABU
 JAFAR : 1.000حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ABDUL MOETY ABU
 JAFARعنوانه(ا) ISRAËL 10200
اسرائيل اسرائيل.

HORIZON LINES SARL

STE NADAY MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي ،إقامة
األندلس ،بلوك  ،Hالطابق األر�ضي،
رقم  ،93040 ، 3تطوان املغرب
 STE NADAY MAROCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اإلمارات العربية املتحدة ،رقم ،281
تجزئة السواني 93000 - ،تطوان
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30701
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.NADAY MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
والتسييرالعقاري.

عنوان املقر االجتماعي  :شارع
اإلمارات العربية املتحدة ،رقم ،281
تجزئة السواني 93000 - ،تطوان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العربي اوالد بن علي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد العربي اوالد بن علي
عنوانه(ا) شارع اإلمارات العربية
املتحدة ،رقم  ،263تجزئة السواني،
 93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي اوالد بن علي
عنوانه(ا) شارع اإلمارات العربية
املتحدة ،رقم  ،263تجزئة السواني،
 93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .7472
282I
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

OB IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE EL HOURIA N°49
ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
 OB IRRIGATIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي الرشيدية
  52000الراشيدية املغرب.توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22دجنبر  2021تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :

568

الجريدة الرسمية
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مبلغ رأسمال الشركة :محدد في
حفراالبار .
تم اإليداع القانوني باملحكمة  100.000درهم
WALIMOUL
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات املسؤولية املحدودة
دجنبر  2021تحت رقم .655
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
283I
السيدة بن حسين مونية مسيرة
املركزالجهوي لالستثمارلجهة
وحيدة ملدة غيرمحدودة
العيون الساقية الحمراء
GATT FIDUCIAIRE
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
صندوق البريد ،70000 ، 2266
B-moune center
دجنبر
09
بتاريخ
بمكناس
التجارية
ن
العيو املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.5319
رقم
تحت
2021
 WALIMOULشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
املحدودة
284I
تأسيس شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
GATT FIDUCIAIRE
الوحدة بلوك د شارع أبو سفيان بن
SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU
AV IBN KHALDOUNE APPT 86
الحارث العيون  70000 -العيون
MACO FES
N°1 ، 50000، MEKNES MAROC
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 B-moune centerشركة ذات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املحدودة
الوحيد
SOCIETE FIDU SOUMAYA
رقم التقييد في السجل التجاري :
وعنوان مقرها اإلجتماعي OLM
SARL-AU
36493
N°459 2EME ETAGE APPT N°2
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 ELBASSATINE MEKNESمكناس
 01 BUREAU FATH 2EME ETAGEأبريل  2021تم إعداد القانون
 50000مكناس maroc
APPT N °7 VN ، 30000، fès
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة ذات مسؤلية
Maroc
املحدودة باملميزات التالية:
محدودة ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
 MACO FESشركة ذات املسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري :
املسؤولية املحدودة.
املحدودة
54907
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الجيش امللكي مكاتب الفتح الطابق اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 29أكتوبر  2021تم إعداد القانون
.WALIMOUL
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية  5شقة  30000 - 25فاس املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  • :إنشاءات
تحويل املقراالجتماعي للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وصيانة وكافة أعمال املبنى اإلداري
رقم التقييد في السجل التجاري
باملميزات التالية:
أعمال مختلفة
•
شكل الشركة  :شركة ذات
.69931
• التجارة العامة واالستيراد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي والتصدير والتجارة والتعاقد من
الوحيد.
املؤرخ في  07دجنبر  2021تم تحويل الباطن
• تاجرعام
تسمية الشركة متبوعة عند املقر االجتماعي الحالي للشركة من
• أعمال النظافة واألمن
اإلقتضاء بمختصر تسميتها « :شارع الجيش امللكي مكاتب الفتح
.B-moune center
• جميع أعمال الدهان
الطابق  5شقة  30000 - 25فاس
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
• أعمال صيانة املباني (دهان ،
املغرب» إلى «قطعة رقم  128الحي
مركزاالتصال الهاتفي
الصناعي سيدي ابراهيم شارع سباكة  ،تكييف  ،كهرباء  ،نجارة ،
خدمات اعالمية وتجارية.
أملنيوم  ،تبليط)
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  459الجيش امللكي مكاتب الفتح الطابق 5
• أعمال الحفروالهندسة املدنية
الطابق الثاني الشقة رقم  2البساتين شقة  30000 25فاس املغرب».
• أعمال وتنظيف الحدائق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مكناس.
• إدارة املساحات الخضراء
دجنبر
20
بتاريخ
بفاس
التجارية
املدة التي تأسست من أجلها
• األعمال الترابية العامة والصرف
.5762/2021
رقم
تحت
2021
الشركة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
الصحي والطرق والشبكات املختلفة
 285Iوطرق تزويد املياه والكهرباء والهاتف
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
املركزالجهوي لالستثمارلجهة العيون الساقية
الحمراء

• املعدات الهيدروليكية
والكهربائية وامليكانيكية
• أعمال وخدمات اللحام وتركيب
الحديد
• جميع األنشطة التجارية
والصناعية والخدمية
• تأجيرآليات األشغال العامة
• القيام بجميع األعمال املتعلقة
بالنظافة والنظافة واملنشآت اإلدارية
واملنزلية والصناعية
• شراء وبيع معدات الحفر ومواد
البناء
• التجارة والخدمات املتعلقة
بالصيد البحري
• صيدلية  ،أجهزة  ،سباكة ،
أدوات  ،منتجات معدنية  ،كيماويات
حديدية خاصة
• الريح  ،القط التجارة  ،التمثيل ،
التجارة  ،السمسرة  ،استيراد وتصدير
جميع املنتجات واملواد الخام واملواد
(املستلزمات واإلكسسوارات وقطع
الغيار واألشياء املتعلقة بالدهان
وملحقات السيارات
• تركيب وصيانة تركيب وتنفيذ
وصيانة املساحات الخضراء
والغابات والبستنة والتجهيزات
والنباتات والزهور والبذور واألسمدة
وأدوات البستنة ومنتجات املعالجة
وحراسة الغابات واملحميات البيئية.
• جميع أعمال التشجير والغرس
والري بأنواعها
• إدارة شؤون املوظفين في أي
إدارة عامة أو خاصة
• توفيراملالبس ومعاطف العمل
• الوساطة في التوظيف
والتوظيف
• الرسوم املتحركة  ،تنظيم
املعارض الثقافية  ،املهرجانات
 ،األنشطة الترفيهية  ،املخيمات
الصيفية والترفيهية  ،التخطيط
للفعاليات
• نقل األموال وتأمين النقل
• نقل األشخاص والبضائع.
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• بيع املعدات املكتبية وشراء
املعدات واللوازم املكتبية
• رياح وإصالح آالت التصوير
وماكينات ما قبل الطباعة وماكينات
الطباعة
• الطباعة والتصوير والتصميم
والتشطيب (بالورنيش) والتشكيل
(القطع  ،الطي  ،الخياطة  ،التجليد
 ،الحلزوني)
وبشكل أعم أي معاملة صناعية
أو تجارية أو مالية أو منقولة أو عقارية
تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر
بغرض الشركة أو من املحتمل أن
تسهل توسيعها أو تطويرها. .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحدة بلوك د شارع أبو سفيان بن
الحارث العيون  70000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مولود بوركبة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املحجوب فروح 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مولود بوركبة عنوانه(ا)
رقم  1909حي العودة العيون 70000
العيون املغرب.
السيد املحجوب فروح عنوانه(ا)
رقم  292بلوك و تجزئة الوحدة
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مولود بوركبة عنوانه(ا)
رقم  1909حي العودة العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  05ماي
 2021تحت رقم .1187/2021
286I

الجريدة الرسمية

consulting iska
حمدان
السيد مصطفى
HZ RANCH
عنوانه(ا) لساسفة تجزئة القدس 2
رقم  5الليمون  20232الدارالبيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
املغرب.
السيد محمد زروالي عنوانه(ا)
consulting iska
دوار اوالد بلقاسم فارس الحلة
rue omar bnnou abi rabia 4
البروج  26250سطات املغرب.
place oued al makhazine،
األسماء الشخصية والعائلية
20000، casablanca maroc
 HZ RANCHشركة ذات املسؤولية ومواطن مسيري الشركة:
حمدان
السيد مصطفى
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مباركة عنوانه(ا) لساسفة تجزئة القدس 2
القدس عمارة  68رقم  C 5سدي رقم  5الليمون  20232الدارالبيضاء
البرنو�صي  20600 -الدار البيضاء املغرب
السيد محمد زروالي عنوانه(ا)
املغرب
دوار اوالد بلقاسم فارس الحلة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
البروج  26250سطات املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري :
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
523345
نونبر  2021تحت رقم .801700
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
287I
 01شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE,
Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire
املحدودة باملميزات التالية:
Assermenté près du Tribunal d’Appel de
شكل الشركة  :شركة ذات
Casablanca
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند SOCIETE MAROCAINE DE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LA PROMOTION D›INOX HZ :
PROMINOX
.RANCH
شركة املساهمة
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
رفع رأسمال الشركة
تصدير في الفالحة.
BOUKHAR Choukri Expertعنوان املقراالجتماعي  :حي مباركة
Comptable DPLE, Commissaire
القدس عمارة  68رقم  C 5سدي
Aux Comptes, Expert Judiciaire
البرنو�صي  20600 -الدار البيضاء
Assermenté près du Tribunal
املغرب.
d’Appel de Casablanca
املدة التي تأسست من أجلها
 3زنقة كالفان زاوية شارع عبد
الشركة  99 :سنة .
املومن و زنقة بيالن الدارالبيضاء ،
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 ،20360الدارالبيضاء املغرب
درهم ،مقسم كالتالي:
SOCIETE MAROCAINE DE
السيد حمدان مصطفى 500 :
LA PROMOTION D›INOX
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 PROMINOXشركة املساهمة
السيد زروالي محمد  500 :حصة وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 12
بقيمة  100درهم للحصة .
أهل الغالم سيدي البرنو�صي -
 األسماء الشخصية والعائلية 20600الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
وصفات ومواطن الشركاء :
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رقم التقييد في السجل التجاري
.36989
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  14دجنبر
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 18.600.000درهم»
أي من « 50.000.000درهم» إلى
« 68.600.000درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805992
288I
seta communication

STE FATIMI INVEST
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

seta communication
N° 99 RUE QADIA AYYAD
SETTAT SETTAT، 26000،
SETTAT MAROC
STE FATIMI INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد
املسناوي جماعة مزامزة الجنوبية
طريق ابن احمد سطات 26000
سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2021000826510029
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09يونيو  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

570

الجريدة الرسمية
ERRACHIDIA MAROC
 TINBABشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرشيدية
  52000الراشيدية املغرب.رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 830.000درهم» أي من
« 1.000.000درهم» إلى «1.830.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .659
290I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.FATIMI INVEST SARL AU
بإيجاز
الشركة
غرض
CONSTRUCTION
ET
:
LOCATIONS DES UNITES
INDUSTRIELLE
P R O M O T I O N
.IMMOBILIERES
عنوان املقر االجتماعي  :اوالد
املسناوي جماعة مزامزة الجنوبية
طريق ابن احمد سطات 26000
سطات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عبد العزيز فاطمي
 5.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 األسماء الشخصية والعائليةtabalhanat
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد محمد عبد العزيز فاطمي
رفع رأسمال الشركة
عنوانه(ا) حي علوان رقم 628
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 26000سطات املغرب.
RUE EL HOURIA N°49
السيد معروف محمد عنوانه(ا)
ERRACHIDIA ، 52000،
اقامة غزالن عمارة  5شقة  2سطات
 26000سطات املغرب.
ERRACHIDIA MAROC
األسماء الشخصية والعائلية  tabalhanatشركة ذات املسؤولية
ومواطن مسيري الشركة:
املحدودة
السيد محمد عبد العزيز فاطمي وعنوان مقرها اإلجتماعي الرشيدية
عنوانه(ا) حي علوان رقم 628
  52000الراشيدية املغرب. 26000سطات املغرب
رفع رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجاري .-
االبتدائية بسطات بتاريخ  17يونيو
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 2021تحت رقم .825/21
املؤرخ في  14دجنبر  2021تم
 289Iرفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 260.000درهم» أي من «300.000
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
درهم» إلى « 560.000درهم» عن
TINBAB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رفع رأسمال الشركة
 FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIFاالبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .658
RUE EL HOURIA N°49
291I
ERRACHIDIA ، 52000،
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 50حي تاركة الجديدة الرشيدية -
 52000 ALMACHAL TRANSPORTالرشيدية املغرب و املسيرمن
شركة ذات املسؤولية املحدودة
طرف السيد(ة) االدري�سي هشام .
رفع رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIFاالبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
RUE EL HOURIA N°49
دجنبر  2021تحت رقم .657
ERRACHIDIA ، 52000،
293I
ERRACHIDIA MAROC
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 ALMACHAL TRANSPORTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
RAMLI BSA TRANSPORT
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرشيدية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
  52000الراشيدية املغرب.FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
رفع رأسمال الشركة
RUE EL HOURIA N°49
رقم التقييد في السجل التجاري .-
ERRACHIDIA ، 52000،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ERRACHIDIA MAROC
املؤرخ في  10دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره  RAMLI BSA TRANSPORTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
« 400.000درهم» أي من «50.000
درهم» إلى « 450.000درهم» عن وعنوان مقرها اإلجتماعي الرشيدية
  52000الرشيدية املغرب.طريق  :تقديم حصص نقدية أو
تفويت حصص
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
املؤرخ في  20دجنبر  2021تمت
دجنبر  2021تحت رقم .660
 292Iاملصادقة على :
تفويت السيد (ة) باسيدي الرملي
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 160حصة اجتماعية من أصل 330
 AUTO ECOLE TAJ EL IDRISSIحصة لفائدة السيد (ة) علي الرملي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بتاريخ  20دجنبر .2021
إنشاء فرع تابع للشركة
تفويت السيد (ة) سعيد الرملي
SALHI
 170 FIDUCIAIREحصة اجتماعية من أصل 330
ABDELLATIF
حصة لفائدة السيد (ة) علي الرملي
 RUE EL HOURIA N°49بتاريخ  20دجنبر .2021
ERRACHIDIA
،
52000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ERRACHIDIA
MAROC
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
 AUTO ECOLE TAJ EL IDRISSIدجنبر  2021تحت رقم .653
شركة ذات املسؤولية املحدودة
294I
وعنوان مقرها اإلجتماعي
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
الرشيدية  52000 -الرشيدية
املغرب.
OUGHMI
إنشاء فرع تابع للشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري .-
الشريك الوحيد
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تقرر إنشاء FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE EL HOURIA N°49
فرع تابع للشركة تحت التسمية  -و
الكائن بالعنوان املنزل رقم  06زنقة
ERRACHIDIA ، 52000،
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الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .806096
296I

السيد محمد االمين الزيزي 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور امشيش العلمي
عنوانه(ا)  12ساحة املغرب العربي
 14000القنيطرة املغرب .
السيد محمد دوش عنوانه(ا)
 24زنقة بوعياش تجزئة الوالية
السوي�سي  10170الرباط املغرب.
السيد محمد االمين الزيزي
عنوانه(ا)  38زنقة حمان الفطواكي
شقة  14000 12القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل سلوان عنوانه(ا) حي
معمورة بلوك ب  14000 2القنيطرة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .6024
297I

571

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DAR :
. PVC
غرض الشركة بإيجاز :
Menuiserie PVC et Alu
. travaux divers
عنوان املقر االجتماعي  25 :بلوك
 3زنقة عنابة حي الرياض خريبكة
 25000خريبكة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد ضرية عنوانه(ا)
 23بلوك  3زنقة عنابة حي الرياض
 25000خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد ضرية عنوانه(ا)
 23بلوك  3زنقة عنابة حي الرياض
 25000خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .21022392
298I

ERRACHIDIA MAROC
 OUGHMIشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرشيدية
  52000الرشيدية املغرب.GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION
تفويت حصص
PL MARKET
رقم التقييد في السجل التجاري .-
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تأسيس شركة
املؤرخ في  10دجنبر  2021تمت
GROUPE L.A-CONSEIL ET
املصادقة على :
GESTION
تفويت السيد (ة) سميرة افتيس
RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 1.000حصة اجتماعية من أصل
ABDELLAH RES ADAM BUR N 1
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
، 14000، KENITRA MAROC
لحسن مومني بتاريخ  10دجنبر
 PL MARKETشركة ذات املسؤولية
.2021
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  19زنقة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
مصطفى رفيع محل رقم  2اقامة
دجنبر  2021تحت رقم .654
بالل  14000 -القنيطرة املغرب
295I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
YG ET ASSOCIES
رقم التقييد في السجل التجاري :
PERENITY SOFTWARE
63581
شركة املساهمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 17دجنبر  2021تم إعداد القانون
DAR PVC
YG ET ASSOCIES
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
DAR PVC
 165شارع عبد املومن
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العمارة  Bالطابق ،20000 ، 3
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
CASABLANCA MAROC
املسؤولية املحدودة.
DAR PVC
 PERENITY SOFTWAREشركة
تسمية الشركة متبوعة عند  23بلوك  3زنقة عنابة حي الرياض
املساهمة
FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
وعنوان مقرها اإلجتماعي  42شارع اإلقتضاء بمختصر تسميتها  PL :خريبكة ،25000 ،خريبكة املغرب
.MARKET
Z.G IMMOBILIER
 DAR PVCشركة ذات املسؤولية
عبداملومن الطابق  8مكتب رقم 60
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املحدودة
  20000الدارالبيضاء املغرب.املشروبات .
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  25بلوك
تحويل املقراالجتماعي للشركة
عنوان املقر االجتماعي  19 :زنقة
تأسيس شركة
 3زنقة عنابة حي الرياض خريبكة
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
مصطفى رفيع محل رقم  2اقامة
املغرب
خريبكة
25000
.121293
RUE DE LA LIBERTE N°17C
بالل  14000 -القنيطرة املغرب.
املسؤولية
ذات
شركة
تأسيس
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
TANGER ، 90000، TANGER
املدة التي تأسست من أجلها
املحدودة
MAROC
املؤرخ في  25نونبر  2021تم تحويل الشركة  99 :سنة .
ي
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجار :
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
 Z.G IMMOBILIERشركة ذات
7429
مسؤلية محدودة ذات الشريك
« 42شارع عبداملومن الطابق  8درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
مكتب رقم  20000 - 60الدارالبيضاء
الوحيد
السيد نور امشيش العلمي 330 :
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي  80شارع
املغرب» إلى « 42شارع عبداملومن حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الطابق  7مكتب رقم 20000 - 54
السيد محمد دوش  340 :حصة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية الحرية مكتب 17س طنجة 90000 -
املحدودة باملميزات التالية:
الدارالبيضاء املغرب».
طنجة املغرب
بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية

572

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122953
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Z.G :
.IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  80 :شارع
الحرية مكتب 17س طنجة 90000 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الغريب زكرياء  100 :حصة
بقيمة  100.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الغريب زكرياء عنوانه(ا)
شارع محمد ابن عبد هللا رقم 121
طنجة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغريب زكرياء عنوانه(ا)
شارع محمد ابن عبد هللا رقم 121
طنجة  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم . 11253
299I

trainning office and accounting advice

MASTER PROJECT
LOGISTICS MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

MASTER PROJECT LOGISTICS
MAROC
«»MPLM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  500.000,00درهم
املقراالجتماعي :عمارة مالك الطابق
الثاني شقة  8شارع القا�ضي عياض
ﺃﻜﺎﺩﻴﺭ.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 16أبريل  2021قرارالشريك الوحيد
لشركة
MASTER
PROJECT
LOGISTICS MAROC
ما يلي - :تحويل املقر االجتماعي
الحالي للشركة من عمارة مالك
الطابق الثاني شقة  8شارع القا�ضي
عياض ﺃﻜﺎﺩﻴﺭ إلى  149شارع حسن
الصغير إقامة اللؤلؤالجاسم الطابق
الرابع مكتب رقم  12الدارالبيضاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمةالتجارية باكاديربتاريخ  27ماي 2021
تحت رقم .99802
رقم التقييد في السجل التجاري.44793
مقتطف قصد النشر
300I
COFISCOM

TRANS B.B M L M
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
N°6 BD MED VI HAY EL
HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC
« TRANS B.B M L Mشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 186
دوارتعشونت واولوت 63300 -
بركان املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :االبتدائية ببركان بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .746/2021
.7425
301I
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر 2021
الهدى لالستشارة ش م م
تم اتخاذ القرارات التالية:
STE AL HOUDA DE
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
NETTOYAGE
قرر الجمع العام تغيير النشاط
االجتماعي وذلك بحذف نشاط نقل شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
البضائع واضافة االنشطة التالية:
قفل التصفية
مستغل غابوي ،اشغال االمن
الهدى لالستشارة ش م م
واملراقبة والبستنة،مقاصة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :رقم  71شقة  9شارع الزرقطوني
قرر الجمع العام رفع رأسمال الشركة املدينة الجديدة فاس ،30000 ،
فاس املغرب
من  100.000درهم الى 500.000
STE AL HOUDA DE
درهم وذلك باضافة 4.000حصة
 NETTOYAGEشركة ذات مسؤلية
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
محدودة ذات الشريك الوحيد
محررة نقدا من طرف الشركاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 240
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تجزئة الهواء الجميل محل رقم 2
قرر الجمع العام تفويت حصص
طريق سيدي حرازم  30000 -فاس
اجتماعية من :السيد بن باكي محمد
املغرب.
الى السيد بن باكي مراد 800 :حصة
قفل التصفية
اجتماعية ،ومن السيد بن باكي
رقم التقييد في السجل التجاري :
لحسن الى السيد بن باكي مراد850 :
.31041
حصة اجتماعية
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات املؤرخ في  29نونبر  2021تقرر حل
النظام األسا�سي التالية:
STE AL HOUDA DE NETTOYAGE
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
النشاط االجتماعي:نشاط الشركة الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
هو :مقاول أشغال البناء أو أشغال  100.000درهم وعنوان مقرها
مختلفة،مستغل غابوي ،أشغال اإلجتماعي رقم  240تجزئة الهواء
االمن واملراقبة والبستنة،مقاصة
الجميل محل رقم  2طريق سيدي
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي :حرازم  30000 -فاس املغرب نتيجة
املساهمات االجتماعية :السيد بن لتاكل الكلي للرأسمال االجتماعي..
باكي محمد 170.000:درهم،السيد
و عين:
بن باكي لحسن 165.000 :درهم،
السيد(ة) عبد العالي الزريفي
السيد بن باكي مراد 165.000 :درهم و عنوانه(ا) رقم  240تجزئة الهواء
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي :الجميل محل رقم  2طريق سيدي
الرأسمال االجتماعي :الراسمال حرازم  30000فاس املغرب كمصفي
االجتماعي هو  500.000درهم (ة) للشركة
مقسمة بين الشركاء كالتالي:السيد
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بن باكي محمد 1700 :حصة بتاريخ  29نونبر  2021وفي رقم 240
اجتماعية ،السيد بن باكي لحسن :تجزئة الهواء الجميل محل رقم 2
 1650حصة اجتماعية ،السيد بن طريق سيدي حرازم  30000 -فاس
باكي مراد1650 :حصة اجتماعية  .املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5834/2021
302I
FIDUCIAIRE 2006

Ste CMTV

الجريدة الرسمية

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.6699
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أكتوبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«الرقم  ، 276-280الطابق الثالث
 ،شارع الجيش امللكي  ،حي املعطي
سطات  26000 -سطات املغرب» إلى
«حي السالم إقامة سلطانة الشطر
األول بلوك  1الشقة  1سطات
سطات  26000سطات املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  04نونبر
 2021تحت رقم .1360/2021
304I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
FIDUCIAIRE 2006
LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N ، 20280، Casablanca Maroc
 Ste CMTVشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم
 199الحي الصناعي موالي رشيد -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
BOUKHRIS &ASSOCIES
.184253
MUNDIAPOLIS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
UNIVERSITE
املؤرخ في  25نونبر  2021تمت
إعالن متعدد القرارات
املصادقة على :
MUNDIAPOLIS UNIVERSITE
تفويت السيد (ة) حسن العشوبي
شركة مساهمة رأسمالها محدد في
 9.310حصة اجتماعية من أصل
 3 000 000. 00درهما
 9.310حصة لفائدة السيد (ة)
محمد الهبا طي بتاريخ  25نونبر مقرها االجتماعي Co/onda :منطقة
مركزالتكوين ص.ب  52النواصر
.2021
السجل التجاري بالدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عدد185765 :
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
ICE : 001594224000090 - IF :
دجنبر  2021تحت رقم .805664
		
2263413 303I
بمقت�ضى محضر الجمع العام
إئتمانية الوفاء
االستثنائي املنعقد بتاريخ  26غشت
NAHITAL
 2021تقرر ما يلي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة بمبلغتحويل املقراالجتماعي للشركة
 99.268.500درهم عن طريق اصدار
إئتمانية الوفاء
 992.685سهم جديد،
شارع عالل الفا�سي الرقم 79
خفض رأسمال الشركة بمبلغسطات  ،26000 ،سطات املغرب
 NAHITALشركة ذات املسؤولية  256.768.500درهم بسبب
الخسائر ،قيد شرط الواقف املتعلق
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم باإلنجاز النهائي للرفع من رأسمال
 ، 276-280الطابق الثالث  ،شارع الشركة املشاراليه أعاله.
معاينة تحيين البندين  6منالجيش امللكي  ،حي املعطي سطات -
النظام االسا�سي للشركة،
 26000سطات املغرب.

573

اعتماد النظام األسا�سي الجديدللشركة.
بمقت�ضى محضر مجلس االدارة
املنعقد بتاريخ  15أكتوبر  2021تقرر
ما يلي:
معاينة االنجاز النهائي للرفعمن رأسمال الشركة بمبلغ
 99.456.200,00درهم لرفعه من
مبلغ  160.500.000,00درهم الى
مبلغ  259.956.200,00درهم،
معاينة االنجاز النهائي للخفضمن رأسمال الشركة بمبلغ
 256.956.200,00درهم لرفعه من
مبلغ  259.956.200,00درهم الى
مبلغ  3.000.000,00درهم،
تحيين النظام االسا�سي للشركة،تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء تحت عدد 803723
بتاريخ  09دجنبر .2021
ملخص قصد النشر
305I
FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

شاوية الند

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
N°18 ANGLE BD DES FAR ET
MD V ، 26000، SETTAT MAROC
شاوية الند شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أرض
املرس مزامزة جماعة أوالد يدر
الخشاشنة سطات  26000 -سطات
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6837
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شاوية
الند.
غرض الشركة بإيجاز  :محطة
بنزين /مشغل مقهى /تجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :أرض
املرس مزامزة جماعة أوالد يدر
الخشاشنة سطات  26000 -سطات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيزموجاهد 300 :
حصة بقيمة  30.000درهم للحصة .
السيدة صليحة موجاهد 300 :
حصة بقيمة  30.000درهم للحصة .
السيدة السعدية سيتر 300 :
حصة بقيمة  30.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العزيز موجاهد
عنوانه(ا) تجزئة الخليل رقم 35
 26000سطات املغرب.
السيدة صليحة موجاهد
عنوانه(ا) تجزئة السعادة رفم 01
طريق مراكش  26000سطات
املغرب.
السيدة السعدية سيتر عنوانه(ا)
حي الكمال  2بلوك ب حي الخوخ رقم
 26000 17سطات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز موجاهد
عنوانه(ا) تجزئة الخليل رقم 35
 26000سطات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .1224/21
306I
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL
األسماء الشخصية والعائلية
 STE T.BEACH RESTAURANTوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أشرف أفجاي عنوانه(ا)
AND LOUNGE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات شارع الجيش امللكي اقامة البرال رقم
 1تطوان  93000تطوان املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
 Sté Fiduciaire d›Aujourd›huiومواطن مسيري الشركة:
السيد أشرف أفجاي عنوانه(ا)
SARL
شارع الجيش امللكي اقامة البرال رقم
14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
 1تطوان  93000تطوان املغرب
32000، AL HOCEIMA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
STE T.BEACH RESTAURANT
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 24
 AND LOUNGE SARL AUشركة دجنبر  2021تحت رقم .-
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
307I
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تفراست
zagora consulting sarl
البحر  32000 -الحسيمة املغرب
PNEUMATIQUE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
TAGOUNITE
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة التضامن
رقم التقييد في السجل التجاري :
حل شركة
3581
zagora consulting sarl
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في رقم 119شارع محمد الخامس ،
 10نونبر  2021تم إعداد القانون
 ،47900زاكورة املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية PNEUMATIQUE TAGOUNITE
محدودة ذات الشريك الوحيد شركة التضامن(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات تاكونيت زاكورة  47552 -زاكورة
املغرب.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
حل شركة
الوحيد.
رقم التقييد في السجل التجاري
تسمية الشركة متبوعة عند
.2085
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
T.BEACH RESTAURANT AND
املؤرخ في  06دجنبر  2021تقرر حل
. LOUNGE SARL AU
شركة التضامن PNEUMATIQUE
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم
مبلغ رأسمالها
TAGOUNITE
بثمن ثابت  -مقهى  -استأجار قاعة  10.000درهم وعنوان مقرها
للحفالت .
اإلجتماعي مركز تاكونيت زاكورة -
عنوان املقر االجتماعي  :تفراست  47552زاكورة املغرب نتيجة ل :
البحر  32000 -الحسيمة املغرب  .التوقف عن مزاولة النشاط.
املدة التي تأسست من أجلها
و حدد مقر التصفية ب مركز
الشركة  99 :سنة .
تاكونيت زاكورة  47552 -زاكورة
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
و عين:
السيد أشرف أفجاي 1.000 :
السيد(ة) الحسن موباسيط و
عنوانه(ا) القصر الجديد بني محمد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أشرف أفجاي  1000 :تاكونيت زاكورة  47552زاكورة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
بقيمة  100درهم.

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بزاكورة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .57
308I
CABINET SEDDIK & ASSOCIES

فاسية لوجستيك FASSIA
LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FASSIA LOGISTIQUE SARL
فاسية لوجستيك ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  10.000.000درهم
املقراالجتماعي:زاوية زنقة ايميل
برونيه ولويس فيري−الدارالبيضاء
رفع رأسمال الشركة
 I/بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي لشركاء شركة فاسية
لوجستيك FASSIA LOGISTIQUE
 ،SARLبتاريخ  13دجنبر 2021تم ما
يلي :
•رفع رأسمال الشركة بما قدره
 12.000.000درهم لنقله إلى
 22.000.000درهم عن طريق إدماج
احتياطي الشركة و مقابل مقاصة
ديون ثابتة ،سائلة و مستحقة لفائدة
الشركاء.
•تعديل البند 7من القانون
األسا�سي للشركة
II/تم اإليداع بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
يوم  20دجنبر 2021تحت رقم
804983
III/تم إيداع التصريح بتعديل
السجل التجاري بالدار البيضاء يوم
 20دجنبر 2021تحت رقم .43890
بمثابة اعالن
309I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SOLS DE LUXE 3D

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA FINANCES SARL
AU
APPT N°2 IMMEUBLE
MAYORCA HAY EL QODS
CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC
 Sols de luxe 3Dشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب رقم
 1منزل رقم  53حي الزيتون شيشاوة
  41000شيشاوة املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
1991
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Sols :
.de luxe 3D
غرض الشركة بإيجاز  - :تركيب
السيراميك  2- /مقاول أعمال أو
إنشاءات متنوعة  3- /تاجرأو وسيط
يقوم باالستيراد والتصدير  4- /تاجر.
عنوان املقراالجتماعي  :مراب رقم
 1منزل رقم  53حي الزيتون شيشاوة -
 41000شيشاوة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوكرورو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوكرورو عنوانه(ا)
حي الزيتون شيشاوة  41000شيشاوة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوكرورو عنوانه(ا)
حي الزيتون شيشاوة  41000شيشاوة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .589/2021
310I
YG ET ASSOCIES

FOCUS DEVELOPPEMENT
CHRONO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

YG ET ASSOCIES
 165شارع عبد املومن
العمارة  Bالطابق ،20000 ، 3
CASABLANCA MAROC
FOCUS DEVELOPPEMENT
 CHRONOشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7اقامة
رامي زنقة سبتة الطابق  2مكتب
رقم  20000 - 8الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.379519
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
FOCUS
DEVELOPPEMENT
 CHRONOمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 7
اقامة رامي زنقة سبتة الطابق 2
مكتب رقم  20000 - 8الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :توقف نشاط
الشركة .

و حدد مقر التصفية ب  7اقامة
رامي زنقة سبتة الطابق  2مكتب رقم
 20000 - 8الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) نادية شرايبي و
عنوانه(ا)  17زنقة أبو ظبي وازيس
 20410الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 7 :اقامة رامي زنقة سبتة الطابق 2
مكتب رقم 8
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .806095
311I
amina zouheir

فرجي مود

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
n°475 lotissment wifaq route
ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc
فرجي مود شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  408زنقة
 12تجزئة القطب الحضاري راس
املاء فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
68783
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18ماي  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

575

رقم التقييد في السجل التجاري
.89897
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  06دجنبر
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 12.500.000درهم»
أي من « 12.500.000درهم» إلى
« 25.000.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .130902
313I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :فرجي
مود.
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
صناعية لصناعة املالبس -البيع
بجميع أنواعه.
عنوان املقراالجتماعي  408 :زنقة
 12تجزئة القطب الحضاري راس
املاء فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف فرجي 1.000 :
CHICHAOUA FINANCES SARL AU
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
TRSLBAHI MULTI SERVICES
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد يوسف فرجي عنوانه(ا)
تأسيس شركة
 16تجزئة النكاز طريق إيموزار فاس CHICHAOUA FINANCES SARL
 30000فاس املغرب.
AU
األسماء الشخصية والعائلية
APPT N°2 IMMEUBLE
ومواطن مسيري الشركة:
MAYORCA HAY EL QODS
السيد يوسف فرجي عنوانه(ا)
CHICHAOUA ، 41000،
 16تجزئة النكاز طريق إيموزار فاس
chichaoua MAROC
 30000فاس املغرب
 trslbahi multi servicesشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
التجارية بفاس بتاريخ  07يوليوز
الوحيد
 2021تحت رقم .3349
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم
 312Iسيدي املخطارشيشاوة 41000 -
شيشاوة املغرب
tachfine compta
تأسيس شركة ذات مسؤلية
STE AGREGA KMA
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
رفع رأسمال الشركة
1993
tachfine compta
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02 imm 579 2eme etage n°6 hayدجنبر  2021تم إعداد القانون
charaf marrakech ، 40000،
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
marrakech maroc
محدودة ذات الشريك الوحيد
 STE AGREGA KMAشركة ذات باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي
مسؤلية محدودة ذات الشريك
AFAQ DAR ESSALAM TR 1
الوحيد.
-236- MARRAKECH - 40000
تسمية الشركة متبوعة عند
.MARRAKECH MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
رفع رأسمال الشركة
.trslbahi multi services
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غرض الشركة بإيجاز :
1بائع قطع حديدية قديمة 2مقاول أعمال أو إنشاءاتمتنوعة .
 3تاجر.عنوان املقر االجتماعي  :حي
التقدم سيدي املخطار شيشاوة -
 41000شيشاوة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نورالدين الباهي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نورالدين الباهي عنوانه(ا)
حي التقدم سيدي املخطار شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نورالدين الباهي عنوانه(ا)
حي التقدم سيدي املخطار شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت

بتاريخ 21

دجنبر  2021تحت رقم .590/2021
314I
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AB RED1 COMPTA
عنوانه(ا) تجزئة حمزة رقم القطعة
 90070 64طنجة املغرب .
STE IMMOBILIÈRE
األسماء الشخصية والعائلية
VANDELLÓS
ي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات ومواطن مسير الشركة:
السيد عبد املجيد ابركان
الشريك الوحيد
عنوانه(ا) تجزئة حمزة رقم القطعة
تأسيس شركة
 90070 64طنجة املغرب
AB RED1 COMPTA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE
 ،2 N° 4 ، 90000طنجة  marocالتجارية بطنجة بتاريخ  13دجنبر
 2021 STE IMMOBILIÈRE VANDELLÓSتحت رقم .248921
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
315I
الشريك الوحيد
AB RED1 COMPTA
وعنوان مقرها اإلجتماعي يعقوب
BADES CHANGE
املنصور رقم  2الطابق الثاني رقم 4
شركة ذات املسؤولية املحدودة
طنجة طنجة  90070طنجة املغرب
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
AB RED1 COMPTA
محدودة ذات الشريك الوحيد
YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE
رقم التقييد في السجل التجاري :
 ،2 N° 4 ، 90000طنجة maroc
122773
 BADES CHANGEشركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املسؤولية املحدودة
 29نونبر  2021تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد النزهة شارع طه حسين حي الشاطئ
بالنشيط  . 04ميزانين بالطابق
باملميزات التالية:
االر�ضي طنجة  90070طنجة
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الوحيد.
املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :رقم التقييد في السجل التجاري :
122941
.IMMOBILIÈRE VANDELLÓS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
غرض الشركة بإيجاز  * :بيع و
شراءوتأجيرالعقارات منعش عقاري 13 .دجنبر  2021تم إعداد القانون
عنوان املقر االجتماعي  :يعقوب األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املنصور رقم  2الطابق الثاني رقم  4املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
طنجة طنجة  90070طنجة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصرتسميتها BADES :
. CHANGE
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
السيد عبد املجيد ابركان 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة  .الصرف .
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
السيد عبد املجيد ابركان 100 :
النزهة شارع طه حسين حي الشاطئ
بقيمة  1.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية بالنشيط  . 04ميزانين بالطابق
االر�ضي طنجة  90070طنجة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املجيد ابركان املغرب .

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبداملنعيم اوالد عمر
 5.500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد حفيظ بويرذن 4.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبداملنعيم اوالد عمر :
 5500بقيمة  100درهم.
السيد حفيظ بويرذن 4500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبداملنعيم اوالد عمر
عنوانه(ا) حي الجراري  3زنقة
الحاجب رقم  90070 7طنجة
املغرب .
السيد حفيظ بويرذن عنوانه(ا)
رياض االندلس سفييا  1عمارة 85
شقة  2حي الرياض  10000الرباط
املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حفيظ بويرذن عنوانه(ا)
رياض االندلس سفييا  1عمارة 85
شقة  2حي الرياض  10000الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .249175
316I
jilovta sarl

BTMA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

jilovta sarl
hay el wifak elhassani rue AL
ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC
BTMA TRAV
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT :
DAR ECHARK NR 131 RTE ABM
 OUJDA - 60000وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.34433
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تقرر حل
 BTMA TRAVشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT
DAR ECHARK NR 131 RTE ABM
 OUJDA - 60000وجدة املغرب
نتيجة لصعوبات مالية وغيابات
املوارد .
و عين:
السيد(ة) عبد املالك محرزي
و عنوانه(ا) تجزئة دار الشرق رقم
 131وجدة  60000وجدة املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  13دجنبر  2021وفي LOT
DAR ECHARK NR 131 RTE ABM
 OUJDA - 60000وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .4249
317I
DAKHLA MULTISERVICES SARL

AUTO ECOLE BIR
GUENDOUZ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
N 46 AVENUE EL WALAA RUE
ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
AUTO ECOLE BIR GUENDOUZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
العودة  ،1رقم  ،170مركزبئركندوز
 74002 -اوسرد املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
20251
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AUTO :
.ECOLE BIR GUENDOUZ
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
لتعليم السياقة و السالمة الطرقية .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
العودة  ،1رقم  ،170مركز بئر كندوز
  74002اوسرد املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابو هالل محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابو هالل محمد عنوانه(ا)
حي املسيرة  ،2زنقة الساقية الحمراء،
رقم  73000 96الداخلة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحلو سعيد عنوانه(ا)
تجزئة خديجة ،الرقم 26202 3
الدروة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .2130
318I

577
FIDUCIAIRE MOLIFID

LML IMEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد بالطابق االر�ضي رقم
 92000 - 1597العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة300.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الصبحي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة لينا الصبحي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ليليان الصبحي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الصبحي عنوانه(ا)
تجزئة املغرب الجديد رقم 1597
 92000العرائش املغرب.
السيدة لينا الصبحي عنوانه(ا)
تجزئة املغرب الجديد رقم 1597
 92000العرائش املغرب.
السيدة ليليان الصبحي عنوانه(ا)
تجزئة املغرب الجديد رقم 1597
 92000العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصبحي عنوانه(ا)
تجزئة املغرب الجديد رقم 1597
 92000العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .1367
319I

FIDUCIAIRE MOLIFID
AVENUE MOHAMED V
RESIDENCE AL ANDALOUSE
B BUREAU N°09 ، 92000،
LARACHE MAROC
 LML IMEXشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد بالطابق االر�ضي رقم
 92000 - 1597العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
6541
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LML :
.IMEX
غرض الشركة بإيجاز  - :تعبئة و
تلفيف الفواكه والخضروات
 استيراد وتصدير الفواكهوالخضروات
 التمثيل والشحن والسمسرةوالعبور والشراء والبيع والترويج
 ،باألصالة عن نفسها وبالنيابة
عن أطراف ثالثة  ،لجميع املواد أو
SERHOUAL ABDELKADER
املنتجات أو األصناف أو املواد الخام
INTERNATURE
أو املصنعة أو شبه املصنعة.
 اإلنشاء ,التسيير ,االستغالل ,شركة ذات مسؤلية محدودة ذاتالشريك الوحيد
الكراء ,الشراء ,لجميع األصول
تأسيس شركة
التجارية.
SERHOUAL ABDELKADER
وعموما جميع العمليات التجارية,
N 14 RUE ABDELKRIM
الصناعية ,املالية ,العقارية ,أو غير
العقارية التي لها عال قه مباشرة BENJELLOUN 2EME ETAGE V.N
، 30000، FES MAROC
باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير
INTERNATURE
أهداف الشركة ,وكذلك كل مساهمة
شركة ذات مسؤلية محدودة
مباشرة أو غيرمباشرة تحت أي صفة
ذات الشريك الوحيد
في الشركات التي لها أهداف مماثلة.

578

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5رتجزئة
رياض الياسمين عمارة  2الطابق2
طريق عين الشقف فاس 30000
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70691
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
.INTERNATURE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وانتاج
املواد الطبيعية و ا لتجارة.
عنوان املقر االجتماعي5 :ر تجز
ئة رياض الياسمين عمارة 2الطابق2
طريق عين الشقف فاس 30000
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة اسماعيلي علوي نهال :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اسماعيلي علوي نهال
عنوانه(ا) 5ر تجز ئة رياض الياسمين
عمارة 2الطابق 2طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماعيلي علوي نهال
عنوانه(ا) 5ر تجز ئة رياض الياسمين
عمارة 2الطابق 2طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.

الجريدة الرسمية
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السيد يوسف جالم عنوانه(ا)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20دجنبر رقم  78مكرر  07درب السالمة ق ج
 12400الدارالبيضاء املغرب.
 2021تحت رقم 5775/21
السيد أناس بنعالل عنوانه(ا)
320I
 50شارع عبدالواحداملراك�شي حي
مكتب املحاسبة FICOB
الليمون اكدال  10000الرباط
SAHARA NOW
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
مكتب املحاسبة FICOB
السيد يوسف جالم عنوانه(ا)
موالي
اقامة ايمان ,شقة  ،4شارع
رقم  78مكرر  07درب السالمة ق ج
ادريس االول ,املسيرة  ,1تمارة ،
 12400الدارالبيضاء املغرب
 ،10000تمارة املغرب
السيد أناس بنعالل عنوانه(ا)
 SAHARA NOWشركة ذات
 50شارع عبدالواحداملراك�شي حي
املسؤولية املحدودة
الليمون اكدال  10000الرباط
وعنوان مقرها اإلجتماعي  54زنقة املغرب
تانسيفت ,الشقة  ,1اكدال الرباط -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 10000الرباط املغرب
التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2021تحت رقم .120838
املحدودة
321I
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
مكتب املحاسبة FICOB
156767
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ODELLA BETON
 03دجنبر  2021تم إعداد القانون شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
املحدودة باملميزات التالية:
مكتب املحاسبة FICOB
شكل الشركة  :شركة ذات
اقامة ايمان ,شقة  ،4شارع موالي
املسؤولية املحدودة.
ادريس االول ,املسيرة  ,1تمارة ،
تسمية الشركة متبوعة عند
 ،10000تمارة املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 ODELLA BETONشركة ذات
.SAHARA NOW
مسؤلية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  - :الصحافة
الوحيد
 االشهارعنوان املقر االجتماعي  54 :زنقة وعنوان مقرها اإلجتماعي  54زنقة
تانسيفت ,الشقة  ,1اكدال الرباط  -تانسيفت ,الشقة  ,1اكدال الرباط
الرباط  10000الرباط املغرب
 10000الرباط املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
املدة التي تأسست من أجلها
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجاري :
156765
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد يوسف جالم  500 :حصة
 03دجنبر  2021تم إعداد القانون
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أناس بنعالل  500 :حصة األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية باملميزات التالية:شكل الشركة  :شركة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :

مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ODELLA BETON
غرض الشركة بإيجاز  - :نقل
البضائرلحساب الغير
اعمال مختلفة.عنوان املقر االجتماعي  54 :زنقة
تانسيفت ,الشقة  ,1اكدال الرباط
الرباط  10000الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نادية بجاج 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نادية بجاج عنوانه(ا) حي
املسيرة  1رقم  12000 1199تمارة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادية بجاج عنوانه(ا) حي
املسيرة  1رقم  12000 1199تمارة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .120837
322I
مكتب املحاسبة FICOB

DIRAPPS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة FICOB
اقامة ايمان ,شقة  ،4شارع موالي
ادريس االول ,املسيرة  ,1تمارة ،
 ،10000تمارة املغرب
 DIRAPPSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  54زنقة
تانسيفت ,الشقة  ,1اكدال الرباط
الرباط  10000الرباط املغرب

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
156769
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DIRAPPS
غرض الشركة بإيجاز  - :البرمجة
و املعلوميات
 التطويراملعلوماتي.عنوان املقر االجتماعي  54 :زنقة
تانسيفت ,الشقة  ,1اكدال الرباط
الرباط  10000الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعد املومني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد املومني عنوانه(ا)
قطاع  7بلوك  8رقم  3زنقة مرجانية
حي الرياض  10000الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد املومني عنوانه(ا)
قطاع  7بلوك  8رقم  3زنقة مرجانية
حي الرياض  10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .120839
323I

مكتب املحاسبة FICOB

LES CONSEILS DU
CAICEDRAT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة FICOB
اقامة ايمان ,شقة  ،4شارع موالي
ادريس االول ,املسيرة  ,1تمارة ،
 ،10000تمارة املغرب
LES CONSEILS DU CAICEDRAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4
زنقة البارك الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.180537
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30شتنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد LES CONSEILS
 DU CAICEDRATمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  4زنقة البارك
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :وفاة مؤسس
الشركة وتوقف نشاطها.
و حدد مقر التصفية ب رقم 4
زنقة البارك الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) نادية جالل وعنوانه(ا)
 18زنقة الكوريوندغ 20000
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .45133
324I

579

WELIS CONSEIL
 األسماء الشخصية والعائليةCAFE TAWHID
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد نبيل املهدي عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
روماندي  2برج اشبيلية الطابق 5
تأسيس شركة
الشقة  51املعاريف  20330الدار
WELIS CONSEIL
البيضاء املغرب.
RUE LIBERTE ETAGE 3, APPT ,10
األسماء الشخصية والعائلية
 N°5 CASABLANCA ، 20120،ومواطن مسيري الشركة:
CASABLANCA MAROC
السيد نبيل املهدي عنوانه(ا)
 Cafe tawhidشركة ذات مسؤلية روماندي  2برج اشبيلية الطابق 5
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشقة  51املعاريف  20330الدار
وعنوان مقرها اإلجتماعي  39املركز البيضاء املغرب
التجاري إقامة رومندي  2شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بيرانزران املعاريف الدارالبيضاء
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
 20330الدارالبيضاء املغرب
دجنبر  2021تحت رقم .805738
تأسيس شركة ذات مسؤلية
325I
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
AUDEC EXPERTISE
526809
2B LOCATION
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 30شتنبر  2021تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
AUDEC EXPERTISE
باملميزات التالية:
Boulevard Zerktouni, ,223
شكل الشركة  :شركة ذات
7éme étage, bur 7, Quartier
مسؤلية محدودة ذات الشريك
Racine, Casablanca ، 20100،
الوحيد.
Casablanca Maroc
تسمية الشركة متبوعة عند
 2B LOCATIONشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Cafe :
مسؤلية محدودة ذات الشريك
. tawhid
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  - :مقهى
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
وسناك
ليبرتي الدور  3شقة 20000 - 5
 بشكل عام أي عمليات تجاريةالدارالبيضاء املغرب
مالية أو صناعية ،والتي قد تكون
تأسيس شركة ذات مسؤلية
ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملادة املذكورة أعاله أو بأي موضوع
مماثل أو ذات صلة ،من املرجح أن رقم التقييد في السجل التجاري :
526265
تفضل تطويرها أو تمديدها
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  39 :املركز
التجاري إقامة رومندي  2شارع  15نونبر  2021تم إعداد القانون
بير انزران املعاريف الدار البيضاء األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 20330الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

580

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 2B :
.LOCATION
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
السيارات.
عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
ليبرتي الدور  3شقة  20000 - 5الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد يزغي  5.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد يزغي عنوانه(ا)
تخصيص شارع أفينير  02رقم 35
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد يزغي عنوانه(ا)
تخصيص شارع أفينير  02رقم 35
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .-
326I
CABINET SEDDIK & ASSOCIES

فزيون VISION 2000

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185شارع زرقطوني اقامة
الزرقطوني الطابق السادس ،
 ،20100الدارالبيضاء املغرب
فزيون « VISION 2000شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي،109 :
شارع عبد الكريم الخطابي محل
رقم ب  2اسيما  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.14381

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02نونبر 2021
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون :تمت
املصادقة على إعادة هيكلة القانون
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .130898
327I
atelier conseil

TAPIS TURQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

atelier conseil
rue 2 hay el massara ain 16/14
chock ، 20480، Casablanca
maroc
 TAPIS TURQUEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 261 :
شارع تمارة حي موالي عبد هللا عين
الشق  20470 -الدارالبيضاء
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.431919
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20شتنبر  2021تقرر
حل  TAPIS TURQUEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 261شارع تمارة حي موالي عبد هللا
عين الشق  20470 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة للتوقف النهائي عن
مزاولة النشاط التجاري.
و عين:
السيد(ة) حمزة سالوي حسناوي
و عنوانه(ا) بلوك اوه عمارة  74شقة
 6جنان الدروة الدروة 26202
برشيد املغرب كمصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  20شتنبر  2021وفي  261شارع
تمارة حي موالي عبد هللا عين الشق -
 20470الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
دجنبر  2021تحت رقم .803270
328I
TMM financial & accounting

A&J énergie SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد القرس عبد الصمد
 1.600 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد القرس جمال 1.600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد القرس عبد العزيز
عنوانه(ا) زنقة ميشال أنج إقامة
قشتالة طابق  4شقة  16حي راسين
 22000الدارالبيضاء املغرب.
السيد القرس عبد الصمد
عنوانه(ا) الحي الصناعي 25350
وادي زم املغرب.
السيد القرس جمال عنوانه(ا)
 35شارع محمد الخامس 25350
وادي زم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد القرس عبد العزيز
عنوانه(ا) زنقة ميشال أنج إقامة
قشتالة طابق  4شقة  16حي راسين
 22000الدارالبيضاء املغرب
السيد القرس عبد الصمد
عنوانه(ا) الحي الصناعي 25350
وادي زم املغرب
السيد القرس جمال عنوانه(ا)
 35شارع محمد الخامس 25350
وادي زم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .232/2021
329I

TMM financial & accounting
Ouedzem ، 25350، Ouedzem
Maroc
 A&J énergie SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مخزن
القرس الحي الصناعي 25350 -
وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
1243
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها A&J :
.énergie SARL
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
الغازاملضغوط..
DATTE ENNASER
ن
مخز
:
االجتماعي
عنوان املقر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
القرس الحي الصناعي 25350 -
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
وادي زم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE EL HOURIA N°49
الشركة  99 :سنة .
ERRACHIDIA ، 52000،
مبلغ رأسمال الشركة480.000 :
ERRACHIDIA MAROC
درهم ،مقسم كالتالي:
 DATTE ENNASERشركة ذات
السيد القرس عبد العزيز
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 1.600 :حصة بقيمة  100درهم
الوحيد
للحصة .

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الرشيدية
  52000الراشيدية املغرب.رفع رأسمال الشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 250.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 350.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .656
330I
مكتب الرياني للمحاسبة

STE DKmarket SARL
إعالن متعدد القرارات

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم 230تطوان ،
 ،93040تطوان املغرب
« STE DKmarket SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
محمد اليزيدي اقامة االندلس يلوك
أ مكتب رقم  3تطوان93000 - .
تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.29443
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
رفع رأسمال الشركة.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رفع راسمال الشركة من 10.000
درهم الى  30.000درهم .
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة :من
شارع موالي رشيد زنقة الجديدة

الطابق  3رقم  6مرتيل  .الى العنوان
الجديد :شارع محمد اليزيدي اقامة
االندلس بلوك أ مكتب رقم  3تطوان.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  10دجنبر
 2021تحت رقم .7425
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STE BABOUZID

CONSTRUARIF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
MAROC
 CONSTRUARIFشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحدة بلوك  Eرقم  883العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39625
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 27دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CONSTRUARIF
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
العمومية والبناء.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحدة بلوك  Eرقم  883العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

581

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمرعريف  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عمر عريف  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر عريف عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر عريف عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .4035
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سامكو اوديت ش.م.م

كازابالنكا فين اغت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

سامكو اوديت ش.م.م
 23شارع الجيروند اقامة 2000
سالليم  Bالطابق  4رقم ، 12
 ،20500الدارالبيضاء املغرب
كازابالنكا فين اغت شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  45زنقة
ايت اوريرسيدي بليوط انفا -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.165591
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2021تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
كازابالنكا فين اغت مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  45زنقة ايت اورير سيدي
بليوط انفا  20000 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :عدم اشتغال
الشركة.

و حدد مقر التصفية ب  45زنقة
ايت اورير طابق  7شقة  16انفا -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) نادية منزه و عنوانه(ا)
 45زنقة ايت اورير طابق  7شقة 16
انفا  20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .805415
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FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

SOUKI›S

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR
151RUE MOHAMED EL
BEQUAL GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 SOUKI›Sشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 6الطابق الثالث تجزئة رقم 2
أسكجور سوكوما  40000مراكش
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.90485
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «رقم  6الطابق الثالث تجزئة
رقم  2أسكجور سوكوما 40000
مراكش املغرب» إلى « 36زاوية زنقة
طارق بن زياد و شارع الحرية عمارة
داني الطابق الخامس رقم  29جليز
 40000مراكش املغرب».

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .14788
334I
GESTION ALJANOUB

ANSASA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
 ANSASAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 361
تجزئة اللة سكينة بوجدور 71000 -
بوجدور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
39629
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ANSASA
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
ذات أشغال متعددة  ,املساعدة ,
التنسيق ,الدراسة ,اإلنجاز ,اإلشراف
 ,تنفيذ جميع أعمال الهندسة املدنية
والبناء  ,االستيراد والتصدير....
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 361
تجزئة اللة سكينة بوجدور 71000 -
بوجدور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد عبد الفتاح سموني
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الفتاح سموني
عنوانه(ا) حي السالم شارع موالي
رشيد بوجدور  71000بوجدور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الفتاح سموني
عنوانه(ا) حي السالم شارع موالي
رشيد بوجدور  71000بوجدور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .3969/21
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GESTION ALJANOUB

SAHARYOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
 SAHARYOUشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 119
بلوك ج مدينة الوحدة العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39627
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SAHARYOU
غرض الشركة بإيجاز  :نجارة
األملنيوم  ،أعمال اللحام  ،شركة
عامة في نجارة األملنيوم  ،االستيراد ،
التصدير  ،الهندسة املدنية  ،البناء
والتطويراملتنوع.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 119
بلوك ج مدينة الوحدة العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عصام حلمي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الرحيم اصياد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصام حلمي عنوانه(ا)
شارع املغرب العربي رقم  22حي
موالي رشيد العيون  70000العيون
املغرب.
السيد عبد الرحيم اصياد
عنوانه(ا) اقامة ياسر م  1رقم 8
طابق 2الهراويين البيضاء 29004
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصام حلمي عنوانه(ا)
شارع املغرب العربي رقم  22حي
موالي رشيد العيون  70000العيون
املغرب
السيد عبد الرحيم اصياد
عنوانه(ا) اقامة ياسر م  1رقم 8
طابق 2الهراويين البيضاء 29004
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .3968/2021
336I

3C-AUDIT

AVENIR MEDIA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

3C-AUDIT
Av Anoual, 1er étage Appt
11 Quartier des hôpitaux
30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC
 AVENIR MEDIAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة
الياقوت الشقة  Dالدارالبيضاء -
 20040الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.406073
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «شارع اللة الياقوت الشقة D
الدارالبيضاء  20040 -الدارالبيضاء
املغرب» إلى «شارع أنفا  96إقامة
الخريف أنفا الدارالبيضاء رقم - 63
 20040الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805839
337I
DAMO CONSULTING SARL

EIFO TELECOM ET SERVICE
إعالن متعدد القرارات

DAMO CONSULTING SARL
AV PASTEUR 1° ETG N°18 54
TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC
EIFO TELECOM ET SERVICE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :ساحة
موزارشارع الفرزدق اقامة زريوح
 12رقم  90000 - 7طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري:
.122105
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على تفويت 100
حصة اجتماعية بقيمة  1000درهم
للحصة الواحدة التي تشكل راسمال
الشركة في ملك السادة على التوالي
لكموش حمزة  50حصة اجتماعية
و فارس محمد  50حصة اجتماعية
لفائدة السيدة التمري بديعة 100
حصة اجتماعية
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيدين لكموش حمزة و
فارس محمد من مهام التسييروتعيين
السيدة التمري بديعة مسيرة وحيدة
للشركة ودالك ملدة غيرمحددة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
مالئمة القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
اصبحت السيدة التمري بديعة
الشريك الوحيد للشركة
بند رقم  :13الذي ينص على
مايلي :اصبحت السيدة التمري
بديعة املسيرة الوحيدة للشركة
ودالك لفترة غيرمحددة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .249134
338I
NORD FINANCE

STE AMAN TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

NORD FINANCE
RUE MBAREK EL BEKKAY - 26
1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

الجريدة الرسمية
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
 321رقم  1359حي غرناطة مريرت
خنيفرة  54000 -خنيفرة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.3447
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد بووغاز
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عزيز
بوغاز بتاريخ  13دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .446
340I

STE AMAN TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
صيدا رقم  32000 - 41الحسيمة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2307
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24شتنبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد STE AMAN
 TECHNOLOGIEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع صيدا رقم - 41
 32000الحسيمة املغرب نتيجة ل :
وقف النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب شارع
NORD FINANCE
صيدا رقم  32000 - 41الحسيمة
STE AOURAGH
املغرب.
SUPERMARKET
و عين:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد(ة) مونة يخليفي و
حل شركة
عنوانه(ا) شارع صيدا رقم 41
NORD FINANCE
 32000الحسيمة املغرب كمصفي
RUE MBAREK EL BEKKAY - 26
(ة) للشركة.
1ER ETAGE ، 32000، AL
وعند اإلقتضاء الحدود
HOCEIMA MAROC
املفروضة على الصالحيات املخولة
STE AOURAGH SUPERMARKET
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
طور التصفية)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئر
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 22
أنزران رقم  – 26حي املنزه 32000 -
دجنبر  2021تحت رقم .728
الحسيمة املغرب.
339I
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
.707
STE CENTRE KHENIFRA
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CAR
املؤرخ في  06دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
تفويت حصص
AOURAGH
SUPERMARKET FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
مبلغ رأسمالها  180.000درهم
شارع محمد الخامس رقم 03
الطابق الثاني خنيفرة  ،54000 ،وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئر
أنزران رقم  – 26حي املنزه 32000 -
خنيفرة املغرب
 STE CENTRE KHENIFRA CARالحسيمة املغرب نتيجة ل  :وقف
شركة ذات املسؤولية املحدودة
النشاط التجاري.
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و حدد مقر التصفية ب شارع بئر
أنزران رقم  – 26حي املنزه 32000 -
الحسيمة املغرب.
و عين:
السيد(ة) أحمد أوراغ وعنوانه(ا)
شارع بئر أنزران رقم  – 26حي املنزه
 32000الحسيمة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .729
341I
INJAR ABDELHADI

TOTAL MAROC
عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
الطبيعيون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
TOTAL MAROC
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11يونيو  2021أعطى السيد(ة)
محمد إنجار الحامل (ة) للبطاقة
الوطنية رقم  B34090املسجل
بالسجل التجاري  28دجنبر 2021
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
حق التسيير الحر لألصل التجاري
الكائن ب  187شارع بوردو أنفا
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب للسيد(ة) عبدالهادي إنجار
الحامل (ة) للبطاقة الوطنية رقم
 BE527249ملدة  99سنة تبتدئ من
 11يونيو  2021و تنتهي في  11يونيو
 2120مقابل مبلغ شهري 10.000
درهم.
342I

الجريدة الرسمية
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Dilegis Premium Service

CONSTRUCTION
METALLIQUE MOKHTARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
Angle Rue D›alger Et 2,Rue
Abou Bakr Al Baklani 3ème
étage, Appt 11, Casablanca
20070، 20070، Casablanca
Maroc
CONSTRUCTION METALLIQUE
 MOKHTARIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 224
تجزية الحرية  ، 1الطابق  3شقة ، 9
املحمدية  28810 -املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
29449
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 04نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
CONSTRUCTION METALLIQUE
.MOKHTARI
غرض الشركة بإيجاز  - :أي
نشاط يتعلق بتصميم ودراسة
وإنجاز أي عمل في الهياكل املعدنية
واألشغال املعدنية والنجارة الخارجية
والداخلية ؛
 أي نشاط يتعلق بتصميموإنتاج وتركيب األعمال املعدنية ،
وصياغة األقفال  ،والعمارة املعدنية:
التصميم  ،واإلنتاج والتركيب ،
والنجارة املعدنية  ،واإلنشاءات
املعدنية  ،والحديد  ،وشراء وإعادة
بيع املعادن بأشكال مختلفة ،
والدراسات اإلنشائية في األعمال
املعدنية ؛
 -جميع أعمال التصنيع والتجميع

للهياكل املعدنية وأجزاء الهياكل
املعدنية للنجارة ؛
 جميع أعمال البناء الخاصةباملظالت املعدنية والنجارة املعدنية
والنجارة.
 التجارة من أي نوع. االستيراد  /التصدير ؛.عنوان املقر االجتماعي 224 :
تجزية الحرية  ، 1الطابق  3شقة ، 9
املحمدية  28810 -املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة FERTOUL Hayet : 500
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد MOKHTARI Mohamed
 : 500حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة FERTOUL Hayet
عنوانه(ا) املحمدية  28810املحمدية
املغرب.
السيد MOKHTARI Mohamed
عنوانه(ا) املحمدية  28810املحمدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد MOKHTARI Mohamed
عنوانه(ا) املحمدية  28810املحمدية
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 18
دجنبر  2021تحت رقم .2613
343I
NKH CONSULTING SARL

SAFANARG

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

NKH CONSULTING SARL
LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
TEMARA، 12010، TEMARA
MAROC
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 SAFANARGشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي اكليل
رقم  1هرهورة تمارة تمارة الشاطئ
 12000تمارة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.89459
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26نونبر  2021تقرر حل
 SAFANARGشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي اكليل رقم 1
هرهورة تمارة تمارة الشاطئ 12000
تمارة املغرب نتيجة ألزمة في امليدان و
كوفيد .19
و عين:
السيد(ة) عائشة بلحاج و
عنوانه(ا) حي اكليل رقم  1هرهورة
تمارة  12000تمارة املغرب كمصفي
(ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  26نونبر  2021وفي حي اكليل
رقم  1هرهورة تمارة تمارة الشاطئ
 12000تمارة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .120849
344I
NKH CONSULTING SARL

OPTI-LAB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

NKH CONSULTING SARL
LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
TEMARA، 12010، TEMARA
MAROC
 OPTI-LABشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
مسروررقم  13و  17شارع الحسن
الثاني طابق  1تمارة تمارة 12000
تمارة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري :
.113213/11438
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر حل
 OPTI-LABشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة مسرور رقم  13و  17شارع
الحسن الثاني طابق  1تمارة تمارة
 12000تمارة املغرب نتيجة الزمة
ميدانية وكوفيد .19
و عين:
السيد(ة) بدر السالمي و
عنوانه(ا) حي بن سينا زنقة ليبيا
رقم  26تمارة  12000تمارة املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  13دجنبر  2021وفي تجزئة
مسرور رقم  13و  17شارع الحسن
الثاني طابق  1تمارة تمارة 12000
تمارة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .120841
345I
fiduciaire douiri

ODIACO MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire douiri
Av abderahim bouabid n 77
bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
77 TABRIQUET، 11100، SALE
MAROC
 ODIACO MEDIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
األبطال شقة رقم  ،11الطابق 3
أكدال الرباط 10080 - .الرباط
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
156727
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ODIACO MEDIA
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
اإللكترونية
الرقمنة
التسويق عبراالنترنت.
عنوان املقر االجتماعي  15 :شارع
األبطال شقة رقم  ،11الطابق 3
أكدال الرباط 10080 - .الرباط
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن الباخر  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أسامة أوحاجي 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حمزة الطاهري 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن الباخر عنوانه(ا)
املجمع السكني النعيم عمارة  5رقم
 4تابريكت  11000سال املغرب.
السيد أسامة أوحاجي عنوانه(ا)
محموعة االلفة رقم  77تاربيكت سال
 11000سال املغرب.
السيد حمزة الطاهري عنوانه(ا)
 03زنقة طانطان بطانة  11040سال
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن الباخر عنوانه(ا)
املجمع السكني النعيم عمارة  5رقم
 4تابريكت  11000سال املغرب.

الجريدة الرسمية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  8-7و  9من القانون
 2021تحت رقم .120808
 346Iاألسا�سي :الذي ينص على مايلي:
تعديل بنود اإلدارة واملساهمة ورأس
املال الشركة،
NORD FINANCE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Sté SAKANE NOUR
التجارية بالرباط بتاريخ  09دجنبر
IMMOBILIER
 2021تحت رقم . 120472
إعالن متعدد القرارات
347I
NORD FINANCE
RUE MBAREK EL BEKKAY - 26
موثق
1ER ETAGE ، 32000، AL
شركة االنعاش العقاري مناني
HOCEIMA MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
Sté SAKANE NOUR
الشريك الوحيد
« IMMOBILIERشركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
موثق
الوحيد»
إقامة زكريا  53شارع ابن
وعنوان مقرها االجتماعي 13 :شارع
تاشفين زاوية العريف األول بن
جبل بويبالن عمارة رقم 10090 - 14
ياسين الطابق األول،20300 ، ،
أڴدال -الرباط املغرب.
الدارالبيضاء املغرب
«إعالن متعدد القرارات»
شركة االنعاش العقاري مناني
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري:
الشريك الوحيد
.150699
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي وعنوان مقرها اإلجتماعي  79شارع
بئرانزران  20340 -البيضاء املغرب
املؤرخ في  11نونبر 2021
تأسيس شركة ذات مسؤلية
تم اتخاذ القرارات التالية:
محدودة ذات الشريك الوحيد
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املصادقة على بيع  500حصص رقم التقييد في السجل التجاري :
527019
إجتماعية من أصل  1000حصص
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
إجتماعية التي يمتلكها السيد أوخيار
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
محمد في الشركة  ٬لفائدة السيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
أوخيار صالح الدين  ٬الحامل لبطاقة
محدودة ذات الشريك الوحيد
التعريف الوطنية رقم׃ L 324045
باملميزات التالية:
وتعيين دخوله شريكا.
شكل الشركة  :شركة ذات
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :مسؤلية محدودة ذات الشريك
تعيين السيد׃ أوخيار صالح الدين ،الوحيد.
مسيرا للشركة بجانب السيد أوخيار
تسمية الشركة متبوعة عند
محمد  ٬ملدة غير محدودة ٬ويتصرف اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
لصالح الشركة بإمضائه.
االنعاش العقاري مناني .
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
مالءمة القانون األسا�سي مناسبا العقاري .
للشركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  79 :شارع
بئرانزران  20340 -البيضاء املغرب .
دون خلق شخص معنوي جديد
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوشعيب مناني 100.000 :
بقيمة  100,00درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوشعيب مناني عنوانه(ا)
 06تجزئة يوسف برانفا شارع
كينيدي انفا  20170البيضاء
املغرب األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشعيب مناني عنوانه(ا)
 06تجزئة يوسف برانفا شارع
كينيدي انفا  20170البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805957
348I
آملاكوس

شركة النباهي عادل

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

آملاكوس
زنقة طرفاية عمارة  10مكرر شقة
رقم  13م.ج  ،50100 ،مكناس
املغرب
شركة النباهي عادل شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17
شارع ابن سينا حي بلير50000 -
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
54731
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية

586

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
النباهي عادل.
غرض الشركة بإيجاز  :غسل
العربات املتنقلة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 17
شارع ابن سينا حي بلير 50000 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد النباهي عادل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد النباهي عادل عنوانه(ا)
رقم  17شارع ابن سينا حي بليرب.م.ع
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد النباهي عادل عنوانه(ا)
رقم  17شارع ابن سينا حي بليرب.م.ع
رقم  17شارع ابن سينا حي بليرب.م.ع
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  17نونبر
 2021تحت رقم .4984
349I
مكتب الرياني للمحاسبة

STE KHAROUB TETOUAN
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم 230تطوان ،
 ،93040تطوان املغرب
STE KHAROUB TETOUAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
الحزام األخضرغرابو املحل رقم 2
بالطابق األر�ضي بلوك  5عمارة ف

تطوان 93000 - .تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
30703
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.KHAROUB TETOUAN SARL
غرض الشركة بإيجاز CULTURE :
D’AUTRES FRUITS D’ARBRES
.OU D’ARBUSTES
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
الحزام األخضر غرابو املحل رقم 2
بالطابق األر�ضي بلوك  5عمارة ف
تطوان 93000 - .تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد أوخيار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد عبار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد أوخيار عنوانه(ا)
شارع علي الشعرة رقم  12تطوان.
 93000تطوان املغرب.
السيد محمد عبار عنوانه(ا)
شارع محمد املرير عمارة  169ط 2
رقم  2تطوان 93000 .تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد أوخيار عنوانه(ا)
شارع علي الشعرة رقم  12تطوان.
 93000تطوان املغرب
السيد محمد عبار عنوانه(ا)
محمد املرير عمارة  169ط  2رقم 2
تطوان 93000 .تطوان املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .7473
350I
NORD FINANCE

Sté TINJIS AGRI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE
RUE MBAREK EL BEKKAY - 26
1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC
 Sté TINJIS AGRIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21إقامة
الشاوية زنقة يوسف ابن تاشفين
شارع رشيد ر�ضى  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122933
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Sté :
.TINJIS AGRI
غرض الشركة بإيجاز  * :شراء٬
توزيع وبيع املنتجات الفالحية.
* بيع املواد واملعدات لالستخدام
الزراعي.
* إحداث ٬إستغالل وتسيير
محالت وأماكن أخرى لتسويق
املنتجات الزراعية .
 شراء أو كراء جميع اﻷرا�ضيواملمتلكات الزراعية.

 إنجاز مشاريع مرتبطة بشكلمباشرأوغيرمباشربالنشاط الزراعي.
 معالجة ٬تحويل وتسويقالفواكه والخضر.
 التخطيط اﻹنتاج ٬الزراعة٬الحصاد والفرز.
 تغليف الفواكه والخضرواﻷطعمة اﻷخرى.
 نقل وتخزين املنتجات الفالحية. التخزين البارد للفواكهوالخضر.
 اﻹستشارة ٬اﻹتصال ٬التسويقوالتعاقد من الباطن لألنشطة
الزراعية و/أو التجارية.
* اإلنعاش الزراعي بشكل عام.
* إنجازمشاريع الري املوضعي.
* تجهيز واستغالل األرا�ضي
الفالحية.
* التهيئة الزراعية واألشغال
املختلفة.
* اإلستثمارالزراعي.
 اإلستيراد والتصديربشكل عام.* تشغيل عملية اإلمتيازالتجاري.
* دراسة ٬تشغيل ٬شراء وبيع
جميع براءات اﻹختراع ٬التراخيص
والعالمات التجارية املتعلقة
بموضوع الشركة داخل املغرب
والخارج.
* جميع العمليات الصناعية٬
التجارية واملالية ذات صلة مباشرة ٲو
غيرمباشرة مع موضوع الشركة.
* املشاركة املباشرة ٲو الغير
املباشرة في ٲي من الشركات ٲو
املقاوالت ذات موضوع مماثل وال
سيما من خالل ٳنشاء شركات جديدة
أو مساهمات أو عمليات اندماج أو
تحالفات أو مشاريع مشتركة.
عنوان املقر االجتماعي  21 :إقامة
الشاوية زنقة يوسف ابن تاشفين
شارع رشيد ر�ضى  90000 -طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيدة ادري�سي فطومة أمال
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ادري�سي فطومة أمال
عنوانه(ا) إقامة أيمنة عمارة س
الطابق  7رقم  99شارع غرناطة
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ادري�سي فطومة أمال
عنوانه(ا) إقامة أيمنة عمارة س
الطابق  7رقم  99شارع غرناطة
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .249155
351I
CHICHAOUA FINANCES SARL AU

CONSTRUCTION
LHNAOUI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA

الجريدة الرسمية

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CONSTRUCTION LHNAOUI
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
أعمال أو إنشاءات متنوعة 2- /
دراسة وتنفيذ مشاريع ري زراعي /
 3مقاول زراعة أو صيانة الحدائق،الطرق  ،إلخ 4- /تاجر.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
العضيالت اهديل شيشاوة 41000 -
شيشاوة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد محمد الهناو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الهناوي عنوانه(ا)
دوار العضيالت اهديل شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الهناوي عنوانه(ا)
دوار العضيالت اهديل شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .593/2021
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FINANCES
SARL AU
APPT N°2 IMMEUBLE
MAYORCA HAY EL QODS
CHICHAOUA
،
41000،
chichaoua MAROC
CONSTRUCTION LHNAOUI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
ABA GESTION SARLAU
العضيالت اهديل شيشاوة 41000 -
شيشاوة املغرب
ARENT EYE
مسؤلية
ذات
شركة
تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
ABA GESTION SARLAU
AV MED V 3EME ETG 38
1999
BUREAU 12 ، 30000، FES
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29نونبر  2021تم إعداد القانون
MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية  ARENT EYEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  470شارع
باملميزات التالية:

587

تم اإليداع القانوني باملحكمة
إدريس الحارتي ستي جامع 20000 -
الدارالبيضاء املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
تأسيس شركة ذات املسؤولية
دجنبر  2021تحت رقم .806158
املحدودة
353I
رقم التقييد في السجل التجاري :
FOUZMEDIA
527147
SOCIETE AFRICA
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 28
LOGISTIQUE TRAVAUX
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
PUBLICS S.A.R.L
املحدودة باملميزات التالية:
Sigle : ALTP
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
FOUZMEDIA
تسمية الشركة متبوعة عند
KENITRA ، 14000، kenitra
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
maroc
.ARENT EYE
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع SOCIETE AFRICA LOGISTIQUE
TRAVAUX PUBLICS S.A.R.L
وإصالح وتجميع وتوزيع جميع أنواع
 Sigle : ALTPشركة ذات املسؤولية
النظارات
املحدودة
عنوان املقراالجتماعي  470 :شارع
إدريس الحارتي ستي جامع  20000 -وعنوان مقرها اإلجتماعي  45زنقة
إشبيلية مكتب رقم 14000 - 2
الدارالبيضاء املغرب.
القنيطرة املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الشركة  99 :سنة .
املحدودة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
رقم التقييد في السجل التجاري :
درهم ،مقسم كالتالي:
62339
السيد طارق ودغيري  750 :حصة
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد األزعر  250 :حصة  17غشت  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية املحدودة باملميزات التالية:شكل الشركة  :شركة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق ودغيري عنوانه(ا) املسؤولية املحدودة.
 22زنقة لال مليكة إقامة بهية  1شقة
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
1م ج فاس  30000فاس املغرب.
السيد محمد األزعر عنوانه(ا) SOCIETE AFRICA LOGISTIQUE
تجزئة رياض ياسمين رقم  42ه TRAVAUX PUBLICS S.A.R.L Sigle
طريق عين الشقف فاس .: ALTP 30000
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية اآلليات
مقاول في األشغال املختلفة
ومواطن مسيري الشركة:
التصديرواإلستيراد.
السيد محمد األزعر عنوانه(ا)
عنوان املقر االجتماعي  45 :زنقة
تجزئة رياض ياسمين رقم  42ه
طريق عين الشقف فاس  30000إشبيلية مكتب رقم 14000 - 2
القنيطرة املغرب.
فاس املغرب.

الجريدة الرسمية

588

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد تكرومت عبداللطيف
عنوانه(ا) قطاع  2بلوك رقم  6زنقة
لومارية حي الرياض  20000الرباط
املغرب.
السيد معلم حميد عنوانه(ا)
 115زنقة ف فال فلوري 14000
القنيطرة املغرب.
السيد بوسويس عبداالله
عنوانه(ا) حي أبي رقراق زنقة  84رقم
 20000 34الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد تكرومت عبداللطيف
عنوانه(ا) قطاع  2بلوك رقم  6زنقة
لومارية حي الرياض  20000الرباط
املغرب
السيد بوسويس عبداالله
عنوانه(ا) حي أبي رقراق زنقة  84رقم
 20000 34الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 16
شتنبر  2021تحت رقم .-
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CABINET BEN MOKHTAR

TRANS MED ATLANTIC
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
RUE IMAM ASSILI RESIDENCE
TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
« TRANS MED ATLANTICشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 28 :زنقة
بلجيكا  90000 -طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:
.14537
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على اتفاقية االندماج
املبرمة في  2نوفمبر  2021بين شركة
 SATRANI Sarlالشركة املاصة
من جهة وشركة TRANS MED
 ATLANTIC Sarlالشركة املمتصة
من جهة أخرى و الذي تم وضع
نسخة منه لدى املحكمة التجارية
بطنحة بتاريخ  04نونبر  2021تحت
رقم  247579و تم نشرإعالن بجريدة
طنجة تحت رقم  4183بتاريخ
06/11/2021
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
بموجب شروط اتفاقية االندماج
املذكورة  ،قدمت شركة TRANS
 MED ATLANTIC Sarlفي شركة
 SATRANI Sarlبجميع أصولها
والتزاماتها في 31/12/2020
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
املوافقة على االندماج  -االمتصاص
النهائي من قبل شركة SATRANI
 Sarlمع أثررجعي 01/01/2021
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
االعالن عن الحل النهائي لشركة
TRANS MED ATLANTIC
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .249208
355I
األستاذة أمينة ميموني موثقة

ABC CONCEPTION ET
»REALISATION» SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مساهمة عينية.
األستاذة أمينة ميموني موثقة

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

شارع الزرقطوني عمارة السعادة أ
الطابق األول شقة رقم ،60000 ، 1
وجدة املغرب
«ABC CONCEPTION ET
 REALISATION» SARL AUالشركة
عنوان مقرها اإلجتماعي  8شارع
املنصور الذهبي زاوية زنقة شالة -
 60000وجدة املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري
.30637
طبقا للعقد التوثيقي من طرف
األستاذة أمينة ميموني املوثقة املؤرخ
في  18شتنبر .2021
تقرر ما يلي:
رفع رأسمال الشركة من« 100.000درهم» إلى «7.380.000
درهم» بمساهمة عينية متمثلة في
قطعة أرضية قيمتها «7.280.000
درهم» نتيجة لهذا تم خلق 72800
حصة اجتماعية جديدة.
فأصبح رأس مال الشركة
ABC
CONCEPTION
ET
 REALISATION» SARL AUمكونة
من  73800حصة اجتماعية بقيمة
 100درهم لكل واحدة لفائدة السيد
عبد الدايم محجوب الشريك الوحيد
لهذه الشركة .
 تم تعديل النصوص  6و  7منالقانون األسا�سي للشركة.
 تم اإليداع القانوني باملحكمةالتجارية بوجدة بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .4392
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مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه

TRANSPORT ZOUHOUR
MHAREK

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
 126شارع محمد الخامس عمارة
سقيف الطابق  1الرقم  2الجديدة
الجديدة ،24000 ،الجديدة املغرب
TRANSPORT ZOUHOUR
 MHAREKشركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوئام
اوالد افرج اقليم الجديدة 24000 -
الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
5991
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11شتنبر  2008تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
TRANSPORT
ZOUHOUR
.MHAREK
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع .
عنوان املقراالجتماعي  :حي الوئام
اوالد افرج اقليم الجديدة 24000 -
الجديدة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السيد موم�سي مو�سى
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد السيد موم�سي مو�سى
عنوانه(ا)  51حي الوئام اوالد افرج
 24000الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السيد مو�سى موم�سي
عنوانه(ا)  51حي الوئام اوالد افرج
 24000الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 07
أكتوبر  2008تحت رقم .8073
357I
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الجريدة الرسمية
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد SELLAM LARA
 TRANSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
كحانة قيادة والجماعة الرصانة
الجنوبية العرائش  92000 -العرائش
املغرب نتيجة ل  :الن الشركة
لم تحقق أي رقم معامالت منذ
تاسسيها.
و حدد مقر التصفية ب دوار
كحانة قيادة والجماعة الرصانة
الجنوبية العرائش  92000 -العرائش
املغرب .
و عين:
السيد(ة) سالم البعيدي و
عنوانه(ا) دوار كحانة قيادة
والجماعة الرصانة الجنوبية
العرائش  92000العرائش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .1379
359I

CABINET BEN MOKHTAR
قرار رقم  :3الذي ينص على
SOCIETE ABERCHAN DE
مايلي :رفع رأسمال شركة SATRANI
 Sarl TRANSPORT NATIONALبما قدره  3.050.800درهم
لتحويله من  20.408.800درهم إلى
ET INTERNATIONAL Par
 23.459.600درهم عن طريق خلق
abréviation SATRANI
 1.450حصة جديدة من فئة 2.104
إعالن متعدد القرارات
درهم للحصة أسندت بالكامل
CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCEلشركاء الشركة املمتصة TRANS
MED ATLANTIC Sarl
TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
قرار رقم  :4الذي ينص على
90020، TANGER MAROC
مايلي :املوافقة على االدماج النهائي
SOCIETE ABERCHAN DE
عن طريق امتصاص شركة TRANS
TRANSPORT NATIONAL
 MED ATLANTIC Sarlمع أثر رجعي
ET INTERNATIONAL Par
01/01/2021
« abréviation SATRANIشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
ذات املسؤولية املحدودة ذات
النظام األسا�سي التالية:
الشريك الوحيد»
بند رقم  :7الذي ينص على
وعنوان مقرها االجتماعي 88 :شارع مايلي :حدد رأسمال الشركة في
يوسف اين تاشفين الطابق  2رقم  23.459.600درهم مقسمة إلى
 90000 - 3طنجة املغرب.
 11.150حصة من فئة  2.104درهم
«إعالن متعدد القرارات»
للحصة أسندت بالكامل للشريك
رقم التقييد في السجل التجاري :الوحيد شركة INVESIONES
.4671
ONUBA, S.L
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2021تم اتخاذ التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .249209
القرارات التالية:
358I
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على اتفاقية االندماج
omri compta sarl au
املبرمة في  2نوفمبر  2021بين شركة
SELLAM LARA TRANS
 SATRANI Sarlالشركة املاصة
CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
من جهة وشركة TRANS MED
MIRATEL
الشريك الوحيد
 ATLANTIC Sarlالشركة املمتصة
إعالن متعدد القرارات
حل شركة
من جهة أخرى و الذي تم وضع
CABINET COMTABLE SAKKAKI
omri compta sarl au
نسخة منه لدى املحكمة التجارية
SARL
N°4 LOT AL MAGHREB AL
TANGER ، 90000، TANGER
بطنحة بتاريخ  04نونبر  2021تحت JADID ، 92000، larache maroc
رقم  247579و تم نشرإعالن بجريدة
MAROC
 SELLAM LARA TRANSشركة
طنجة تحت رقم  4183بتاريخ ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك « MIRATELشركة ذات املسؤولية
06/11/2021
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
الوحيد(في طور التصفية)
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :وعنوان مقرها اإلجتماعي دواركحانة وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة ابن
بموجب شروط اتفاقية االندماج قيادة والجماعة الرصانة الجنوبية هيثم إقامة املحمودية  1مكتب 4-ب
  90000طنجة املغرب.املذكورة  ،قدمت شركة  TRANSالعرائش  92000 -العرائش املغرب .
 MED ATLANTIC Sarlفي شركة
«إعالن متعدد القرارات»
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
 SATRANI Sarlبجميع أصولها
رقم التقييد في السجل التجاري:
.17595
.5817
والتزاماتها في .31/12/2020
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
توسيع النشاط االجتماعي للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة من
 5مكتب ب الطابق السفلي إقامة
املحمودية  1زنقة ابن الهيثم إلى زنقة
ابن هيثم إقامة املحمودية  1مكتب
4بتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .11295
360I
FOUZMEDIA

NBH TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 NBH TRANSPORTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الرقم 22
حي الفتح زنقة  3مارس  --- -سيدي
يحيى الغرب املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.2021/357
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08فبراير  2021تقرر حل
 NBH TRANSPORTشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي الرقم  22حي الفتح زنقة
 3مارس  --- -سيدي يحيى الغرب
املغرب نتيجة لقفل التصفية.

الجريدة الرسمية
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و عين:
السيد(ة) هشام نايت بجمع و
عنوانه(ا) الرقم  224الطابق  3عمارة
 5تجزئة اسكا  ---تيزنيت املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  08فبراير  2021وفي الرقم 22
حي الفتح زنقة  3مارس  --- -سيدي
يحيى الغرب املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ
 21دجنبر  2021تحت رقم .1563
361I
CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

T D LUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
 T D LUXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :إقامة
دينا  24الطابق الرابع رقم 24
مسنانة  90000 -طنجة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.85199
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08دجنبر  2021تقرر
حل  T D LUXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي إقامة دينا 24
الطابق الرابع رقم  24مسنانة -
 90000طنجة املغرب نتيجة لفشل
النشاط االجتماعي الذي من أجله
تأسست الشركة.
و عين:
السيد(ة) عبد العزيز مفيد و
عنوانه(ا) مغوغة الكبيرة تابشيشا
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
للشركة

و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  08دجنبر  2021وفي إقامة
دينا  24الطابق الرابع رقم 24
مسنانة  90000 -طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .11237
362I
CMPSG

3A Experts et Partners

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال مطيري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كمال مطيري 1000 :
بقيمة  100.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال مطيري عنوانه(ا)
 112طبقة إميل زوال 69100
فيلوربانيي فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال مطيري عنوانه(ا)
 112طبقة إميل زوال 69100
فيلوربانيي فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2021تحت رقم .11909
363I

CMPSG
LOT AL MASSAR QUARTIER
INDUSTRIEL IMMEUBLE
119 2eme Etage N3 ، 40000،
marrakech maroc
 3A Experts et Partnersشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ازلي رقم
كلوبكس كونسياي GLOBEX CONSEIL
 632مراكش  40000 -مراكش
املغرب
HB SUPPLY
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
كلوبكس كونسياي GLOBEX
CONSEIL
119777
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  21شارع الحسن الثاني  ،الشقة
 19مارس  2021تم إعداد القانون
س 3م.ج مكناس،50000 ،
 MEKNESاملغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد  HB SUPPLYشركة ذات املسؤولية
املحدودة
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8
شكل الشركة  :شركة ذات
ن
ل
تجزئة الباتو الزيتو 50000
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مكناس املغرب
الوحيد.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 3A :
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
. Experts et Partners
54941
غرض الشركة بإيجاز :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
محاسب خبير.
عنوان املقر االجتماعي  :ازلي  17نونبر  2021تم إعداد القانون
رقم  632مراكش  40000 -مراكش األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
املغرب.

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HB :
.SUPPLY
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
املالبس الداخلية
بيع اوارب
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 8
تجزئة الباتول الزيتون 50000
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ماللي حليمة  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بشري هدى  450 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ماللي حليمة عنوانه(ا)
رقم  8تجزئة الباتول الزيتون 50000
مكناس املغرب.
السيدة بشري هدى عنوانه(ا)
منطقة  13شارع  820رقم 78
 00000الدوحة قطر.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ماللي حليمة عنوانه(ا)
رقم  8تجزئة الباتول الزيتون 50000
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .5380
364I
ABDENBIMSAADI

STE A WEAR CLOTH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ABDENBIMSAADI
3EME ETAGE BD HASSAN II
N° 188 (AU DESSUS DE CAFE
SANABIL) ، 23020، BENI
MELLAL MAROC

الجريدة الرسمية
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STE A WEAR CLOTH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مركزفم
اودي  23000 -بني مالل املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.9603
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2021تقرر
حل STE A WEAR CLOTH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي مركز فم اودي -
 23000بني مالل املغرب نتيجة لقرار
الشركاء.
و عين:
السيد(ة) عادل الهبري و
عنوانه(ا) عين ايطي حي الرجا فاهلل
رقم  154النخيل الشمالي 40000
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  18أكتوبر  2021وفي مركز فم
اودي  23000 -بني مالل املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .1309
365I

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.27949
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03مارس  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) سفيان
القرباص  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
نوردين اشراط بتاريخ  03مارس
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  04مارس
 2021تحت رقم .463
366I
كلوبكس كونسياي GLOBEX CONSEIL

STE SAHA KHAYR
TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كلوبكس كونسياي GLOBEX
CONSEIL
 21شارع الحسن الثاني  ،الشقة
س 3م.ج مكناس،50000 ،
 MEKNESاملغرب
STE SAHA KHAYR TRAVAUX
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم
ASHAM MOHAMED
 »127ر» النعيم ¾ 50000 -
سونوبروفا
مكناس املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تفويت حصص
املحدودة
ASHAM MOHAMED
رقم التقييد في السجل التجاري :
AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
45641
IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
TETOUAN MAROC
 20يونيو  2018تم إعداد القانون
سونوبروفا شركة ذات املسؤولية األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك س
شكل الشركة  :شركة ذات
اقامة رقم  21الطابق الثاني كالو املسؤولية املحدودة.
نيكرو مرتيل بلوك س اقامة رقم
تسمية الشركة متبوعة عند
 21الطابق الثاني كالو نيكرو مرتيل اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
 93050تطوان املغرب.
.SAHA KHAYR TRAVAUX SARL

غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
العامة..
عنوان املقر االجتماعي  : :رقم
 »127ر» النعيم ¾  50000 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خاي زهير  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
500 :
السيد خاي حمزة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خاي زهير عنوانه(ا) رقم
 »127ر» النعيم ¾  50000مكناس
املغرب.
السيد خاي حمزة عنوانه(ا) رقم
 »127ر» النعيم ¾  50000مكناس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خاي زهير عنوانه(ا) رقم
 »127ر» النعيم ¾  50000مكناس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  25يوليوز
 2018تحت رقم .2925
367I
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تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
103351
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25نونبر  2021تم تغيير
تسمية الشركة من «SOUQ
 »SUPERMARKETإلى «PETIT
. »MARCHE GROCERY
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .11218
368I
CABINET SEDDIK & ASSOCIES

اماش AMASHE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AMASHE SARL AU
اماش ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها 100.000درهم
املقراالجتماعي 55 :شارع الكورنيش
الطابق السادس مكتب − 11الدار
البيضاء
رفع رأسمال الشركة
/Iبمقت�ضى القرار اإلسثتنائي
للشريك الوحيد للشركة اماش ش.
م .م  AMASHE SARL AUرأسمالها
 100.000درهم بتاريخ  24نونبر
 ، 2021تم ما يلي :
CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL
رفع رأسمال الشركة بما
•
SOUQ SUPERMARKET
قدره  20.000درهم عن طريق تقدمة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات مالية لفائدة الشريك الوحيد لنقله
الشريك الوحيد
إلى  120.000درهم.
تغييرتسمية الشركة
تعديل البند 7من القانون
•
CABINET
COMTABLE SAKKAKI
األسا�سي للشركة
SARL
II/تم اإليداع بكتابة الضبط
TANGER ، 90000، TANGER
باملحكمة التجارية بالدارالبيضاء 23
MAROC
دجنبر 2021تحت رقم 805645
 SOUQ SUPERMARKETشركة
III/تم إيداع التصريح بتعديل
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك السجل التجاري بالدار البيضاء
يوم 23دجنبر 2021تحت رقم
الوحيد
.44642
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
بمثابة اعالن
موالي يوسف إقامة أمراح  1رقم - 3
 90000طنجة املغرب.
369I
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Global Services Network

XIEZHONG MOROCCO
AUTOMOTIVE AIR
CONDITIONING CO LTD.
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

Global Services Network
RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE
NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،
 RABATاملغرب
XIEZHONG MOROCCO
AUTOMOTIVE AIR
CONDITIONING CO LTD.SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة148
147,146,145,144,143,142,1,
37,136,135,134,133,132,131
أطلنتك املنطقة الحرة القنيطرة»› -
 14000القنيطرة» املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.45971
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
 CANG SHUAIكمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .89463
370I
o’conseil

صوإين مطعم

» SO-IN Restaurant
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

o›conseil
20RUE EZZAHRAOUI ABOU
EL KACEM 1ER ETAGE
CASABLANCA ، 20000،
casablanca Maroc
صوإين مطعم « SO-IN
 » Restaurantشركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
صبري بوجمعة ،الطابق األول رقم 6
  - 20250الدارالبيضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
527135
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :صوإين
مطعم « .» SO-IN Restaurant
غرض الشركة بإيجاز • :استثمار
وتدبير تجارة املطعم ومحالت
املأكوالت ،وفضاءات الترفيه.
•خلق أو إدارة وتولي أي فضاءات
مفتوحة في وجه العامة أو ألجل
الخواص وذلك في بيع املواد املستهلكة
من طعام وشراب في عين املكان أو
محمولة للغير.
•املساهمة وأخذ مهمة التدبير
ملحل تجاري.,
•ممون ومتعهد حفالت إذا
اقت�ضى األمرذلك.
•وبشكل عام ،القيام بجميع
العمليات التجارية واملالية أو
العقارات ذات الصفة التي من شأنها
تعزيزثراتها االجتماعي للشركة..
عنوان املقر االجتماعي  12 :زنقة
صبري بوجمعة ،الطابق األول رقم 6
  - 20250الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدة محمـد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
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السيد بدة محمـد عنوانه(ا) مركز
راس العين سيدي بوعثمان 43152
ابن جريراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدة محمـد عنوانه(ا) مركز
راس العين سيدي بوعثمان 43152
ابن جريراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .45151
371I
طودس شيكاس كنسيلتنك

SOCIETE MAROCAINE
DES DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طودس شيكاس كنسيلتنك
زنقة الطوابل السفلى شارع
نواكشط رقم  26تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
SOCIETE MAROCAINE
DES DISTRIBUTEURS
 AUTOMATIQUESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
نقيب املزدوقي رقم  194طابولة
تطوان  93000 -تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
30673
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها

SOCIETE
DES

MAROCAINE :
DISTRIBUTEURS
. AUTOMATIQUES
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
بالتقسيط خارج املتاجرمع االكشاك
أو األسواق.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
نقيب املزدوقي رقم  194طابولة
تطوان  93000 -تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل البقالي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل البقالي عنوانه(ا)
شارع واد تانسيفت زنقة  01رقم 46
 93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل البقالي عنوانه(ا)
شارع واد تانسيفت زنقة  01رقم 46
 93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .7429
372I
FLASH ECONOMIE

C-FROID

إعالن متعدد القرارات

C-FROID
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  200.000 :درهم
مقرها االجتماعي:كلم  24طريق
أزمور دوارالبراهمة سطات -الدار
البيضاء
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ بتاريخ  22دجنبر  2021تفويت
السيد عبد الحفيظ موجيد 1000
حصة لفائدة السيد البشير بغرارة
و السيد عزيز الزواوي  1000حصة
لفائدة السيد بشير بغرارة ينتمون
إليها في شركة C-FROID

الجريدة الرسمية
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تبعا لهذا التفويت تعديل الفصل
 7من النظام األسا�سي للشركة:
تم تحديد رأس املال بمبلغ
 200.000.00مقسم إلى  2000سهم
بقيمة  100درهم لكل منها
السيد بشيربغرارة  2000حصة
املجموع  2000حصة
قبول استقالة املسيرين السيد
عبد الحفيظ موجيد و السيد عزيز
الزواوي و تعيين مسير وحيد السيد
البشيربغرارة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية ببرشيد بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .1545
373I
marrakech externalisation

MUSEO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

marrakech externalisation
angle rue tarik ibn ziad &ibn
aicha résidence excel sior
imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc
 MUSEOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 303
محاميد  4الطاق الثالث مراكش -
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.104317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27نونبر  2020تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ابراهيم
بوكسكاس  50حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة السيد (ة)
مروة حسب بتاريخ  27نونبر .2020
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21دجنبر
 2020تحت رقم .118717
374I

marrakech externalisation

MUSEO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

marrakech externalisation
angle rue tarik ibn ziad &ibn
aicha résidence excel sior
imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc
 MUSEOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي 303
محاميد  4الطاق الثالث مراكش -
 40000مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.104317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27نونبر  2020تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
 2020تحت رقم .118717
375I
marrakech externalisation

MUSEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

marrakech externalisation
angle rue tarik ibn ziad &ibn
aicha résidence excel sior
imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc
 MUSEOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 303
محاميد  4الطاق الثالث مراكش -
 40000مراكش املغرب .
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تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.104317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27نونبر  2020تم تعيين
مسيرجديد للشركة السيد(ة) حسب
مروى كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21دجنبر
 2020تحت رقم .118717
376I
marrakech externalisation

MUSEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

marrakech externalisation
angle rue tarik ibn ziad &ibn
aicha résidence excel sior
imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc
 MUSEOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 303
محاميد  4الطاق الثالث مراكش -
 40000مراكش املغرب .
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.104317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25دجنبر  2020تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 303محاميد  4الطاق الثالث
مراكش  40000 -مراكش املغرب «
إلى «شارع منارة طريق الصويرة بناية
جوزة رقم  4شقة رقم  11مراكش -
 40000مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22فبراير
 2021تحت رقم .120872
377I

EURODEFI-NORD-AUDIT

WORLD MARITIME
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI-NORD-AUDIT
-4éme étage n°22 TANGER 17
avenue mohamed V ، 90100،
TANGER MAROC
 WORLD MARITIMEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املكسيك ،إقامة الشهداء الطابق 6
رقم  90000 - 27طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.53727
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17دجنبر  2020تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد WORLD
 MARITIMEمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املكسيك ،إقامة الشهداء الطابق
 6رقم  90000 - 27طنجة املغرب
نتيجة ل  :التصفية بالترا�ضي.
و حدد مقر التصفية ب شارع
املكسيك ،إقامة الشهداء الطابق 6
رقم  90000 - 27طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) هشام الوزاني و
عنوانه(ا) تجزئة القادرية إقامة
الصنوبر  90000 25طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  30دجنبر
 2020تحت رقم .237778
378I

الجريدة الرسمية
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HELP ENTREPRISE

FARIBEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

HELP ENTREPRISE
23RUE BOURED 2EME ETG
APPT 4 ROCHES NOIRES ،
20290، CASABLANCA MAROC
 FARIBENشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة
بوريد الطابق الثاني الشقة 4
الصخور السوداء  20290 -الدار
البيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.345107
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15شتنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) غيثة ابن
ابراهيم  245حصة اجتماعية من
أصل  245حصة لفائدة السيد (ة)
هشام ابن ابراهيم بتاريخ  09شتنبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
أكتوبر  2021تحت رقم .796518
379I
AL ASSASSE AFFAIRES

STE AHLTIQA AGRICOLE
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة  5أ العمارة  15الطابق الثاني
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ،
MEKNES MAROC ،775
STE AHLTIQA AGRICOLE SARL
 AUشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدكان
الكائن ب املنزه  3رقم  316بوفكران
مكناس  50302 -مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
54035
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يوليوز  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.AHLTIQA AGRICOLE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات و االستشارات الزراعية
 املصاحبة الفالحية  -االشغالاملختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :الدكان
الكائن ب املنزه  3رقم  316بوفكران
مكناس  50302 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لبنى خالفي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لبنى خالفي عنوانه(ا) حي
لعزيب امزورن الحسيمة 32000
الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لبنى خالفي عنوانه(ا) حي
لعزيب امزورن الحسيمة 32000
الحسيمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  04غشت
 2021تحت رقم .3656
380I
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EL FOUAS CASH

EL FOUAS CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL FOUAS CASH
N9 REZ-DE-CHAUSSEE LOT
2 HOLDING RTE TAZA FES ،
30000، FES MAROC
 EL FOUAS CASHشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9
الطابق االر�ضي تجزئة  2هولدينغ
طريق تازة فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70615
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EL :
.FOUAS CASH
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 9
الطابق االر�ضي تجزئة  2هولدينغ
طريق تازة فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالفتاح منعم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالفتاح منعم عنوانه(ا)
 22زنقة  2اجنان االدري�سي سيدي
بوجيدة فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالفتاح منعم عنوانه(ا)
 22زنقة  2اجنان االدري�سي سيدي
بوجيدة فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .5649
381I
ائتمانية كينزو

« AFRICA SHARING
BUSINESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

ائتمانية كينزو
 ، 34حسن الصغير -الدارالبيضاء ،
 ،20600الدارالبيضاء أملغرب
« AFRICA SHARING BUSINESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،61شارع
آللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني،
الطابق األول ،الدارالبيضاء- .
 20600الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.502427
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15أكتوبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
السقاط سناء كمسيرآخر
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
نونبر  2021تحت رقم .801505
382I
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MAIKE TDL

شركة MAIKE TDL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIKE TDL
KHEMISSET ، 15100،
KHEMISSET MAROC
شركة  MAIKE TDLشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15
زنقة املهدي بن تومرت الياسمين -
 15000الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
29411
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أبريل  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
.MAIKE TDL
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير  -أعمال البناء املختلفة -
منعش عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 15
زنقة املهدي بن تومرت الياسمين -
 15000الخميسات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جبيلو حميد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد جبيلوحميد عنوانه(ا) رقم
 15زنقة املهدي ابن تومرت الياسمين
 15000 1الخميسات املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيوب براكاة عنوانه(ا)
15زنقة املهدي ابن تومرت الياسمين
 15000 1الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 16
نونبر  2021تحت رقم .885
383I
CECOGEL / SARL

BARBOUCHA & COULIBALY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CECOGEL / SARL
RUE MED ABDOU IMM
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
MAROC
BARBOUCHA & COULIBALY
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة،
زنقة الحرية حي الحكمة وجدة ،زنقة
الحرية حي الحكمة  60000وجدة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32393
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
BARBOUCHA & COULIBALY
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي وجدة ،زنقة الحرية
حي الحكمة وجدة ،زنقة الحرية حي
الحكمة  60000وجدة املغرب نتيجة
ل  :عدم استمرارية املشروع.
و حدد مقر التصفية ب وجدة،
زنقة الحرية حي الحكمة 32393 -
وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) بربوشة فاتن و
عنوانه(ا) وجدة 25 ،زنقة الحلوة
حي القدس  60000وجدة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  01دجنبر
 2021تحت رقم .4109
384I
STE INVEST EUROP AFRIQUE

LUXURY TABLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
Résidence Farah-Appt n 3
RDC Camp Mangin Gueliz
marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 LUXURY TABLEشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة فرح
كامب منجان الشقة رقم  3الطابق
االر�ضي جليز 40000 -مراكش
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.77345
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LUXURY TABLEمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي اقامة فرح كامب منجان
الشقة رقم  3الطابق االر�ضي جليز
  40000مراكش املغرب نتيجة ل :توقيف نشاط الشركة.
وحدد مقرالتصفية ب اقامة فرح
كامب منجان الشقة رقم  3الطابق
االر�ضي جليز  40000 -مراكش
املغرب.
و عين:
السيد(ة) سيرج جون جبرييل
جاستون يرانج و عنوانه(ا) زنقة
سولي  45600فيجالن فرنسا
كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03دجنبر
 2021تحت رقم .130272
385I
STE INVEST EUROP AFRIQUE

RIAD DES ARTS
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
Résidence Farah-Appt n 3
RDC Camp Mangin Gueliz
marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC
« RIAD DES ARTSشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 116 :درب
موالي عبد القادرضبا�شي 40030 -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.16151
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
اضافة شعارتجالي لتسمية الشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
اضافة نشاط جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اضافة النشاط التجاري التالي الى
انشطة الشركة  :الخدمات السمعية
والبصرية  ،واإلنتاج  ،واإلبداع ،
واإلدارة  ،واالتصاالت  ،واملشورة ،
واالستكشاف  ،والتسويق الرقمي
للعالمات التجارية للشركات الوطنية
والدولية.

الجريدة الرسمية
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بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
اضافة الشعارين التجاريين «DVP
 »AGENCYو «RIAD DES ARTS
 »MARRAKECHلتسمية الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  09دجنبر
 2021تحت رقم .130515
386I

وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
نونبر  2021تحت رقم .800760
387I

MBGA

ANEXIS CONSEIL

STE PERFO PRO MAROC

CALL EMISSION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

MBGA
N 275 BD ZERKTOUNI N
275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC
STE PERFO PRO MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 46
شارع الزرقطوني الطابق  3الرقم - 6
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.400371
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22أكتوبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE PERFO PRO
 MAROCمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 46شارع الزرقطوني الطابق  3الرقم
 20000 - 6الدار البيضاء املغرب
نتيجة ل  :قرارالشريك.
و حدد مقر التصفية ب رقم 46
شارع الزرقطوني الطابق  3الرقم - 6
 20000الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد أمين كريم
و عنوانه(ا) زنقة أركانة عمارة
الخوارزمي الرقم  18الطابق 5
 20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.

ANEXIS CONSEIL
 12زنقة صبري بوجمعة الطابق
االول الشقة  6الدارالبيضاء،
 Casablanca ،20110املغرب
 CALL EMISSIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,12زنقة
صبري بوجمعة الطابق األول شقة
رقم  20110 - 6الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.320407
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CALL EMISSIONمبلغ رأسمالها
 440.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  ,12زنقة صبري بوجمعة
الطابق األول شقة رقم 20110 - 6
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل :
التوقف التام عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  ,12زنقة
صبري بوجمعة الطابق األول شقة
رقم  20110 - 6الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) جواد خطابي و
عنوانه(ا) عمارة  4شقة  28طابق
 4زنقة زينب اسحاق ابن تاشفين
 20320الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.

حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .804590
388I

 2تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  10/2021/12تحت
رقم .803973
للنشرو البيان
389I
PROXY FINANCE

RED ROCK CAPITAL

FLASH ECONOMIE

إعالن متعدد القرارات

COMMUNITY INC

PROXY FINANCE
زاوية شارع يعقوب املنصور و شارع
عالل الفا�سي  ،عمارة رقم 24
(فضاء الصفوة)  ،الطابق الثالث ،
مكتب رقم  ،40000 ، 23مراكش
املغرب
« RED ROCK CAPITALشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية
شارع محمد الخامس و زنقة إبن
حبوس عمارة رقم  9الطابق الثاني
رقم  15جليزمراكش  - -مراكش
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.111833
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
رفع رأسمال الشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير املادتين  6و  7من القانون
األسا�سي للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل املقرالقانوني للشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تأسيس فرع للشركة
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تعيين مسيرللفرع
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIG CONSULTING -sarl.au
 ،181شارع عبد املومن ،إقامة
اليمامة  ،Cالطابق األول شقة رقم 6
حي املستشفيات
 : 05.22.47.50.38الفاكس
 : 05.22.22.04.26الهاتف
Email : fig.consult@yahoo.fr
الدارالبيضاء
COMMUNITY INC -sarl
السجل التجاري 294903 :
حل الشركة قبل األوان
 - 1بموجب الجمع العام
الغير العادي املنعقد بتاريخ
 ،23/08/2021للشركة املسماة
« ،»COMMUNITY INCشركة
محدودة املسؤولية
رأسمالها ( )10.000درهم ومقرها
االجتماعي بالدار البيضاء،17 ،
ساحة شارل نيكول ،الطابق  7شقة
رقم  ،2حي املستشفيات ،قرر ما يلي :
• حل الشركة قبل أوانها وفقا
للفصل  19من النظام األسا�سي.
• تعيين السيد برادة عبد املومن،
مغربي ،من مواليد 17/01/1956
بقنيطرة ،و الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  C 5889كمصفي للشركة.
• تثبيت مقر التصفية بالدار
البيضاء ،17 ،ساحة شارل
نيكول ،الطابق  7شقة رقم  ،2حي
املستشفيات .

الجريدة الرسمية
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رفع رأسمال الشركة بملغ
 400.000درهم لزيادته من 100.000
درهم إلى  500.000درهم عن طريق
إنشاء  4000سهم بقيمة اسمية 100
درهم لكل منها
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
قررت الجمعية العمومية  ،بعد أن
أشارت إلى االنتهاء النهائي من زيادة
رأس املال قيد البحث  ،تعديل
املادتين  6و  7من النظام األسا�سي
 ،والتي ستتم صياغتها اآلن على
النحو التالي :املادة  6ء املساهمات
عند تأسيس الشركة ساهم بمبلغ
ً
 100،000.00درهم نقدا أي
( 1،000سهم) .بموجب أحكام
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ
 ، 25/10/2021تقرر زيادة رأس املال
إلى  500.000.00درهم بمساهمة
نقدية قدرها  500.000.00درهم أو
( 5.000سهم) .املادة  7ء رأس املال
ً
مبدئيا بمبلغ
تم تحديد رأس املال
 100،000.00درهم  ،وقد تمت زيادته
بموجب شروط اجتماعات الجمعية
العمومية :من  25/10/2021إلى
ً
مقسما إلى
 400.000.00درهم ،
 4000سهم بقيمة  100درهم لكل
سهم مدفوع بالكامل وموزع على
النحو التالي :السيد بدر ضريف
 1000حصة أو  100،000.00درهم
شركة فينيكس  4،000حصة أو
 400،000.00درهم.
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
قررت الجمعية العامة غير العادية
نقل املكتب املسجل الكائن في :رقم
 26دائرة البور جماعة الويدان
دوار بن العربي مراكش إلى العنوان
الجديد :زاوية شارع محمد الخامس و
زنقة إبن حبوس عمارة رقم  9الطابق
الثاني رقم  15جليزمراكش
بند رقم  :4الذي ينص على
مايلي :قررت الجمعية العامة غير
العادية إنشاء فرع لشركة RED
 ROCK CAPITALيقع على العنوان
التالي :املصنع الكائن في تانسريفت،
قيادة واويزغت ،جماعة إيسك�سي،
مقاطعة أزيالل .نشاط الفرع هو:

التعدين .سيكون للفرع نفس اسم
الشركة األمRED ROCK CAPITAL:
بند رقم  :5الذي ينص على مايلي:
قررت الجمعية العامة غير العادية
تعيين السيد ضريف بدر ،مغربي
الجنسية ،مواليد ،13/01/1983
حامل رقم  ،CNI: P807143مقيم
في رقم  04شارع ريموسات 75016
باريس فرنسا ،مديرا للفرع إلى أجل
غير مسمى .يتمتع املدير بسلطات
ً
اإلدارة والتصرف األكثر شموال،
دون قيد أو تحفظ ،للتصرف بإسم
الفرع ونيابة عنه فيما يتعلق بجميع
األطراف الثالثة ،في جميع الظروف،
مع مراعاة الصالحيات التي يخصصها
القانون.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06دجنبر
 2021تحت رقم .13704
390I
EXPERAMA

DOMAINE ALMOSTAKBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EXPERAMA
 3زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية
 141إقامة كنزة الطابق االول -الدار
البيضاء ،20500 ، -الدارالبيضاء
املغرب
DOMAINE ALMOSTAKBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6زنقة
أحمد البريهي الطابق الثالث مكتب
رقم  20250 - 8الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526657
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 09
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DOMAINE ALMOSTAKBAL
غرض الشركة بإيجاز  :إنشاء
البساتين للمحاصيل الدائمة ألشجار
الزيتون أو غيرها من أشجار الفاكهة
أو أي زراعات أخرى  ،تغليف
واستغالل املنتجات الزراعية وجميع
العمليات أو األنشطة املماثلة أو ذات
الصلة. .
عنوان املقر االجتماعي  6 :زنقة
أحمد البريهي الطابق الثالث مكتب
رقم  20250 - 8الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محماد الراجي  290 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد الراجي  290 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سفيان الراجي 290 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة كريمة الراجي 130 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محماد الراجي عنوانه(ا)
 12تجزئة بيال املدينة كالبفورنبا
 20150الدارالبيضاء املغرب.
السيد خالد الراجي عنوانه(ا)
تجزئة بيال املدينة فيال  12كالبفورنبا
 20150الدارالبيضاء املغرب.
السيد سفيان الراجي عنوانه(ا)
كولف سيتي فيال  82املدينة
الخضراء بوسكورة النواصر 27182
الدارالبيضاء املغرب.
السيدة كريمة الراجي عنوانه(ا)
كالبفورني كولف ريسور فيال 261
املدينة الخضراء بوسكورة 27182
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محماد الراجي عنوانه(ا)
 12تجزئة بيال املدينة كالبفورنبا
 20150الدارالبيضاء املغرب
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السيد خالد الراجي عنوانه(ا)
تجزئة بيال املدينة فيال  12كالبفورنبا
 20150الدارالبيضاء املغرب
السيد سفيان الراجي عنوانه(ا)
كولف سيتي فيال  82املدينة
الخضراء بوسكورة النواصر 27182
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .-
391I
(Groupe Management de Compétence S.A.R.L
(A-U

MARHABA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

(Groupe Management de
Compétence S.A.R.L (A-U
 ،5شارع الحريري ،الطابق
الثالت ،رقم  ،90000 ، 32طنجة
املغرب
MARHABA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
العناصر ,باب برد شفشاون 91000 -
شفشاون املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1339
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبدهللا
الشطون  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
مسعود العرو�صي بتاريخ  26نونبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بشفشاون بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .358/2021
392I
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BEFEC

AZ CONSULATNTS

«فال دانفا»

MUBAWAB MAROC

مصحة طبية-جراحية  -مصحة
الوالدة
إعالن متعدد القرارات
BEFEC
 30شارع الجيش امللكي ،20000 ،
الدارالبيضاء املغرب
«فال دانفا» مصحة طبية-
جراحية  -مصحة الوالدة «شركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،19 :شارع
موالي رشيد  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.43082
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07أكتوبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي - :تخفيض رأس املال بمبلغ
 8،382،600درهم لخفضه إلى
الصفر  ،وذلك بامتصاص الخسائر
حتى املبلغ املذكور  ،ليتم سحبه من
حساب األرباح املحتجزة.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي - :زيادة رأس املال بمقدار
 10.000.000درهم ليرتفع من صفر
إلى  10.000.000درهم  ،باكتتاب
 100.000سهم جديد بقيمة 100
ً
درهم للسهم وإفراجه نقدا ملدة ربع
على األقل في نهاية االكتتاب
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أصدر مجلس اإلدارة إعالن االكتتاب
والدفع املقابل بتاريخ  8نوفمبر 2021
 ،والحظ االنتهاء النهائي من زيادة رأس
املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
دجنبر  2021تحت رقم .804118
393I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AZ CONSULATNTS
AVENUE HASSAN PREMIER
4EME ETAGE IMM 141
CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MUBAWAB MAROCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
كريستال  ، 2الطابق  11شارع
سيدي محمد بن عبد هللا ،مارينا -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.269037
الشريك
قرار
بمقت�ضى
الوحيد املؤرخ في  17نونبر 2021
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 760.300درهم» أي
من « 76.030.000درهم» إلى
« 78.650.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
دجنبر  2021تحت رقم .804563
394I
Neovian

& CONSULGATE AUDIT
ADVISORY
إعالن متعدد القرارات

& CONSULGATE AUDIT
ADVISORY
BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,21
20500، CASABLNACA MAROC
& CONSULGATE AUDIT
« ADVISORYشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي,210 :
Boulevard Abdelmoumen G12
 N° 3, Casablanca - 20200الدار

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.436519
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05غشت 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تحويل املقر الرئي�سي للشركة
إلى  210شارع عبد املومن ج 12
رقم 03الدارالبيضاء
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :التبرع بنسبة  25%من
الحصص التي يمتلكها السيد عبد
الحفيظ اربعين ( 25%من رأس مال
الشركة) إلى السيد معاد اربعين
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تعديل الشكل القانوني
للشركة من شركة دات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد إلى شركة دات
مسؤولية محدودة
قرار رقم  :04الذي ينص على
مايلي :إستقالة املسيرو تعيين السيد
عبد الحفيظ اربعين مسير جديد
للشركة
قرار رقم  :05الذي ينص على
مايلي :إعادة صياغة النظام األسا�سي
ملراعاة التعديالت املذكورة أعاله
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :04الذي ينص على
مايلي :تحويل املقر الرئي�سي للشركة
إلى  210شارع عبد املومن ج 12
رقم 03الدارالبيضاء
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد عبد الحفيظ
اربعين مسيرجديد للشركة
بند رقم  :06الذي ينص على مايلي:
التبرع بنسبة  25%من الحصص التي
يمتلكها السيد عبد الحفيظ اربعين
( 25%من رأس مال الشركة) إلى
السيد معاد اربعين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
نونبر  2021تحت رقم .802273
395I

Neovian

NEOVIAN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Neovian
BD ZERKTOUNI 6 ETG ، ,21
20500، CASABLNACA MAROC
 Neovianشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  32زنقة
البنفسج إقامة زيتونة الطابق  2رقم
 20490 - 21الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526127
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Neovian
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية.
عنوان املقر االجتماعي  32 :زنقة
البنفسج إقامة زيتونة الطابق  2رقم
 20490 - 21الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ريدنغر جوليان إمانويل :
 100حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ريدنغر جوليان إمانويل
عنوانه(ا) دار الكنز ف ج دار بوعزة
 27223الدارالبيضاء املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اندريا أنطونيو بسيس
عنوانه(ا) إقامة مالك الشاطئ شقة
 16عمارة ج ح  28810 7املحمدية
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .43752
396I
(Groupe Management de Compétence S.A.R.L
(A-U

MARHABA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

(Groupe Management de
Compétence S.A.R.L (A-U
 ،5شارع الحريري ،الطابق الثالت،
رقم  ،90000 ، 32طنجة املغرب
MARHABA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
العناصر ,باب برد شفشاون -
 91000شفشاون املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1339
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26نونبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
العرو�صي مسعود كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بشفشاون بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .358/2021
397I
AZ CONSULATNTS

MUBAWAB MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

AZ CONSULATNTS

AVENUE HASSAN PREMIER
4EME ETAGE IMM 141
CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MUBAWAB MAROCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
كريستال  ، 2الطابق  11شارع
سيدي محمد بن عبد هللا ،مارينا -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.269037
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17نونبر  2021تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 58.650.000درهم» أي
من « 78.650.000درهم» إلى
« 20.000.000درهم» عن طريق :
تخفيض عدد األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
دجنبر  2021تحت رقم .804563
398I
INFOPLUME

MARKETER SARL
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
 149شارع محمد الخامس اقامة
ميموزا  1رقم  ،90000 ، 17طنجة
املغرب
« MARKETER SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
اسبانيا اقامة رويال اوف شور ب5
  -طنجة املغرب .«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.71901
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم القرار  :1الذي ينص
على مايلي :بيع السيد بنعياد صفوان

جميع الحصص التي يملكها في
الشركة املمثلة في  500حصة بقيمة
 100درهم للحصة لفائدة السيدة
معنان فاطمة ب  250حصة  ،و
السيد زهراوي حسن ب  250حصة .
قراررقم القرار  :2الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد بنعياد
صفوان من منصبه كمسير للشركة
 ،و تعيين السيد اليحياوي سعيد
كمسيرجديد للشركة
قراررقم القرار  :3الذي ينص على
مايلي :تغيير الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد الىشركة ذات
املسؤولية املحدودة
قراررقم القرار  :4الذي ينص على
مايلي :انشاء قانون أسا�سي جديد
للشركة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم القرار  :1الذي ينص
على مايلي :الشركاء الجدد للشركة
هم السيدة معنان فاطمة املزداد
ب  01/01/1969ب مريرت خنيفرة
الحملة للبطاقة الوطنية رقم
 v234558و الساكنة ب ايت يحي
ام الربيغ خنيفرة و السيد زهراوي
حسن املغربي الجنسية املزداد بتاريخ
 20/08/2001الحامل للبطاقة
التعريف الوطنية رقم VM14428
و الساكن ب دوار ايت طيبوش أم
الربيع الحمام خنيفره
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :رأسمال الشركة منحصر في
 50000درهم مقسم الى  500حصة
بقيمة  100درهم للحصة  ،مقسم
بين الشركاء  ،السيدة معنان فاطمة
 250حصة  ،و اليسد السيد زهراوي
حسن  250حصة .
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :الشركة مسرة من طرف
السيد اليحياوي سعيد كما هو مقرر
في محضرالجمع العام .
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بند رقم  :16الذي ينص على مايلي:
الشركة مقيدة باألمضاء الوحيد
للمسير السيد اليحياوي سعيد كما
هو مقرر في محضرالجمع العام
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .11168-249095
399I
فيدملجيك

ENTREPRISE GAOUZI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين ممثل قانوني للشركة

فيدملجيك
 14شارع رحال املسكيني ،20120 ،
الدارالبيضاء املغرب
ENTREPRISE GAOUZI SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 73 :شارع
ابا شعيب الدكالي اقامة شفاء - II
الدارالبيضاء املغرب.
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01يوليوز  2021وتبعا
لتعيين مسير(ين) جدد تقرر تعيين
املمثل القانوني:
 كاوزي نبيلتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
غشت  2021تحت رقم .790112
400I
FLASH ECONOMIE

RYADS RESORT
DEVELOPMENT
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

RYADS RESORT
DEVELOPMENT
شركة املساهمة
املقراإلجتماعي :مدينة مراكش زنقة
الجبل االخضرباب دكالة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
12691
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بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ 2021-01-
 18تقرر ما يلي
الزيادة في راس املال االجتماعي
من  1260400درهم الي 1516700
درهم عبراصدار  3890سهما جديدا
بقيمة اسمية قدرها  100درهم
للسهم الواحد محرر بشكل كامل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  08شتنبر
 2021تحت رقم .127290
401I
INFOPLUME

BONYAN TANJA
إعالن متعدد القرارات

قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
الشركة مقيدة باألمضاء الوحيد
للمسيروالشريك الوحيد السيد عبد
السالم املكودي
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة ،الى
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
انشاء قانون أسا�سي جديد للشركة
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
السيد عبد السالم املكودي مساهم
في رأسمال الشركة ب  10.000درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة منحصر في 10.000
درهم مقسم الى  100حصة بقيمة
 100درهم للحصة في ملكية السيد
عبد السالم املكودي
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :الشركة مسرة من طرف السيد
عبد السالم املكودي
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :الشركة مقيدة باألمضاء
الوحيد للمسير و الشريك الوحيد
السيد عبد السالم املكودي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .11167-249094
402I

INFOPLUME
 149شارع محمد الخامس اقامة
ميموزا  1رقم  ،90000 ، 17طنجة
املغرب
« BONYAN TANJAشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 149 :شارع
محمد الخامس  ،اقامة ميموزا رقم
 - - 17طنجة املغرب .
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.44817
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :بيع السيد احمد املرابط
FLASH ECONOMIE
و السيد الدراجو رشيد جميع
RYADS RESORT
حصصهم في الشركة املمثلة في
DEVELOPMENT
100حصة50.حصة لكل منهما
شركة املساهمة
بقيمة  100درهم للحصة لفائدة
رفع رأسمال الشركة
السيد عبد السالم املكودي
RYADS RESORT
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
DEVELOPMENT
قبول استقالة السيد احمد املرابط
شركة املساهمة
و السيد رشيد الدراجو من منصبهما املقراإلجتماعي :مدينة مراكش زنقة
كمسييرين للشركة و تعيين السيد
الجبل االخضرباب دكالة
عبد السالم املكودي كمسير جديد رقم التقييد في السجل التجاري:
12691
للشركة .
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بمقت�ضي محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ 2021-06-
 24تقرر ما يلي
الزيادة في راس املال االجتماعي
 1516700درهم الي
من00.
 1651600.00درهم عبر اصدار
 1349سهما جديدا بقيمة اسمية
قدرها  100درهم للسهم الواحد
محرر بشكل كامل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15شتنبر
 2021تحت رقم .127543
403I
FLASH ECONOMIE

La RANDONEE FERME

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :مزرعة
بيئية
مركز ألعاب وترفيه ريا�ضي
لألطفال .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املعاريف زنقة احمد املجاطي لزالب
سابقا  20000 - 13الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كريم عجول 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم عجول عنوانه(ا)
زنقة  3رقم  55االلفة  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم عجول عنوانه(ا)
زنقة  3رقم  55االلفة  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
أبريل  2021تحت رقم .498705
404I

FLASH ECONOMIE
Avenue
des
Forces
armées royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 La RANDONEE FERMEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املعاريف زنقة احمد املجاطي لزالب
سابقا  20000 - 13الدار البيضاء
CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
S.M PROGRESS
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
498705
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في CHOUFA DE S COMPTABLE ET
 07أبريل  2021تم إعداد القانون
GESTION
رقم  8زنقة  21غشت السوق
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد القديم خريبكة  ،25000 ،خريبكة
املغرب
باملميزات التالية:
 S.M PROGRESSشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها اإلجتماعي  186شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  La :ابراهيم الروداني حي الهدى خريبكة
  25000خريبكة املغرب.RANDONEE FERME

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
7413
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها S.M :
.PROGRESS
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقارات
أعمال مختلفة .
عنوان املقراالجتماعي  186 :شارع
ابراهيم الروداني حي الهدى خريبكة -
 25000خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سلومي املولودي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سلومي املولودي عنوانه(ا)
 03تجزئة الرا�ضي خريبكة 25000
خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سلومي املولودي عنوانه(ا)
 03تجزئة الرا�ضي خريبكة 25000
خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .-
405I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

GOCOM TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIRAGE BUSINESS
CONSULTING
رقم  8الطابق  5الشقة  9اقامة
الحرية شارع فلسطين ،30000 ،
فاس املغرب
 GOCOM TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  9زنقة
 01حي املسيرة فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70463
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GOCOM TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 9
زنقة  01حي املسيرة فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا غنيمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

601

السيد عبد هللا غنيمي عنوانه(ا) أبريل  2018تحت عدد 00664144
رقم  09زنقة  01حي املسيرة  01فاس كما تم وضع التعديل في نفس اليوم
 30000فاس املغرب.
تحت عدد .10653
للخالصة و التذكير
األسماء الشخصية والعائلية
407I
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا غنيمي عنوانه(ا)
فيدملجيك
رقم  09زنقة  01حي املسيرة  01فاس
SOCIETE SOGETHERM
 30000فاس املغرب
SARL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بفاس بتاريخ  01دجنبر
رفع رأسمال الشركة
 2021تحت رقم .5428
فيدملجيك
406I
 14شارع رحال املسكيني ،20120 ،
FLASH ECONOMIE
الدارالبيضاء املغرب
ENEL GREEN POWER
SOCIETE SOGETHERM SARL
MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  71شارع
الشريك الوحيد
أبا شعيب دكالي اقامة شفاء II
رفع رأسمال الشركة
الدارالبيضاء املغرب.
ENEL GREEN POWER
رفع رأسمال الشركة
MOROCCO
رقم التقييد في السجل التجاري 17
SARL AU
غشت .2021
TWINCENTER TOUR OUEST 16
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
EME ETAGE
املؤرخ في  01يوليوز  2021تم
ANGLE BD ZEKTOUNI ET BD
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
ALMASSIR AL KHADRA
« 5.000.000,00درهم» أي
MAARIF .CASABLANCA
من « 5.000.000,00درهم» إلى
R.C 356091
بموجب املحضر املنعقد بتاريخ « 10.000.000,00درهم» عن طريق
 26مارس  2018قرر الشريك الوحيد  :إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
إصدارفي رأس املال.
ما يلي :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 الزيادة في رأس املال عن طرقادماج الرأسمال االضافي املدفوع التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يوليوز  2021تحت رقم .790113
بقيمة  9.000.000,00درهم.
408I
وكذلك بزيادة نقدية بقيمة
 160.000.000,00درهم لرفع رأس
فيدملجيك
مال الشركة من 1.000.000,00
SOCIETE SOGETHERM
درهم الى  170.000.000,00درهم .
SARL
 املصادقة على الزيادة في رأسشركة ذات املسؤولية املحدودة
املال
تعيين ممثل قانوني للشركة
 تعديل وتحيين القانون األسا�سيفيدملجيك
للشركة
 الصالحيات قصد القيام  14شارع رحال املسكيني ،20120 ،الدارالبيضاء املغرب
باإلجراءات
تم االيداع القانوني لدى املحكمة SOCIETE SOGETHERM SARL
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ « 23شركة ذات املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجتماعي 71 :شارع
ابا شعيب الدكالي اقامة شفاء II
 00000الدارالبيضاء املغرب.
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01يوليوز  2021وتبعا
لتعيين مسير(ين) جدد تقرر تعيين
املمثل(ين) القانوني(ين):
 كاوزي هشامتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
غشت  2021تحت رقم .790113
409I
(Groupe Management de Compétence S.A.R.L
(A-U

MOBISAF.COM
إعالن متعدد القرارات

(Groupe Management de
Compétence S.A.R.L (A-U
 ،5شارع الحريري ،الطابق الثالت،
رقم  ،90000 ، 32طنجة املغرب
« MOBISAF.COMشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
محمد الخامس ،مركزباب برد - -
شفشاون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.443
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره  900.000,00 :درهم،
من  100.000,00درهم
أي
إلى  1.000.000,00درهم ،عن
طريق 	1- :خلق مساهمات
نقدية ،بقيمة  250.000,00درهم،
مقسمةعلى  2500حصة بقيمة
 100,00درهم للحصة الواحدة،
موزعة على الشكل التالي  :السيد
أكدي رشيد 840 :حصة .السيد
أكدي أحمد 830 :حصة .السيد
أكدي الحسن  830 :حصة2- .

ادماج األرباح ،بقيمة 650.000,00
درهم ،مقسمةعلى  6500حصة
بقيمة  100,00درهم للحصة
الواحدة ،موزعة على الشكل التالي
 :السيد أكدي رشيد 2184 :حصة.
السيد أكدي أحمد 2158 :حصة.
السيد أكدي الحسن  2158 :حصة.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
مالئمة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
حدد مبلغ راسمال الشركة في مبلغ
 1.000.000,00درهم ،مقسمة على
 10000حصة بقيمة  100,00درهم
للحصة الواحدة ،موزعة على الشكل
التالي  :السيد أكدي رشيد3360 :
حصة .السيد أكدي أحمد3320 :
حصة .السيد أكدي الحسن 3320 :
حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بشفشاون بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .148/2021
410I
MA-LEX

SERVE LINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MA-LEX
AVENUE MLY ISMAIL RESD
MLY ISMAIL 5EME ETG N19
AVENUE MLY ISMAIL RESD
MLY ISMAIL 5EME ETG N19،
90000، TANGER MAROC
 SERVE LINEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق الخامس
رقم  19طنجة  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
122341
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بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 16نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SERVE :
.LINE
غرض الشركة بإيجاز  - :تقديم
الخدمة (مراقبة .تنظيف مؤقت )
جميع اشغال الدولة ( اعمالالبناء.الهندسة املدنية و نجارة
معدنية)
استراد/تصدير و تجارة ( استراداجهزة طبية .املواد و املعدات الطبية
و شبه الطبية ) .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي اسماعيل اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق الخامس
رقم  19طنجة  90000 -طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي قاهر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حسن قاهر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي قاهر عنوانه(ا)
حي وادي املخازن اقامة االيمانية
عمارة  01ط  2رقم  07عين حرودة
املحمدية  28630املحمدية املغرب.
السيد حسن قاهر عنوانه(ا)
حي الداخلة رقم  15عين حرودة
املحمدية  28630املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي قاهر عنوانه(ا)
حي وادي املخازن اقامة االيمانية
عمارة  01ط  2رقم  07عين حرودة
املحمدية  28630املحمدية املغرب
السيد حسن قاهر عنوانه(ا)

حي الداخلة رقم  15عين حرودة
املحمدية  28630املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01دجنبر
 2021تحت رقم .248485
411I
FLASH ECONOMIE

BATICOS2
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 BATICOS2شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  147شارع
املقاومة اقامة افا الطابق  2الشقة
 20000 - 22الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526509
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BATICOS2
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
العقاري لجميع أعمال البناء
والصيانة والتجديد للمباني.
عنوان املقر االجتماعي 147 :
شارع املقاومة اقامة افا الطابق 2
الشقة  20000 - 22الدار البيضاء
املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد عبد الرشيد طهير :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرشيد طهيري
عنوانه(ا) إقامة أبواب طماريس
طابق  3رقم  20دار بوعزة النواصر
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرشيد طهيري
عنوانه(ا) إقامة أبواب طماريس
طابق  3رقم  20دار بوعزة النواصر
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .44253
412I
FLASH ECONOMIE

QUANTUM
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

QUANTUM CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها اإلجتماعي 265 :شارع
الزرقطوني  ،الطابق  ،9رقم - 92
الدارالبيضاء
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
526703
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركةQUANTUM :
CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
العقاري

بناء وبيع وتأجيرالعقارات
عنوان املقر االجتماعي 265 :
شارع الزرقطوني  ،الطابق  ،9رقم
 - 92الدارالبيضاء
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم الى  1000حصة بقيمة
 100درهم للواحدة
السيد اجراي حسني  300 :حصة
SOCIETE
ATRIUM
:COMMERCIAL BORKERS LLC
 700حصة
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة
السيد اجراي حسني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
نونبر  2021تحت رقم .805588
413I
GHALIME MARIAM

ALF TECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 ALF TECHشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  70الحي
الصناعي حي األمل  25000 -خريبكة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.6565
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يونيو  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة ALF
 TECHمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 70
الحي الصناعي حي األمل 25000 -
خريبكة املغرب نتيجة ل  :توقيف
نشاط الشركة.

603

و حدد مقر التصفية ب  70الحي
الصناعي حي األمل  25000 -خريبكة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) املهدي عنتروعنوانه(ا)
 70الحي الصناعي حي األمل 25000
خريبكة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  15يوليوز
 2021تحت رقم .370
414I
MOORISH

ACROSOFT CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
 39شارع لال ياقوت الطابق  5شقة د
 ،20080 ،الدارالبيضاء املغرب
ACROSOFT CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  410شارع
الزرقطوني إقامة حامد الشقة - 1
 20040الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
526379
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. ACROSOFT CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز  :استشارات
الكمبيوتر.
عنوان املقر االجتماعي 410 :
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة
 20040 - 1الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد برطال فاللي اسماعيل :
 100حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد برطال فاللي اسماعيل
عنوانه(ا)  40مكرر زنقة ناضوالشقة
 14إقامة املحيط حي بوركون -الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد برطال فاللي اسماعيل
عنوانه(ا)  40مكرر زنقة ناضوالشقة
 14إقامة املحيط حي بوركون -الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .805170
415I
UPSILON CONSULTING

AQUITAINE ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمرالخيام و شارع عبد
الرحيم بوعبيد ،الطابق الرابع،
شقة رقم  ،20250 ، 20الدار
البيضاء املغرب.
AQUITAINE ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
Route nationale - 33240 83
Saint-André-de-Cubzac France
وعنوان مقرها االجتماعي
إنشاء فرع تابع للشركة

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري
525291
بمقت�ضى قرار مسير الشركة األم
املؤرخ في  15نونبر  2021تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية AAS
CENTER
و الكائن بالعنوان  49زنقة أحمد
بركات ،الطابق السفلي ،رقم ،3
معاريف  20000 -الدار البيضاء
املغرب و املسير من طرف السيد
DELHAYE Romuald Walter
.André
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
دجنبر .2021
416I
LBT SERVICES

STE LBT SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
. LBT SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
أشغال متنوعة  ،تاجر .
عنوان املقر االجتماعي 148 :
شارع با حماد الطابق  5رقم - 18
 20000البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن لبيتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن لبيتي عنوانه(ا)
زنقة الوفاق التجزئة الحسنية لوالد
 20000ابن أحمد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن لبيتي عنوانه(ا)
زنقة الوفاق التجزئة الحسنية لوالد
 20000ابن أحمد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
دجنبر  2021تحت رقم .-
417I

LBT SERVICES
BD BAHMAD N 18 5EME 148
ETG BELVEDERE ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 STE LBT SERVICESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  148شارع
Trivia Cars SARL
با حماد الطابق  5رقم 20000 - 18
TRIVIA CARS SARL
البيضاء املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
قفل التصفية
محدودة ذات الشريك الوحيد
Trivia Cars SARL
رقم التقييد في السجل التجاري :
املسيرة  1تجزئة س  529رقم 20
525131
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في الطابق  4مراكش ،40000 ،مراكش
املغرب
 03دجنبر  2021تم إعداد القانون
 trivia cars sarlشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :املسيرة 1
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات اقامة س  529رقم  20الطابق الرابع
  40000مراكش املغرب.مسؤلية محدودة ذات الشريك
قفل التصفية
الوحيد.
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رقم التقييد في السجل التجاري :
.82555
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر  2020تقرر
حل  trivia cars sarlشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي املسيرة  1اقامة س 529
رقم  20الطابق الرابع 40000 -
مراكش املغرب نتيجة لقفل
التصفية.
و عين:
السيد(ة) اميمة السرابي و
عنوانه(ا) ااملسيرة  1اقامة س
 529رقم  20الطابق الرابع 40000
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  01دجنبر  2020وفي املسيرة 1
اقامة س  529رقم  20الطابق الرابع
  40000مراكش املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24فبراير
 2021تحت رقم .2210
418I
(Groupe Management de
Compétence S.A.R.L (A-U

LE RIO LOUNGE

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
LE RIO LOUNGE
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ قي
 01دجنبر  2021أعطى LE RIO
املسجل بالسجل
LOUNGE
التجاري  7597باملحكمة االبتدائية
بتطوان حق التسيير الحر لألصل
التجاري الكائن ب بور مارينا سمير،
الطابق االر�ضي ،بلوك  ،3رقم - 27
 13000املضيق املغرب لفائدة AQUI
 ME QUEDOملدة  2,25سنة تبتدئ
من  01أكتوبر  2021و تنتهي في 31
دجنبر  2023مقابل مبلغ شهري
قيمته  36.000درهم.
419I

مكتب املحاسبة اليطفتي أوالد سالم محمد

ALAOUI VISION
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة اليطفتي أوالد
سالم محمد
 47شارع املكسيك الطابق األول رقم
 7طنجة  ،90000 ،طنجة املغرب
« ALAOUI VISIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي : :حي
الركايع  3رقم القطعة  ، 68السودة
رقم  90000 - 02طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.81043
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املصادقة على تفويت السيد العلوي
عبد الجليل  500حصة لفائدة
السيد بولكوح قاسم بتاريخ  10نونبر
2021
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد بولكوح قاسم كمسير
ثاني للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
مساهمة نقدية في الشركة تنقسم
على النحو التالي  :السيد العلوي
عبد الجليل  50.000درهم و السيد
بولكوح قاسم  50.000درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم مقسم كالتالي  :السيد العلوي
عبد الجليل  500 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة و السيد بولكوح
قاسم  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
بند رقم  :13الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد العلوي عبد الجليل التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
و السيد بولكوح قاسم كمسيرين  2021تحت رقم .131144
421I
للشركة ملدة غيرمحددة
بند رقم  :16الذي ينص على
STE INVEST EUROP AFRIQUE
مايلي :يتم توقيع جميع الوثائق من
RAFA MAROC
طرف السيد العلوي عبد الجليل و
إعالن متعدد القرارات
السيد بولكوح قاسم كل على حدة
STE INVEST EUROP AFRIQUE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Résidence Farah-Appt n 3
التجارية بطنجة بتاريخ  17دجنبر
RDC Camp Mangin Gueliz
 2021تحت رقم .249075
marrakech -maroc ، 40000،
420I
MARRAKECH MAROC
« RAFA MAROCشركة ذات
marrakech externalisation
املسؤولية املحدودة»
SVB
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشهداء امللك املسمى كنافو الحي
الشريك الوحيد
الشتوي  40000 -مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
«إعالن متعدد القرارات»
marrakech externalisation
رقم التقييد في السجل التجاري:
angle rue tarik ibn ziad &ibn
.67781
aicha résidence excel sior
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
املؤرخ في  11نونبر 2021
marrakech maroc
تم اتخاذ القرارات التالية:
 SVBشركة ذات مسؤلية محدودة
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
ذات الشريك الوحيد
تقسيم االصل التجاري للشركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
االر�ضي  208الحي الصناعي سيدي النظام األسا�سي التالية:
غانم  40000مراكش 40000 -
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
مراكش املغرب .
تم تقسيم االصل التجاري للشركة
رفع رأسمال الشركة
امللك املسمى كنافو املتواجد بزنقة
رقم التقييد في السجل التجاري
الشهداء الحي الشتوي الى قسمين
.93667
كالتالي :الجزء االول متكون من
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد الطابق االر�ضي والشرفة الخارجية.
املؤرخ في  11نونبر  2021تم  -الجزء التاني متكون الطابق االول
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره والسطح
« 190.000درهم» أي من «10.000
تم اإليداع القانوني باملحكمة
درهم» إلى « 200.000درهم» عن التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون  2021تحت رقم .131051
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
422I
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marrakech externalisation

S RH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

marrakech externalisation
angle rue tarik ibn ziad &ibn
aicha résidence excel sior
imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc
 S RHشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الحسنية اقامة مريم رقم  23الطابق
الخامس جليزمراكش 40000 -
مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.83519
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09نونبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 300.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 400.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .131143
423I
INFOPLUME

SSC MUSIC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
 149شارع محمد الخامس اقامة
ميموزا  1رقم  ،90000 ، 17طنجة
املغرب

 SSC MUSICشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
الشهيد الرا�ضي محمد تجزئة
ايالليف  90000 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
89493
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 11ماي  2018تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SSC :
.MUSIC
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج
موسيقي.
عنوان املقر االجتماعي  2 :زنقة
الشهيد الرا�ضي محمد تجزئة
ايالليف  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد قانية محمد  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد قانية محمد عنوانه(ا)
مركب كاب طنجيس بلوك  4س طابق
 2رقم  90000 117طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية
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السيد أزري عنان محمد ياسين وعنوان مقرها االجتماعي 621 :شارع
عنوانه(ا) تجزئة الدولة زنقة  11رقم املنضرالعام  20620 -الدارالبيضاء النظام األسا�سي التالية:
 9000 13طنجة املغرب
املغرب.
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  30مارس
رقم التقييد في السجل التجاري:
 2018تحت رقم .202771-3386
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
.165405
424I
دجنبر  2021تحت رقم .804556
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
426I
FLASH ECONOMIE
املؤرخ في  27ماي 2021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات

LYS COM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

LYS COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
418259
قفل التصفية
بمقت�ضى قرار املصفي املؤرخ
بتاريخ  25فبراير  2021و املسجل
بتاريخ  20ماي  2021قرر قفل
تصفية الشركة وإنهاء السجل
التجاري رقم  418259لشركة LYS
 COMرأسمالها  100.000درهم و
مقرها في  61شارع اللة الياقوت
الطابق  2رقم  - 69الدارالبيضاء
علما بأن مصفيتها هي السيدة
سهام لصفر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .805670
425I
KAMAR BENOUNA

SCI « TERRAINS IMI
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
« SCI « TERRAINS IMIشركة
املساهمة»

تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بموجب الجمع العام قرر معاينة

SOCIETE QUICKLAND

البيع الدي ثم بتاريخ  04فبراير 2021

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات

من طرف السيد عمر ابروا  2حصة

الشريك الوحيد

اجتماعية لفائدة السيد محمد
بوجنوي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
معاينة البيع الدي ثم بتاريخ 27

RA CONSULTING

تأسيس شركة

RA CONSULTING
APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI

مايو  2021من طرف السيد محمد

RUE QATAR VN FES ، 30000،

الشايبي  63حصة اجتماعية لفائدة
السيد محمد بوجنوي

FES MAROC

قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :معاينة البيع الدي ثم في تاريخ
 27مايو  2021من طرف السيد
محمدالشايبي

 67حصة لفائدة

السيد محمد شفيق .
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
معاينة البيع الدي ثم في تاريخ 27
مايو  2021من طرف السيد محمد
الشايبي  66حصة لفائدة السيدة
ايمان بلمجدوب
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
قرر تعديل القوانين
قرار رقم  :6الذي ينص على
مايلي :معاينة استقالة السيد محمد
الشايبي من منصبه كاداري وحيد
للشركة ابتداء من  27مايو  2021و
تعيين السيد محمد شفيق كمسيير
للشركة .

 SOCIETE QUICKLANDشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
صوفيا ،اقامة يور ،متجرقطعة رقم
 ،44بالد املسيفرعين عمير فاس
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
66429
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19يناير  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE QUICKLAND
غرض الشركة بإيجاز  - :بيع
وتسويق وتوزيع املنتجات الزراعية
الغذائية
 استيراد وتصديرعنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
صوفيا ،اقامة يور ،متجر قطعة رقم
 ،44بالد املسيفرعين عمير فاس
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيدة ندى عمار بطاحي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ندى عماري بطاحي
عنوانه(ا) فيال رقم  12تجزئة طريق
ايموزارفاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ندى عماري بطاحي
عنوانه(ا) فيال رقم  12تجزئة طريق
ايموزارفاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01مارس
 2021تحت رقم .912
427I
Auditing consulting house

FIDUCIAIRE DU GHARB

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

Auditing consulting house
Immeuble A, angle bd Rahal
Meskini et av lalla Yacout ,
6ème étage N°32 place la
victoire, Casablanca، 20520،
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Casablanca Maroc
 FIDUCIAIRE DU GHARBشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7مكرر،
زنقة غاندي  14020 -القنيطرة
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.24445
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14شتنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) AHMED
 SAHNOUNE 3.000حصة
اجتماعية من أصل  4.000حصة
لفائدة السيد (ة) EL HOUSSAIN
 EL AYADIبتاريخ  14شتنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .6003
428I
VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

AWATIF EMERAUDE SARL
AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU
N°69 VILLA MAHASSINE APPT
N°2 MASSIRA I C MARRAKECH
، 40000، MARRAKECH
MAROC
AWATIF EMERAUDE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 25عمارة النخالت الثمانية جليز
شارع ابن عائشة مراكش 40000 -
مراكش املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
121417
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AWATIF EMERAUDE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
النتاج مقاطع فيديو فنية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 25
عمارة النخالت الثمانية جليز شارع
ابن عائشة مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عواطف الرطون 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عواطف الرطون
عنوانه(ا) تجزئة البشيررقم  16تاركة
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عواطف الرطون
عنوانه(ا) تجزئة البشيررقم  16تاركة
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .131062
429I

607
fiduciaire dar dmana

ESPACE SERVICES
SERBOUT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين
رقم  10وزان حي الدرعاويين درب
الدرعاويين رقم  10وزان،16200 ،
وزان املغرب
ESPACE SERVICES SERBOUT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركزباب
جغمار الجماعة الترابية عين بيضاء
اقليم وزان  16200 -وزان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
1871
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ESPACE SERVICES SERBOUT
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
تحويل االموال
.عنوان املقراالجتماعي  :مركزباب
جغمار الجماعة الترابية عين بيضاء
اقليم وزان  16200 -وزان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر السربوت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر السربوت عنوانه(ا)
دوار الرويضة عين بيضاء وزان
 16200وزان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر السربوت عنوانه(ا)
دوار الرويضة عين بيضاء وزان
 16200وزان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوزان بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .3422
430I
إئتمانيات الدريوش

Société ETRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
 Société ETRAD SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم  1721اقامة
فينيسيا مكتب رقم 92000 - 6
العرائش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.5807
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد السالم
البياتي  2.000حصة اجتماعية من
أصل  2.000حصة لفائدة السيد
(ة) عائشة العاني بتاريخ  10دجنبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .1363
431I
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cabinet comptabe et fiscal benaboud
مبلغ رأسمال الشركة33.000 :
ف زس اجنيوري
درهم ،مقسم كالتالي:
FZS INGENIERIE
السيد سليم بنعبد الجليل 300 :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات حصة بقيمة  11درهم للحصة .
الشريك الوحيد
 األسماء الشخصية والعائليةتأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
cabinet comptabe et fiscal
السيد سليم بنعبد الجليل
benaboud
 Avenue des Cèdres Branes ، ,56عنوانه(ا) زنقة لويس مرلينو رقم 57
 13014مرسيليا فرنسا.
90000، Tanger Maroc
األسماء الشخصية والعائلية
ف زس اجنيوري FZS INGENIERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليم بنعبد الجليل
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة  40عنوانه(ا) زنقة لويس مرلينو رقم 57
ب  ،مكتب رقم  10الطابق الثاني  13014مرسيليا فرنسا
املنطقة الحرة بطنجة 90100 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
طنجة املغرب
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
تأسيس شركة ذات مسؤلية
 2021تحت رقم .11263
محدودة ذات الشريك الوحيد
432I
رقم التقييد في السجل التجاري :
122971
FLASH ECONOMIE
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في SANITAIRE ALBOUGHAZE 14
دجنبر  2021تم إعداد القانون
إعالن متعدد القرارات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
SANITAIRE ALBOUGHAZE
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة
باملميزات التالية:
رأسمالها 4.000.000 :درهم
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك مقرها اإلجتماعي 2 :زاوية ممرالنسر
وشارع عبد املومن -الدارالبيضاء
الوحيد.
ي
تسمية الشركة متبوعة عند رقم التقييد في السجل التجار :
100971
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ف ز س
اجنيوري .FZS INGENIERIE
بمقت�ضى الجمع العام املؤرخ
غرض الشركة بإيجاز  :دعم بتاريخ  01فبراير 2018قرر الشركاء
األنشطة للصناعات االستخراجية ما يلي
األخرى.
ESSAIDI HOLDING SARL AU
مستشار الجودة والبحث اإلشارة للتوزيع الجديد لرأس املال
والتطويروالتصميم.
بعد مساهمة جميع األسهم اململوكة
أخذ وحيازة واستغالل أو نقل
للسيد محمد سعيد السعيدي
جميع العمليات وبراءات االختراع
لشركة -
املتعلقة بهذه األنشطة.
في إطارأحكام املادة  24 - 247من
عنوان املقر االجتماعي  :قطعة
 40ب  ،مكتب رقم  10الطابق الثاني قانون الضرائب العام
تأكيد تعيين السيد محمداملنطقة الحرة بطنجة 90100 -
السعيدي األب والسيد محمد
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها السعيدي اإلبن كمسيرين لفترة غير
محدودة.
الشركة  99 :سنة .
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تم اإليداع القانوني باملحكمة املدينة الجديدة محطة القطار -
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  30000 04فاس املغرب لفائدة AUTO
ابريل  2018تحت رقم.662588
 MAFملدة  3سنة تبتدئ من  01نونبر
 2021 433Iو تنتهي في  30أكتوبر 2024
مقابل مبلغ شهري قيمته 6.000
إئتمانيات الدريوش
درهم.
Société GECTA
435I
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
MB ADVISORY
رفع رأسمال الشركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
 Société GECTAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم 92000 - 503
العرائش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1229
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «90.000
درهم» أي من « 10.000درهم» إلى
« 100.000درهم» عن طريق  :تقديم
حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .1345
434I
SAGEST

بيع الجرارات الفالحية

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
بيع الجرارات الفالحية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي 02
نونبر  2021أعطى ABDELHAMID
OUELD
KADDOUR
EL
 HALLAOUIاملسجل بالسجل
التجاري  93918باملحكمة التجارية
بفاس حق التسيير الحر لألصل
التجاري الكائن ب رقم  3شارع االردن

پرف جيستيون Perf Gestion
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MB ADVISORY
Quartier Saada N°363 Bis ،
35000، TAZA MAROC
پرف جيستيون  Perf Gestionشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
الال الياقوت و مصطفى املعاني
الطابق  1رقم  20100 - 39الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
523587
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27غشت  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :پرف
جيستيون .Perf Gestion
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات القانونيه و التسيير .
عنوان املقر االجتماعي  61 :شارع
الال الياقوت و مصطفى املعاني
الطابق  1رقم  20100 - 39الدار
البيضاء املغرب.

الجريدة الرسمية
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ارنود كريميل  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ارنود كريميل عنوانه(ا)
سانت نيكوالس دو بور 54000
نان�سي فرنسا .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ارنود كريميل عنوانه(ا)
سانت نيكوالس دو بور 54000
نان�سي فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
نونبر  2021تحت رقم .5193/21
436I
األستاذة هدى أمنيول ،موثقة

زيوت سوس بلحسن
إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى أمنيول ،موثقة
Avenue oued ziz immeuble
tifaouine bloc E2 2ème étage
n°4 Avenue oued ziz immeuble
tifaouine bloc E2 2ème étage
n°4، 80000، AGADIR - IDA OU
 TANANEاملغرب
زيوت سوس بلحسن «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
املالحة ،أنزا  80000 -أكاديراملغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.3750
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
اثبات وفاة السيد أحمد أمسروي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
توسيع الغرض االجتماعي للشركة
ليشمل أنشطة جديدة،

قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :التغيير املترابط للفصول 3
و  9من القانون األسا�سي للشركة،
املتعلقة بالغرض االجتماعي للشركة
و التسيير.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
توسيع الغرض االجتماعي للشركة
ليشمل أنشطة جديدة،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  08نونبر
 2021تحت رقم .107161
437I
جمال الصدقي محاسب معتمد

STE DOUGHRDAT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
االشغال املختلفة والبناء .
عنوان املقر االجتماعي  :حي االمل
بلوك س رقم  35اوملاس الخميسات
  15000الخميسات املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايت عاشور عزوز 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت عاشور عزوزعنوانه(ا)
حي البام واملاس الخميسات 15000
الخميسات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت عاشور عزوزعنوانه(ا)
حي البام واملاس الخميسات 15000
الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .1384
438I

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم  86الخميسات
 ،15000 ،الخميسات املغرب
 STE DOUGHRDATشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
األستاذة هدى أمنيول ،موثقة
الوحيد
تيلدي سكن
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل
إعالن متعدد القرارات
بلوك س رقم  35اوملاس الخميسات
األستاذة هدى أمنيول ،موثقة
  15000الخميسات املغربAvenue oued ziz immeuble
تأسيس شركة ذات مسؤلية
tifaouine bloc E2 2ème étage
محدودة ذات الشريك الوحيد
n°4 Avenue oued ziz immeuble
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
tifaouine bloc E2 2ème étage
29447
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في n°4، 80000، AGADIR - IDA OU
 TANANEاملغرب
 26أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية تيلدي سكن «شركة ذات املسؤولية
املحدودة»
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :بوكس
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات رقم  ،25عمارة تيفاوين ،الطابق
السابع 156 ،شارع املقاومة -
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 80000أكاديراملغرب.
الوحيد.
«إعالن متعدد القرارات»
تسمية الشركة متبوعة عند
ي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :رقم التقييد في السجل التجار :
.DOUGHRDAT
.4329
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  03نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
اثبات وفاة السيد أحمد بن محمد
أمسروي،
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
انتقال عن طريق االرث للحصص
االجتماعية للهالك ،لفائدة الورثة.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
التغيير املترابط للفصول  7و  9من
القانون األسا�سي للشركة ،املتعلقة
برأسمال الشركة و التسيير.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
انتقال عن طريق االرث للحصص
االجتماعية للهالك ،لفائدة الورثة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .107764
439I
األستاذة هدى أمنيول ،موثقة

دوليموب

إعالن متعدد القرارات

األستاذة هدى أمنيول
موثقة بأكادير
عمارة تفاوين بلوك  2Eالطابق
الثاني
رقم  4زنقة واد زيز -اكادير
الهاتف 05.28.82.77.27 :
الفاكس 05.28.82.77.28 :
.Iبمقت�ضى محضر الجمع
العام العادي املنعقد بصفة غير
عادية و الجمع العام االستثنائي،
لشركة « دوليموب» شركة
محدودة املسؤولية ،رأسمالها
 38.800.000،00درهم ،مقرها
االجتماعي بأكادير ،زنقة املحيط
معمل  ،CIBELأنزا و الذي تم ايداعه
ضمن محفوظات األستاذة هدى
أمنيول ،موثقة بأكادير بتاريخ 04
نونبر  ،2021تقرر ما يلي:

الجريدة الرسمية
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اثبات وفاة السيد أحمد بنمحمد أمسروي،
 انتقال عن طريق االرث للحصصاالجتماعية للهالك ،لفائدة الورثة.
 التغيير املترابط للفصول 7 ،6و  42من القانون األسا�سي للشركة،
املتعلقة باملساهمة ،رأسمال الشركة
و التسيير.
 و تحيين القانون األسا�سيللشركة.
.IIتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية باكادير،
بتاريخ  20دجنبر  2021تحت رقم
.107765
.IIIتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية باكادير،
بتاريخ  20دجنبر  2021تحت رقم
.4330

قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
اثبات وفاة السيد أحمد بن محمد
أمسروي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
التغيير املترابط للفصل  43من
القانون األسا�سي للشركة ،املتعلق
بالتسيير
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :التغييراملترابط للفصل  43من
القانون األسا�سي للشركة ،املتعلق
بالتسيير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .107768
441I

موثقة

األستاذة هدى أمنيول ،موثقة

للبيان و النشر
األستاذة هدى أمنيول

440I
األستاذة هدى أمنيول ،موثقة

شركة ج ب ح ايموبيليي

الشركة العقارية جومابو
للسياحة
إعالن متعدد القرارات
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قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
انتقال عن طريق االرث للحصص
االجتماعية للهالك ،لفائدة الورثة.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
التغيير املترابط للفصول  7و  9من
القانون األسا�سي للشركة ،املتعلقة
برأسمال الشركة و التسيير.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  7و : 9الذي ينص
على مايلي :انتقال عن طريق االرث
للحصص االجتماعية للهالك،
لفائدة الورثة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .107766
442I
marrakech externalisation

Sani place pro
شركة ذات املسؤولية املحدودة

األستاذة هدى أمنيول ،موثقة
باختصار« ج.ب.ح.اي»
تأسيس شركة
Avenue oued ziz immeuble
إعالن متعدد القرارات
marrakech externalisation
tifaouine bloc E2 2ème étage
األستاذة هدى أمنيول ،موثقة
angle rue tarik ibn ziad &ibn
n°4 Avenue oued ziz immeuble
Avenue oued ziz immeuble
aicha résidence excel sior
tifaouine bloc E2 2ème étage
tifaouine bloc E2 2ème étage
imm 18 appt 6 guéliz ، 40000، n°4، 80000، AGADIR - IDA OU
n°4 Avenue oued ziz immeuble
marrakech maroc
 TANANEاملغرب
tifaouine bloc E2 2ème étage
 n°4، 80000، AGADIR - IDA OUالشركة العقارية جومابو للسياحة
 Sani place proشركة ذات
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
املسؤولية املحدودة
 TANANEاملغرب
شارع
االجتماعي:
مقرها
وعنوان
وعنوان مقرها اإلجتماعي  502محل
شركة « ج ب ح ايموبيليي «
الغڴانيي،
عمارة
امللكي،
الجيش
رقم  1الطابق االر�ضي تجزئة منار
باختصار« ج.ب.ح.اي» «شركة
80000
29
رقم
ابع،
ر
ال
الطابق
ذات املسؤولية املحدودة»
 3حي الشرف مراكش 40000 -
املغرب.
أكادير
،
أكادير
وعنوان مقرها االجتماعي:
مراكش املغرب
«إعالن متعدد القرارات»
،156ملتقى شارع املقاومة وزنقة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري:
واد زيز،عمارة تفاوين  ،بلوك ، E 1
املحدودة
.4331
الطابق السابع  - -أكاديراملغرب.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي رقم التقييد في السجل التجاري :
«إعالن متعدد القرارات»
121465
رقم التقييد في السجل التجاري :املؤرخ في  03نونبر 2021
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تم اتخاذ القرارات التالية:
.4333
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي 15 :دجنبر  2021تم إعداد القانون
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  03نونبر  2021تم اتخاذ اثبات وفاة السيد أحمد بن محمد األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
أمسروي،
القرارات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Sani :
.place pro
غرض الشركة بإيجاز  * :استيراد
 تصدير وتسويق معدات السباكةوحمامات السباحة
*عقاقير
*جميع عمليات الشراء والبيع
والتركيب واإلصالح املتعلقة
بالتكييف والتدفئة املركزية
وحمامات السباحة والتبريد الصناعي
والتجاري.
عنوان املقراالجتماعي  502 :محل
رقم  1الطابق االر�ضي تجزئة منار 3
حي الشرف مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وليد املنديلي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سميربلعي�شى  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد وليد املنديلي  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد سمير بلعي�شى  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وليد املنديلي عنوانه(ا)
تجزئة املنار حي الشرف رقم 520
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد سمير بلعي�شى عنوانه(ا)
حي بيوت البون رقم  303النخيل
الشمالي مراكش  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وليد املنديلي عنوانه(ا)
تجزئة املنار حي الشرف رقم 520
مراكش  40000مراكش املغرب.

الجريدة الرسمية
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السبت اوالد النمة  23552 -سوق
السبت املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 17دجنبر  2021تحت رقم .334
444I

السيد سمير بلعي�شى عنوانه(ا)
حي بيوت البون رقم  303النخيل
الشمالي مراكش  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .131179
443I

ديوان التوثيق العصري

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

اوربانيسكو URBANISCO

PNEUMATIQUE OULED
NEMMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CABINET COMPTABLE
AMRAOUI
Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av
Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،
46000، SAFI MAROC
PNEUMATIQUE OULED
 NEMMAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
حسن الثاني حي التقدم سوق
السبت اوالد النمة  23552 -سوق
السبت املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.225
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15نونبر  2021تقرر
حل PNEUMATIQUE OULED
 NEMMAشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
حسن الثاني حي التقدم سوق السبت
اوالد النمة  23552 -سوق السبت
املغرب نتيجة لصعوبات اقتصادية
و عين:
السيد(ة) محمد البشير و
عنوانه(ا) ثجزئة امينة شارع 20
غشت الرقم  09بني مالل  23000بني
مالل املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  15نونبر  2021وفي شارع
حسن الثاني حي التقدم سوق

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان التوثيق العصري
 72شارع يعقوب املنصور الدار
البيضاء ،20200 ،الدارالبيضاء
املغرب
اوربانيسكو  URBANISCOشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
صبري بوجمعة الطابق  1رقم
 6الدارالبيضاء  20110 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
523571
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 07أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
اوربانيسكو .URBANISCO
غرض الشركة بإيجاز  :انشاء
جميع اشغال البناء و الصيانة و
الترميم لالوراش الكبرى و املتوسطة
و تزيين الواجهات و اعمال الترصيص
النجارة و الكهرباء.

611

عنوان املقر االجتماعي  12 :زنقة
صبري بوجمعة الطابق  1رقم  6الدار ROAD BRIDGE LOGISTICS
البيضاء  20110 -الدار البيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب.
تأسيس شركة
املدة التي تأسست من أجلها
AMDE
الشركة  99 :سنة .
ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
ABDELMOUMEN ، 20000،
درهم ،مقسم كالتالي:
CASABLANCA MAROC
السيد ازي سعد  100 :حصة
ROAD BRIDGE LOGISTICS
بقيمة  100درهم للحصة .
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 األسماء الشخصية والعائليةوعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ازي سعد عنوانه(ا) اقامة سمية إقامة شهرزاد  3الطابق 5
كنز طماريس عمارة ف الشقة  332الرقم  22النخيل الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب
 27223الدارالبيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
املحدودة
السيد ازي سعد عنوانه(ا) اقامة رقم التقييد في السجل التجاري :
كنز طماريس عمارة ف الشقة 332
524809
 27223الدارالبيضاء املغرب
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تم اإليداع القانوني باملحكمة  15نونبر  2021تم إعداد القانون
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  24األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
نونبر  2021تحت رقم .801698
املحدودة باملميزات التالية:
445I
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
GALAXYCOMPT
تسمية الشركة متبوعة عند
املستوي انور -بنعي�سى محمد
عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص اإلقتضاء بمختصر تسميتها ROAD :
.BRIDGE LOGISTICS
الطبيعيون)
غرض الشركة بإيجاز  - :النقل
عقد تسييرحرألصل تجاري
املستوي انور -بنعي�سى محمد
الوطني والدولي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 26
النقل و اللوجستيك.أكتوبر  2021أعطى السيد(ة) محمد
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
بنعي�سى الحامل (ة) للبطاقة الوطنية سمية إقامة شهرزاد  3الطابق 5
رقم  L326950املسجل بالسجل الرقم  22النخيل الدار البيضاء -
ي
التجار  20200باملحكمة االبتدائية  20000الدارالبيضاء املغرب.
بتطوان حق التسيير الحر لألصل
املدة التي تأسست من أجلها
التجاري الكائن ب حي كنديسة
الشركة  99 :سنة .
الوسطى شارع طارق ابن زياد رقم
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 208الفنيدق  93102 -فنيدق
املغرب للسيد(ة) انور املستوي درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة زينب املشيخ  500 :حصة
الحامل (ة) للبطاقة الوطنية رقم LF
 52517ملدة  3سنة تبتدئ من  25بقيمة  100درهم للحصة .
السيد طه ياتريب  500 :حصة
أكتوبر  2021و تنتهي في  24أكتوبر
 2024مقابل مبلغ شهري  1.300بقيمة  100درهم للحصة .
درهم.
 األسماء الشخصية والعائلية 446Iوصفات ومواطن الشركاء :
AMDE

الجريدة الرسمية

612

السيدة زينب املشيخ عنوانه(ا)
زنقة الزهراوي ابة القاسم اقامة
جنان باستور شقة  10حي
املستشفيات  20000الدار البيضاء
املغرب.
السيد طه ياتريب عنوانه(ا)
تجزئة عين الحياة  1رقم 301
الصخيرات  12050الصخيرات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب املشيخ عنوانه(ا)
زنقة الزهراوي ابة القاسم اقامة
جنان باستور شقة  10حي
املستشفيات  20000الدار البيضاء
املغرب
السيد طه ياتريب عنوانه(ا)
تجزئة عين الحياة  1رقم 301
الصخيرات  12050الصخيرات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
دجنبر  2021تحت رقم .803288
447I
BRI consulting Group

FAMOUS VAPES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
BP 3048 AL BARID BANK
LAAYOUNE AL AMAL 74500
LAAYOUNE SAHARA ، 70000،
Laâyoune Maroc
 famous vapesشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحدة مجموعة  Eرقم 404
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
39613
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. famous vapes
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع
التبغ اإللكتروني
التجارة العامة
تصدير وإستيراد املنتجات
املتعلقة بأنشطة الشركة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحدة مجموعة  Eرقم  404العيون
  70000العيون املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد االله برشام 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االله برشام عنوانه(ا)
حي االنارة  2زنقة  5رقم  10عين
الشق البيضاء  20153الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد االله برشام عنوانه(ا)
حي االنارة  2زنقة  5رقم  10عين
الشق البيضاء  20153الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .3830/2021
448I
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AMDE

CENTURY PROPRETIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMDE
ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 CENTURY PROPRETIESشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية
إقامة شهرزاد  3الطابق  5الرقم
 22النخيل الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526779
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CENTURY PROPRETIES
غرض الشركة بإيجاز  - :التطوير
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سمية إقامة شهرزاد  3الطابق 5
الرقم  22النخيل الدار البيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة HAD INVEST : 500
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة KATARINVEST : 250
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة  YAROZI : 250حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

الشركة  HAD INVESTعنوانه(ا)
مركز إشراق ،عمارة  ،25مكتب ،1
ليساسفة  20000الدار البيضاء
املغرب.
KATARINVEST
الشركة
عنوانه(ا) زنقة سمية إقامة شهرزاد
 3الطابق  5الرقم  22النخيل 20000
الدارالبيضاء املغرب.
الشركة  YAROZIعنوانه(ا)
زنقة سمية إقامة شهرزاد  3الطابق
 5الرقم  22النخيل  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطيبي حديوي عنوانه(ا)
كازا كرين تاون فيال  294املدينة
الخضراء بوسكورة النواصر 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .805614
449I
MIRAGE BUSINESS CONSULTING

N2H ISTITMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MIRAGE BUSINESS
CONSULTING
رقم  8الطابق  5الشقة  9اقامة
الحرية شارع فلسطين ،30000 ،
فاس املغرب
 N2H ISTITMARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 83 2فضاء الفضل شارع الجيش
امللكي  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
70709
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها N2H :
.ISTITMAR
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة و البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  83 2فضاء الفضل شارع
الجيش امللكي  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 2.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حكيمة الهيداني :
 12.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد نورالدين الهيداني 8.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حكيمة الهيداني
عنوانه(ا) فيال  28تجزئة النخيل
طريق ايموزار فاس  30000فاس
املغرب.
السيد نورالدين الهيداني
عنوانه(ا) امللحقة االدارية بين ملدون
الدار البيضاء  30000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حكيمة الهيداني
عنوانه(ا) فيال  28تجزئة النخيل
طريق ايموزار فاس  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5820
450I

الجريدة الرسمية
Auditing consulting house

FIDUCIAIRE DU GHARB
إعالن متعدد القرارات

Auditing consulting house
Immeuble A, angle bd Rahal
Meskini et av lalla Yacout ,
6ème étage N°32 place la
victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc
« FIDUCIAIRE DU GHARBشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 7 :مكرر،
زنقة غاندي  14020 -القنيطرة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.24445
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
Démission du gérant : M.Ahmed
SAHNOUNE
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايليNomination d’un nouveau :
gérant: M.EL Houssain EL AYADI
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
FORME
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
APPORTS
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
CAPITAL
بند رقم  :13الذي ينص على
مايليNOMINATION :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .6003
451I

613

UPSILON CONSULTING
Kassandra, Catherine, Bélina
 PEYRATAUD DESERT TIMBER TAFILALETكمسيرة جديدة.
إعالن متعدد القرارات
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
UPSILON CONSULTING
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
زاوية شارع عمرالخيام و شارع عبد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
الرحيم بوعبيد ،الطابق الرابع،
النظام األسا�سي التالية:
شقة رقم  ،20250 ، 20الدار
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
البيضاء املغرب
الشكل القانوني
DESERT TIMBER TAFILALET
بند رقم  7و  :14الذي ينص على
«شركة ذات املسؤولية املحدودة» مايلي :اإلدارة
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية
بند رقم  :8الذي ينص على مايلي:
شارع عمرالخيام و شارع عبد
املساهمات
الرحيم بوعبيد ،الطابق الرابع،
بند رقم  :9الذي ينص على مايلي:
شقة رقم  20250 - 18الدار
رأس املال
البيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
«إعالن متعدد القرارات»
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
رقم التقييد في السجل التجاري:
دجنبر  2021تحت رقم .805990
.405181
452I
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29نونبر 2021
STE FICOPRO
تم اتخاذ القرارات التالية:
I.Z TRANS
قرار رقم  :1الذي ينص على
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
مايلي :املصادقة على اتفاقيات
الشريك الوحيد
لتفويت و بيع حصص اجتماعية
تأسيس شركة
كاالتي  664 :حصة اجتماعية من
STE FICOPRO
طرف الشركة FOREST FINANCE
N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 SERVICE GmbHلصالح الشركة
RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES
 ، AFRICA ORGANICSو 168
MAROC
حصة اجتماعية من طرف الشركة
 ILLY HOLDINGلصالح الشركة  I.Z TRANSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ، AFRICA ORGANICSو 168
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
حصة اجتماعية من طرف السيد
اناس بشار لصالح الشركة  AFRICAتجاري بزنقة  5رقم  9حي االمل -
 50000مكناس املغرب
.ORGANICS
تأسيس شركة ذات مسؤلية
قرار رقم  :2الذي ينص على
محدودة ذات الشريك الوحيد
مايلي :املوافقة على الشركة AFRICA
رقم التقييد في السجل التجاري :
 ORGANICSكشريك جديد.
55039
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تغيير الشكل القانوني للشركة ،من
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة  20دجنبر  2021تم إعداد القانون
محدودة املسؤولية ذات الشريك األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي :باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
استقالة كل من السيد ادريس شرف
و السيد اناس بشار من مهامهما مسؤلية محدودة ذات الشريك
كمسيرين للشركة و تعيين السيدة الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها I.Z :
.TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
األشخاص للغير .
عنوان املقر االجتماعي  :محل
تجاري بزنقة  5رقم  9حي االمل -
 50000مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوخنافر زوهير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوخنافر زوهير عنوانه(ا)
زنقة  10رقم  5واد الدهب 50000
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوخنافر زوهير عنوانه(ا)
زنقة  10رقم  5واد الدهب 50000
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .5586
453I
)MENUISERIE SAHARA BOIS (M.S.B

MRA FISHING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MRA FISHING
حي الرحمة زنقة  03الطابق السفلي
 ،73000 ، 04الداخلة املغرب
 MRA FISHINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة
زنقة  03الطابق السلفي - 04
 73000الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
20247

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MRA :
. FISHING
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب وفي الخارج هو :
نشاط تاجرالسمك.
تثمين ومعالجة وتجميد وتعبئة
وحفظ منتجات املأكوالت البحرية.
نقل البضائع لحساب الغير
نقل األفراد نيابة عن الغير
النقل العام والخاص لألشخاص
النقل املحلي والدولي بكافة أنواعه
نقل البضائع والنقل املبرد
أعمال متنوعة وتقديم الخدمات
نقل البضائع واألفراد لنفسه
أعمال البناء
بيع  /شراء جميع مواد البناء
أي شكل من أشكال األنشطة
العقارية
تسويق األسماك الطازجة واملبردة
واملجمدة والقشريات واملحار وجميع
منتجات املأكوالت البحرية األخرى في
األسواق الوطنية والدولية .التجارة
واالستيراد والتصدير والتعاقد من
الباطن.
تجهيز وتشغيل جميع السفن
الخاصة بصناعة النقل البحري
وصيد األسماك بشكل عام.
إنشاء وتشغيل أي معمل ملعالجة
وتعبئة وتحويل وحفظ
جميع املنتجات.
اقتناء السفن بجميع أشكالها
والتخلص منها.
تركيب وتأجير وتشغيل جميع
املصانع أو مرافق معالجة التبريد و
لحفظ األسماك وأي أطعمة
بحرية أخرى.
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النقل البري املؤجرواملحلي والدولي
لجميع وجهات جميع البضائع
واملعدات الثقيلة والشخصية
ووكيل الشحن.
جميع عمليات النقل البري
والبحري والجوي وغيرها من عمليات
النقل.
جميع عمليات تداول وتخزين
جميع املواد الغذائية والبضائع
وجميع عمليات
النقل بالشاحنات والجمارك
والتخزين.
تشغيل جميع خدمات النقل
البري للبضائع.
شراء وتأجير وتشغيل أي وسيلة
من جميع األجهزة واآلالت التي تسمح
باألنشطة املذكورة أعاله أو املتعلقة
بها.
جميع األنشطة السياحية
التوطين القانوني والتجاري
للشركات
تمثيل املنتجات والعالمات
التجارية.
إصالح السفن وإصالح شباك
الصيد وبيع معدات الصيد وبيع
قطع الغيار
شركة قابضة الكتساب
املساهمات.
وبشكل عام  ،جميع العمليات
املرتبطة بشكل مباشر أو غير
مباشر بنشاطها لتعزيز نمو الشركة
وتطورها.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الرحمة زنقة  03الطابق السلفي 04
  73000الداخلة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحافظ امعيف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد البشير العساوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحافظ امعيف عنوانه(ا)
حي الرحمة زنقة  03رقم 73000 04
الداخلة املغرب.
السيد البشير العساوي عنوانه(ا)
تجزئة االقامة رقم 73000 26
الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحافظ امعيف عنوانه(ا)
حي الرحمة زنقة  03رقم 73000 04
الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .2127/2021
454I
G.MAO.CCF

STE ISMAIL STORE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
AVENUE HASSAN II VILLE 24
NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC
 STE ISMAIL STOREشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب
الطابق  4مكتب  26فاس .شارع عبد
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب
الطابق  4مكتب  26فاس30000 .
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
70715
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.ISMAIL STORE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع أغدية
معلبة+تاجراملواد املثلجة.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع عبد
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب
الطابق  4مكتب  26فاس .شارع عبد
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب
الطابق  4مكتب  26فاس30000 .
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل العبدالوي
عنوانه(ا) رقم  4شارع لال أسماء
املدينة الجديدة فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل العبدالوي
عنوانه(ا) رقم  4شارع لال أسماء
املدينة الجديدة فاس  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5824/21
455I
مكتب التوثيق

O TROIS K
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

مكتب التوثيق
طنجة  ،شارع بلجيكا  ،العمارة ،3
الشقة رقم  ،02الطابق األول ،
 ،90000طنجة املغرب
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السيد(ة) فاطمة بن فائدة ،
 O TROIS Kشركة ذات املسؤولية
 83.330حصة .
املحدودة
السيد(ة) دونيا بن فائدة ،
و عنوان مقرها االجتماعي طنجة،
 ،19شارع الجبهة الوطنية  62.500 9000 -حصة .
السيد(ة) أمين الحنانة ،
طنجة .
 270.840حصة .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
.44283
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي دجنبر  2021تحت رقم .43809
املؤرخ في  29نونبر  2021تم تحويل
457I
الشكل القانوني للشركة من «شركة
BLACH
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
BLACH
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد».
تفويت حصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
BLACH
التجارية بطنجة بتاريخ  26نونبر
تجزئة الشريفة الزنقة  1الرقم 83
 2021تحت رقم .10963
 456Iعين الشق الدارالبيضاء ،20152 ،
الدارالبيضاء املغرب
BLACH
 BLACHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
BLACH
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشريفة الزنقة  1الرقم  83عين
وفاة شريك
الشق  20152 -الدارالبيضاء
BLACH
املغرب.
تجزئة الشريفة الزنقة  1الرقم 83
تفويت حصص
عين الشق الدارالبيضاء ،20152 ،
رقم التقييد في السجل التجاري
الدارالبيضاء املغرب
.113063
 BLACHشركة ذات املسؤولية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املحدودة
املؤرخ في  08نونبر  2021تمت
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الشريفة الزنقة  1الرقم  83عين املصادقة على :
تفويت السيد (ة) بوعزة الحنانة
الشق  20152 -الدارالبيضاء
 83.330حصة اجتماعية من أصل
املغرب.
 83.330حصة لفائدة السيد (ة)
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
صالح الحنانة بتاريخ  08نونبر .2021
تفويت السيد (ة) فاطمة بن
.113063
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي فائدة  83.330حصة اجتماعية من
املؤرخ في  27أكتوبر  2021تم اإلعالم أصل  83.330حصة لفائدة السيد
بوفاة الشريك محمد الحنانة وتوزيع (ة) صالح الحنانة بتاريخ  08نونبر
ً
حصصه على الورثة تبعا لرسم .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلراثة املؤرخ في  14أكتوبر 2021
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
بالشكل األتي :
السيد(ة) بوعزة الحنانة  ،دجنبر  2021تحت رقم . 43810
458I
 83.330حصة .
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VITACHOOB

فيتاشوب

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VITACHOOB
زنقة جبل انركي رقم  37حي الفتح
السمارة  ،72000 ،السمارة املغرب
فيتاشوب شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة جبل
انركي رقم  37حي الفتح السمارة -
 72000السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2545
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
فيتاشوب.
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
منتجات األعشاب.
عنوان املقراالجتماعي  :زنقة جبل
انركي رقم  37حي الفتح السمارة -
 72000السمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف العسولي عنوانه(ا)
زنقة جبل انركي رقم  37حي الفتح
السمارة  72000السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد يوسف العسولي عنوانه(ا)
زنقة جبل انركي رقم  37حي الفتح
السمارة  72000السمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .2278
459I
FIDUCOMPTA

SAFI SHIP SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMPTA
الرقم  13شارع الحرية مكتب 10
املدينة الجديدة اسفي ،46000 ،
اسفي املغرب
 SAFI SHIP SERVICESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
 11عمارة  08اقامة موالى يوسف
املدينة الجديدة اسفي 46000 -
اسفي املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.12241
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17دجنبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد SAFI SHIP
 SERVICESمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الشقة  11عمارة  08اقامة موالى
يوسف املدينة الجديدة اسفي -
 46000اسفي املغرب نتيجة ل  :ازمة
اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب الشقة
 11عمارة  08اقامة موالى يوسف
املدينة الجديدة اسفي 46000 -
اسفي املغرب.
و عين:
شنيطي و
السيد(ة) ايمان
عنوانه(ا) املحاميد عين السنة
الشقة  5العمارة ا املجموعة 19
الطابق  40054 2مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .2659
460I
FIDUCOMPTA

HABOULI TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMPTA
الرقم  13شارع الحرية مكتب 10
املدينة الجديدة اسفي ،46000 ،
اسفي املغرب
 HABOULI TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 21
زنقة  25تجزئة امنية حي البواب
اسفي  46000 -اسفي املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7055
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27أكتوبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد HABOULI
 TRANSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
 21زنقة  25تجزئة امنية حي البواب
اسفي  46000 -اسفي املغرب نتيجة
ل  :ازمة اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب الرقم
 21زنقة  25تجزئة امنية حي البواب
اسفي  46000 -اسفي املغرب.
و عين:
السيد(ة) خليل حابولي و
عنوانه(ا) الرقم  21الزنقة  25تجزئة
امنية حي البواب  46000اسفي
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
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املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .2661
461I
RYS CONSULTING

CB DIGITAL SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING
 205شارع ابي دارالغفاري الطابق
الثاني سيدي البرنو�صي ،20600 ،
الدارالبيضاء املغرب
 CB DIGITAL SERVICESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ديار
الشاطئ م س  5عمارة  5شقة 1
السوالم  26402 -برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
14309
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24نونبر  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CB :
.DIGITAL SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :استشاري
وعالم بيانات في الذكاء االصطناعي .
عنوان املقر االجتماعي  :ديار
الشاطئ م س  5عمارة  5شقة 1
السوالم  26402 -برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيدة بن ربيعة الشهبة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بن ربيعة الشهبة
عنوانه(ا) ديار الشاطئ م س  5عمارة
 5شقة  1الطابق  1السوالم 26402
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بن ربيعة الشهبة
عنوانه(ا) ديار الشاطئ م س  5عمارة
 5شقة  1الطابق  1السوالم 26402
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  27نونبر
 2020تحت رقم .-
462I
STE FACILITY.CASH

STE ELMA SIRIUS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

STE FACILITY.CASH
AV MED V QUARTIER SIDI
MOUSSA N° 13 GUERCIF
AV MED V QUARTIER SIDI
MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC
STE ELMA SIRIUS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20مدخل
 Aعمارة تيطانيك شارع عالل بن
عبد هللا تازة  35000 -تازة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4147
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23يونيو  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE ELMA SIRIUS
 SARL AUمبلغ رأسمالها 90.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 20
مدخل  Aعمارة تيطانيك شارع عالل
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بن عبد هللا تازة  35000 -تازة املغرب
نتيجة ل  :حل الشركة وتصفيتها
حبيا.
وحدد مقرالتصفية ب  20مدخل
 Aعمارة تيطانيك شارع عالل بن
عبد هللا تازة  35000 -تازة املغرب.
و عين:
السيد(ة) آسية العابد وعنوانه(ا)
رقم  78شارع زيري بن عطية 35000
تازة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  06يوليوز
 2021تحت رقم .382
463I
fidu ben

KHOURIBGA VOYAGES
SARL
إعالن متعدد القرارات

fidu ben
 85زنقة موالي عبد هللا ،25010 ،
خريبكة اململكة املغربية
KHOURIBGA VOYAGES SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 3 :زنقة
اكادير خريبكة  25000 -خريبكة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار .25 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم القرار  :1الذي ينص على
مايلي :مالحظة وفاة صاحب الشركة
خطيب احمد 09/12/2021
قرار رقم القرار  :2الذي ينص
على مايلي :تقسيم اسهم الشركة على
الورثة طبقا لرسم االراثة
قراررقم القرار  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين مسيرجديد خطيب عبد
اللطيف

قراررقم القرار  :4الذي ينص على
مايلي :تغيير الشركة من شركة ذات
مسوولية محدودة ذات الشريك
الواحد الى شركة ذات مسؤولية
محدودة
قرار رقم القرار  :5الذي ينص
على مايلي :اعادة صياغة النظام
االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم بند  : 15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد خطيب عبد
اللطيف كمسير
بند رقم بند  6و  :7الذي ينص
على مايلي :تقسيم راسمال الشركة
على الشركاء الجدد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .653
464I
GHALIME MARIAM

RELAX CLUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 RELAX CLUBشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 :
الطابق التاني زنقة مراكش 25000 -
خريبكة املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.1975
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر حل
 RELAX CLUBشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 72
الطابق التاني زنقة مراكش 25000 -
خريبكة املغرب نتيجة لتوقف نشاط
الشركة.

617

و عين:
السيد(ة) محمد الزايدي و
عنوانه(ا) خريبكة  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  11نونبر  2021وفي  72الطابق
التاني زنقة مراكش  25000 -خريبكة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .663
465I
GHALIME MARIAM

GROUPE SCOLAIRE ALILIA
PRIVE

و عين:
السيد(ة) محمد الزايدي و
عنوانه(ا) خريبكة  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .660
466I
GHALIME MARIAM

GROUPE SCOLAIRE ALILIA
PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

قفل التصفية

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
GROUPE SCOLAIRE ALILIA
 PRIVEشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة حي
الفتح  25000 -خريبكة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4905
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد GROUPE
 SCOLAIRE ALILIA PRIVEمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي إقامة حي الفتح -
 25000خريبكة املغرب نتيجة ل :
توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب إقامة حي
الفتح  25000 -خريبكة املغرب.

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
GROUPE SCOLAIRE ALILIA
 PRIVEشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :إقامة
حي الفتح إقامة حي الفتح 25000
خريبكة املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.4905
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر حل
GROUPE SCOLAIRE ALILIA
 PRIVEشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي إقامة حي الفتح إقامة حي
الفتح  25000خريبكة املغرب نتيجة
لتوقف نشاط الشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد الزايدي و
عنوانه(ا) خريبكة  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

حل شركة

الجريدة الرسمية
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و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  11نونبر  2021وفي إقامة
حي الفتح إقامة حي الفتح 25000
خريبكة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .661
467I
FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

ALF NOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة

FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé
; appt 4 Lot RIZANA
RESIDENCE LAHRECH N° 6
MEKNES ، 50050، MEKNES
MAROC
 ALF NOURشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي عمارة 72
شقة  ,1ابن رشد , 3الريحان - VN
مكناس 50010 - .مكناس املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47599
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2021تم تغيير
نشاط الشركة من «أشغال الهندسة
املدنية
أشغال الطرق
أشغال مختلفة
« إلى «بيع الحبوب
تجارة ثفل الزيتون
بيع العلف املركب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .5598
468I
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GHALIME MARIAM

GHALIME MARIAM

GHALIME MARIAM

SOCIETE MAROCAINE
D'ENERGIES
RENOUVELABLES ET
D'EFFICACITE

SOCIETE MAROCAINE
D'ENERGIES
RENOUVELABLES ET
D'EFFICACITE

ALF TECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
SOCIETE MAROCAINE
D'ENERGIES RENOUVELABLES
ET D'EFFICACITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
العلويين  25000 -خريبكة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3995
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2020تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SOCIETE
MAROCAINE
D’ENERGIES RENOUVELABLES
 ET D’EFFICACITEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  46شارع العلويين -
 25000خريبكة املغرب نتيجة ل :
توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  46شارع
العلويين  25000 -خريبكة املغرب.
و عين:
هناني و
السيد(ة) رياض
عنوانه(ا) خريبكة  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .655
469I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
SOCIETE MAROCAINE
D'ENERGIES RENOUVELABLES
ET D›EFFICACITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46 :شارع
العلويين  25000 -خريبكة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3995
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2020تقرر
حل SOCIETE MAROCAINE
D’ENERGIES RENOUVELABLES
 ET D’EFFICACITEشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  46شارع العلويين -
 25000خريبكة املغرب نتيجة
لتوقف نشاط الشركة.
و عين:
السيد(ة) رياض هناني و عنوانه(ا)
خريبكة  25000خريبكة املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  10دجنبر  2020وفي  46شارع
العلويين  25000 -خريبكة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .656
470I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 ALF TECHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  70 :الحي
الصناعي حي األمل  25000 -خريبكة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.6565
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يونيو  2021تقرر حل
 ALF TECHشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 70
الحي الصناعي حي األمل 25000 -
خريبكة املغرب نتيجة لتوقيف
نشاط الشركة.
و عين:
السيد(ة) املهدي عنتروعنوانه(ا)
 70الحي الصناعي حي األمل 25000
خريبكة املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  21يونيو  2021وفي  70الحي
الصناعي حي األمل  25000 -خريبكة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  15يوليوز
 2021تحت رقم  15يوليوز .2021
471I
درعة ارشادات ش.م.م

ENTREPRISE EL AMRANI
ABDELATIF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس صندوق بريد
 10تصومعت  ،45000 ،ورزازات
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املغرب
ENTREPRISE EL AMRANI
 ABDELATIFشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 157بلوك د حي املقاومة 45000 -
ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
11799
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ENTREPRISE EL AMRANI
.ABDELATIF
غرض الشركة بإيجاز  :اصالح
املعدات الطبية
مقاولة في التركيب واألشغال
الكهربائية
مقاولة في أشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 157بلوك د حي املقاومة 45000 -
ورزازات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف العمراني
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد اللطيف العمراني
عنوانه(ا) رقم  157بلوك د حي
املقاومة  45000ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

619

تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد عبد اللطيف العمراني
عنوانه(ا) رقم  157بلوك د حي االبتدائية بخريبكة بتاريخ  23دجنبر
املقاومة  45000ورزازات املغرب
 2021تحت رقم .649
تم اإليداع القانوني باملحكمة
473I
االبتدائية بورزازات بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .1083
GHALIME MARIAM
472I
KHACHAB RKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
GHALIME MARIAM

KHACHAB RKS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 KHACHAB RKSشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
موالي عبدالرحمن  106قيسارية
الشاوية رقم  25000 - 15خريبكة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.853
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 KHACHAB RKSمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة موالي عبدالرحمن
 106قيسارية الشاوية رقم - 15
 25000خريبكة املغرب نتيجة ل :
توقيف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
موالي عبدالرحمن  106قيسارية
الشاوية رقم  25000 - 15خريبكة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) سعيد خشاب و
عنوانه(ا) املغرب  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

قفل التصفية

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 KHACHAB RKSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة
موالي عبدالرحمن  106قيسارية
الشاوية رقم  25000 - 15خريبكة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.853
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر
حل  KHACHAB RKSشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة موالي عبدالرحمن
 106قيسارية الشاوية رقم 15
  25000خريبكة املغرب نتيجةلتوقيف نشاط الشركة.
و عين:
السيد(ة) سعيد خشاب و
عنوانه(ا) خريبكة  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  15دجنبر  2021وفي زنقة
موالي عبدالرحمن  106قيسارية
الشاوية رقم  15زنقة موالي
عبدالرحمن  106قيسارية الشاوية
رقم  25000 15خريبكة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .650
474I

MBGA

ABALSIA CONSULTING
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

MBGA
N 275 BD ZERKTOUNI N
275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC
ABALSIA CONSULTING
 MAROCشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم , 13
زنقة أحمد املجاطي ،إقامة األلب
 ،الطابق  ، 1رقم  ,8املعاريف -
 21000الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.483847
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15نونبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
صحري نوفل كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .806131
475I
MBGA

MENARA VRD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

MBGA
N 275 BD ZERKTOUNI N
275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC
 MENARA VRDشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابي
هريرة شارع ليبارية رقم  48حي
الزهور  30000 - 1فاس املغرب.

620
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تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
RIAD EL HARA SOCIETE
.61267
CIVILE IMMOBILIERE
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
شركة التضامن
املؤرخ في  01نونبر  2021تم تحويل
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
«زنقة ابي هريرة شارع ليبارية رقم 48
SARL AU
حي الزهور  30000 - 1فاس املغرب» N°69 VILLA MAHASSINE APPT
إلى «تجزئة الحمد ،الطابق  ،4شارع N°2 MASSIRA I C MARRAKECH
عبد القادر الصحراوي 20000 -
، 40000، MARRAKECH
الدارالبيضاء املغرب».
MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة RIAD EL HARA SOCIETE CIVILE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  IMMOBILIERE 27شركة التضامن
نونبر  2021تحت رقم .805956
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 69
 476Iفيال محاسن شقة  3مسيرة  1س
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
MBGA
تحويل املقراالجتماعي للشركة
MENARA VRD
رقم التقييد في السجل التجاري .-
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  20أكتوبر  2014تم تحويل
رفع رأسمال الشركة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
MBGA
«رقم  69فيال محاسن شقة  3مسيرة
N 275 BD ZERKTOUNI N
 1 275 BD ZERKTOUNI، 20050،س مراكش  40000 -مراكش
املغرب» إلى «باب دكالة الحارة رقم 1
CASABLANCA MAROC
مراكش  40000 -مراكش املغرب».
 MENARA VRDشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
التجارية بمراكش بتاريخ  15دجنبر
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابي  2014تحت رقم .37103
478I
هريرة شارع ليبارية رقم  48حي
الزهور  30000 - 1فاس املغرب.
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU
رفع رأسمال الشركة
CENTRE HEMODIALYSE
رقم التقييد في السجل التجاري
ZAYAN
.61267
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
تأسيس شركة
املؤرخ في  01نونبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU
« 1.500.000درهم» أي من
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
« 5.000.000درهم» إلى «6.500.000
 ،54000خنيفرة املغرب
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
CENTRE HEMODIALYSE
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
 ZAYANشركة ذات املسؤولية
املستحقة.
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
التجارية بفاس بتاريخ  26نونبر
 2021تحت رقم .5359
الريحان  47جماعة موحى اوحمو
الزياني  54000 -خنيفرة املغرب
477I
VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU
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عنوانه(ا) تجزئة الحي الصناعي رقم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
 104سيبا  40000مراكش املغرب
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
4123
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  21دجنبر
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في  2021تحت رقم .445
 26نونبر  2021تم إعداد القانون
479I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
CHETTIOUI AHMED
شكل الشركة  :شركة ذات
RIKI IRRIGATION
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة
CENTRE
HEMODIALYSE
CHETTIOUI AHMED
.ZAYAN
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع
غرض الشركة بإيجاز  - :تشغيل
,01رقم  ،92150 ، 34القصرالكبير
مركزطبي لغسيل الكلي .
املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 RIKI IRRIGATIONشركة ذات
الريحان  47جماعة موحى اوحمو
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الزياني  54000 -خنيفرة املغرب.
الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املوارعة السكومة ج السواكن ق
اوالد اوشيح  92150 -القصرالكبير
درهم ،مقسم كالتالي:
املغرب
السيد بن طلحة علي  400 :حصة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بن طلحة عبد االله 300 :
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
رقم التقييد في السجل التجاري :
300
السيد ايت الحاج سعيد :
3213
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 األسماء الشخصية والعائلية  08دجنبر  2021تم إعداد القانونوصفات ومواطن الشركاء :
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
السيد بن طلحة علي عنوانه(ا) محدودة ذات الشريك الوحيد
ن
الرقم  15تجزئة الزيتو  24000باملميزات التالية:
الجديدة املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد بن طلحة عبد االله
مسؤلية محدودة ذات الشريك
عنوانه(ا)  7زنقة بشار 24000
الوحيد.
الجديدة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد ايت الحاج سعيد
عنوانه(ا) تجزئة الحي الصناعي رقم اإلقتضاء بمختصر تسميتها RIKI :
.IRRIGATION
 104سيبا  40000مراكش املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
األسماء الشخصية والعائلية
السقي املوضعي.
ومواطن مسيري الشركة:
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
السيد بن طلحة علي عنوانه(ا)
الرقم  15تجزئة الزيتون  24000املوارعة السكومة ج السواكن ق
اوالد اوشيح  92150 -القصر الكبير
الجديدة املغرب
السيد ايت الحاج سعيد املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة70.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد الريكي  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الريكي عنوانه(ا)
دوار املوارعة السكومة ج السواكن
ق اوالد اوشيح  92150القصرالكبير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الريكي عنوانه(ا)
دوار املوارعة السكومة ج السواكن
ق اوالد اوشيح  92150القصرالكبير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .371
480I
TR-GESTION

مركزالتجميل زومردة
«ش.م.م.ش.و»

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TR-GESTION
AGDAL ، 12000، RABAT
MAROC
مركزالتجميل زومردة
«ش.م.م.ش.و» شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
(اراك)  ,15الوفاق  1رقم - .2
 trgestion.sarl@gmail.comتمارة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
134969
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :مركز
التجميل زومردة «ش.م.م.ش.و» .
غرض الشركة بإيجاز  :التجميل
والحالقة.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
(اراك)  ,15الوفاق  1رقم - .2
 trgestion.sarl@gmail.comتمارة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ليلى الطاويها 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ليلى الطاويها عنوانه(ا)
عمارة  ,19الشقة  02الشطر  ,2االمل
 12200 .1تامسنا املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى الطاويها عنوانه(ا)
عمارة  ,19الشقة  02الشطر  ,2االمل
 12200 .1تامسنا املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .7075
481I
La Fiduciaire-Conseil du Maroc

RZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc
 RZشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)

621

وعنوان مقرها اإلجتماعي  131شارع
أنفا  20000 -الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
. 385379
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة RZ
مبلغ رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  131شارع أنفا -
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :صعوبات في تطويرالنشاط.
وحدد مقرالتصفية ب  131شارع
أنفا  20000 -الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) منصف بن حدوش و
عنوانه(ا)  15شارع اإلمام أوزي شقة
 8املعارف  20000الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
نونبر  2021تحت رقم .802186
482I
FLASH ECONOMIE

PRESTOFFICINE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 PRESTOFFICINEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
مرس السلطان  ،الشقة  ، 3الطابق
 20000 - 1الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526955
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PRESTOFFICINE
غرض الشركة بإيجاز  :دراسة
السوق ؛ استشارات التسويق وتطوير
األعمال.
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان  ،الشقة  ، 3الطابق
 20000 - 1الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سارة مقتدي باهلل
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سارة مقتدي باهلل
عنوانه(ا) تجزئة الرجاء  2رقم 5
السوالم برشيد  26100برشيد
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سارة مقتدي باهلل
عنوانه(ا) تجزئة الرجاء  2رقم 5
السوالم  26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805938
483I

الجريدة الرسمية
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EXAUDICO

GLOBAL WEB LINKERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة MKG HOLDING
عنوانه(ا)  ,201شارع أنفا 20000
الدارالبيضاء املغرب.
الشركة MULTILIST MEDIAS
 SERVICESعنوانه(ا) رقم  ,07زنقة
أحمد توقي ،الطابق الثاني 20000
الدارالبيضاء املغرب.
GROUPE
الشركة
 SOUKKANIAعنوانه(ا)  ,201شارع
أنفا ،الطابق التالث ،رقم 20000 09
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الكوهن عنوانه(ا)
إقامة الفردوس ،فيال  ,19شارع
عبد الهادي بوطالب 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .45063
484I

EXAUDICO
rue du marché Maarif 30 ، ,
20000، CASABLANCA MAROC
 Global web linkersشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
شهرزاد  ،3الطابق الخامس،
رقم  ،22الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
527041
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
BFIT CLUB
اإلقتضاء بمختصرتسميتها Global :
.web linkers
ETA INDUSTRIEL PARTS
غرض الشركة بإيجاز  :تداول شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املنتجات والخدمات ,تصميم مواقع
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
الويب والوسائط املتعددة وإنشاء
ETA INDUSTRIEL PARTS
اإلعالنات واستضافة املواقع.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة مدينتي عمارة  13رقم  7تجزئة 10
شهرزاد  ،3الطابق الخامس ،البرنو�صي  ،20200 ،الدارالبيضاء
رقم  ،22الدارالبيضاء 20000 -
املغرب
 ETA INDUSTRIEL PARTSشركة
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينتي
عمارة  13رقم  7تجزئة  10البرنو�صي
درهم ،مقسم كالتالي:
  20600الدارالبيضاء املغربالشركة MKG HOLDING : 630
تأسيس شركة ذات مسؤلية
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة MULTILIST MEDIAS
 SERVICES : 300حصة بقيمة  100رقم التقييد في السجل التجاري :
526121
درهم للحصة .
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
GROUPE
الشركة
 SOUKKANIA : 70حصة بقيمة  08دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 100درهم للحصة .

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ETA :
.INDUSTRIEL PARTS
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير وتوزيع قطع الغيار
الصناعية.
توزيع جميع أنواع السلع أو
املنتجات أو البضائع أو الحلول أو
الخدمات ؛
ل
شراء وبيع وتداو وسمسرة
وتمثيل وتسويق وتوزيع جميع
األشياء واملنتجات واملواد والسلع ،
توزيع املعدات واألثاث واللوازم
املكتبية ؛
بيع لوازم ومعدات تكنولوجيا
املعلومات ؛
 استغالل مواقع التجارةاإللكترونية (نشر وتشغيل مواقع
اإلنترنت  ،مبيعات التجزئة عبر
اإلنترنت  ،نشر املحتوى اإللكتروني
 )... ،؛
 التجارة و االستشارة في التجارةو التوزيع ؛ وجميع الخدمات ذات
الصلة الناتجة عن ذلك ،
جميع عمليات الشراء والبيع  /أو
التجارة الوطنية والدولية واالستيراد
والتصدير والتوزيع لجميع املنتجات
والسلع غيراملحظورة ،
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
في أي عمليات أو أعمال أو شركات قد
تتعلق على وجه الخصوص باألنشطة
املحددة أعاله
وبشكل عام  ،جميع املعامالت
الصناعية والتجارية واملالية
واملنقولة والعقارية  ،التي قد تتعلق
بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف
الشركة وأي �شيء مشابه أو مرتبط
قد يعزز توسيعه أو تطويره..
عنوان املقر االجتماعي  :مدينتي
عمارة  13رقم  7تجزئة  10البرنو�صي
 20600 -الدارالبيضاء املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة هاجر التقفي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هاجر التقفي عنوانه(ا)
حي دليلة  2زنقة  8رقم  31الحي
الصناعي سيدي البرنو�صي 20600
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هاجر التقفي عنوانه(ا)
حي دليلة  2زنقة  8رقم  31الحي
الصناعي سيدي البرنو�صي 20600
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .804810
485I
MOUSSAOUI HAJJI

VENEZ AU MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC
 VENEZ AU MAROCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
تامزكيدات الطاوس الريصاني -
 52450الريصاني املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13109
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12نونبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد VENEZ AU
 MAROCمبلغ رأسمالها 100.000

الجريدة الرسمية
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درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
تامزكيدات الطاوس الريصاني -
 52450الريصاني املغرب نتيجة ل :
أزمة في القطاع.
و حدد مقر التصفية ب قصر
تامزكيدات الطاوس الريصاني -
 52450الريصاني املغرب.
و عين:
اوفقير و
السيد(ة) حميد
عنوانه(ا) حي النهضة ارفود 52200
ارفود املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .637
486I
CECOGEL / SARL

FACILITE BENI SNASSEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CECOGEL / SARL
RUE MED ABDOU IMM
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
MAROC
 FACILITE BENI SNASSENشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :أحفير،
شارع السعيدية رقم  .31أحفير،
شارع السعيدية رقم 63050 .31
أحفيراملغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.6117
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25يونيو  2021تقرر حل
 FACILITE BENI SNASSENشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي أحفير ،شارع
السعيدية رقم  .31أحفير ،شارع
السعيدية رقم  63050 .31أحفير

املغرب نتيجة لعدم استمرارية
املشروع.
و عين:
السيد(ة) بومدين مصطفى و
عنوانه(ا) أحفير ،تجزئة السعيدية
رقم  60000 31وجدة املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  25يونيو  2021وفي أحفير،
شارع السعيدية رقم 63050 - .31
أحفيراملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  15يوليوز
 2021تحت رقم .417
487I
fiduciaire didi

FRANCE-LILLE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire didi
RUE IMAM GHAZALI IMM 18
،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب
FRANCE-LILLE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الحسني الوفاق زنقة ب  26الرقم 5
وجدة  60000 -وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
38559
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FRANCE-LILLE TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز - :االستراد
و التصدير.
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اكسيسوارات او قطع الغياراملستعمل للسيارات
تاجر.عنوان املقر االجتماعي  :حي
الحسني الوفاق زنقة ب  26الرقم 5
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امليلود جابري  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد محمد جابري  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة امليلود جابري عنوانه(ا)
فرنسا  59000ليل فرنسا.
السيد محمد جابري عنوانه(ا)
حي الحسني الوفاق زنقة ب  26الرقم
 5وجدة  60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد جابري عنوانه(ا)
حي الحسني الوفاق زنقة ب  26الرقم
 5وجدة  60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .4422
488I
CECOGEL / SARL

M.D MATELAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CECOGEL / SARL
RUE MED ABDOU IMM
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
MAROC
 M.D MATELASشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي
السعيدية ،حي الصفاء رقم - 16
 1050وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5581
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29نونبر  2020تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة M.D
 MATELASمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
السعيدية ،حي الصفاء رقم - 16
 1050وجدة املغرب نتيجة ل  :عدم
استمرارية املشروع.
و حدد مقر التصفية ب
السعيدية ،حي الصفاء رقم - 16
 60000وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) زناسني اكرام و
عنوانه(ا) بلجيكا  1050بلجيكا
بلجيكا كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  15يوليوز
 2021تحت رقم .422
489I
CABINET RAMI EXPERTISE

L’ARROSEUR D’OR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CABINET RAMI EXPERTISE
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
ben Abdellah Immb D, N°56,
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc
 L’ARROSEUR D’ORشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15 :زنقة
األخطل متجررقم  2املدينة الجديدة
فاس  30000 -فاس املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.65833
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2021تقرر حل
 L’ARROSEUR D’ORشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  15زنقة األخطل متجررقم
 2املدينة الجديدة فاس 30000 -
فاس املغرب نتيجة الإلتفاق على
إنهاء الشركة.
و عين:
السيد(ة) ملياء ادري�سي و
عنوانه(ا)  2تجزئة الهواء الجميل 3
الشقة  3ملعب الخيل فاس 30000
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) محمد علوي صو�صي
و عنوانه(ا)  2تجزئة الهواء الجميل 3
الشقة  3ملعب الخيل فاس 30000
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  10دجنبر  2021وفي  15زنقة
األخطل متجر رقم  2املدينة الجديدة
فاس  30000 -فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .8561/021
490I
centre d’affaires sicilia

BADROUR DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc
BADROUR DE TRAVAUX
 DIVERSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 28
زنقة ابن العوام حي الكورس اسفي -
 46000اسفي املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.9681

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد BADROUR DE
 TRAVAUX DIVERSمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  28زنقة ابن العوام
حي الكورس اسفي  46000 -اسفي
املغرب نتيجة ل  :عدم توفر سوق
للبيع.
و حدد مقر التصفية ب رقم 28
زنقة ابن العوام حي الكورس اسفي -
 46000اسفي املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد زيكر و عنوانه(ا)
 01زنقة نهضة حي عزيب الدرعي
 46000اسفي املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .2675
491I
MOUSSAOUI HAJJI

MN GEO PARADISE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC
 MN GEO PARADISEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
الشياحنة ارفود عرب الصباح زيز
ارفود  52200 -ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
15011
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18يونيو  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MN :
.GEO PARADISE
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
املعادن
املتاجرة في املعادن
الوساطة .
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
الشياحنة ارفود عرب الصباح زيز
ارفود  52200 -ارفود املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عبد اللوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد نابل عيساوي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عبد اللوي عنوانه(ا)
فرنسا  93420باريس فرنسا.
السيد نابل عيساوي عنوانه(ا)
حي متشفسان رقم  73زنقة 18
خنيفرة  54000خنيفرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عبد اللوي عنوانه(ا)
فرنسا  93420باريس فرنسا
السيد نابل عيساوي عنوانه(ا)
حي متشفسان رقم  73زنقة 18
خنيفرة  54000خنيفرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29
يونيو  2021تحت رقم .1004
492I

centre d’affaires sicilia

BROTHER ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc
 BROTHER ELECشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
سيدي حمو جنان بويه اليوسفية -
 46000اسفي املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1995
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 BROTHER ELECمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار سيدي حمو جنان
بويه اليوسفية  46000 -اسفي
املغرب نتيجة ل  :عدم توفر السوق
الشغل.
و حدد مقر التصفية ب دوار
سيدي حمو جنان بويه اليوسفية -
 46000اسفي املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبدالحليم تاشفين
و عنوانه(ا) دوار سيدي حمو جنان
بويه اليوسفية  46000اسفي املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) عبدالصمد تاشفين
و عنوانه(ا) دوار سيدي حمو جنان
بويه اليوسفية  46000اسفي املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .2674
493I

الجريدة الرسمية
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FLASH ECONOMIE

ACO CONSULTING

فيديسييرراجيكا fiduciaire rageca

املركزالجهوي لالستثمارلجهة العيون الساقية

LYMA CALL

ENVI KLIMA

APRONIA

الحمراء

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة التضامن

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LYMA CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها اإلجتماعي 117 :زنقة ابن
منيرإقامة الزرقاء.الطابق  2رقم 18
املعاريف  -الدارالبيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة
:LYMA CALLتسمية الشركة
غرض الشركة بإيجاز  :نشاط
مراكزاالتصال
مديرالعمالء  ،البريد اإللكتروني ،
االستعانة بمصادر خارجية لعالقات
العمالء  ،عالقات العمالء  ،الشراكة
 ،الخدمة  ،خدمة العمالء  ،قواعد
عالقات العمالء  ،الدردشة ،
التسويق عبرالهاتف ؛
عنوان املقراالجتماعي  117 :زنقة
ابن منير اقامة الزرقاء.الطابق 2رقم
 18املعاريف  -الدارالبيضاء
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم الى  1000حصة بقيمة
 100درهم كالتالي:
السيد ياسين اخالص 500 :
حصة
السيدة اسية جباري  500 :حصة
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين اخالص
السيدة اسية جباري
تم اإليداع القانوني بمحكمة الدار
البيضاء تحت رقم  526667من
خالل املركزالجهوي لالستثماربالدار
البيضاء.
494I

حل شركة

ACO CONSULTING
rue libourne - résidence du ,70
centre - 4ème étage- Apt.14- ،
20500، casablanca maroc
 ENVI KLIMAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,5زنقة
ديكسمود – الطابق االول – شقة 2
  20100الدارالبيضاء املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.402687
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09دجنبر  2020تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  ENVI KLIMAمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  ,5زنقة ديكسمود
– الطابق االول – شقة 20100 - 2
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :حل
مسبق للشركة..
و حدد مقر التصفية ب  ,5زنقة
ديكسمود – الطابق االول – شقة
 20100 - 2الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) ايوب بوقدير و
عنوانه(ا) البركة  -م س  19-عمارة
148شقة  20702 16الدار البيضاءاملغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2021تحت رقم .779097
495I

حل شركة

فيديسييرراجيكا fiduciaire rageca
 26اقامة املحمدي زنقة رابعة
العدوية الطابق الرابع رقم 34
الجيروند  ،20500 ،الدارالبيضاء
املغرب
 APRONIAشركة التضامن(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي فضاء
باب انفا شارع موالي رشيد و باب
املنصور محل  20100 - 48الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.180319
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28دجنبر  2021تقرر حل
شركة التضامن  APRONIAمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي فضاء باب انفا
شارع موالي رشيد و باب املنصور
محل  20100 - 48الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :توقيف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب فضاء
باب انفا شارع موالي رشيد و باب
املنصور محل  20100 - 48الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) فوزية لحلو و عنوانه(ا)
 06ممر ابراهيم النخعي الطابق 05
شقة  20330 10الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .309605
496I

BOUKANZA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة
العيون الساقية الحمراء
صندوق البريد ،70000 ، 2266
العيون املغرب
 BOUKANZAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
واد درعة رقم  09الرسم العقاري
 17/14733املر�سى العيون 70000 -
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
39589
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BOUKANZA
غرض الشركة بإيجاز  :هدف
الشركة  ،سواء بالنسبة لنفسها أو
لألطراف الثالثة في املغرب والخارج:
نقل البضائع لحساب الغير
ولحسابه الخاص  ،النقل السياحي
؛ نقل الرسائل التجارة واإلنتاج
واالستيراد والتصدير والتجارة
العامة ؛ استيراد وتصدير جميع
أنواع املعدات التجارية والصناعية
والحرفية وتكنولوجيا املعلومات
واملالبس واالتصاالت وأتمتة املكاتب
واملعدات بجميع أنواعها.
نقل األفراد إلى حسابات الغير
ولحساباتهم الخاصة.
ً
ً
نقل البضائع محليا ودوليا
أعمال وخدمات متنوعة.
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جميع سفن النقل املحلية
والدولية
النقل العام للركاب .النقل
السياحي.
نقل الركاب الدولي املنتظم.
البناء
أعمال تشييد املباني بشكل عام
األشغال العامة  ،األعمال
املختلفة  ،إنشاء جميع املباني
العامة والخاصة واملصانع وغيرها
بجميع الخامات  ،األعمال الترابية
 ،الخرسانة بأنواعها  ،أعمال نجارة
الخشب  ،نجارة األملنيوم  ،الحديد
 ، PVC ،أعمال الدهان  ،التزجيج ،
التركيبات الكهربائية وبشكل عام
جميع األعمال الهندسية  -املدنية
والهندسية  ،وجميع املهن.
حواف األرصفة والصرف الصحي
والطرق وشبكات متنوعة ()V.R.D
معالجة وإنشاء حمامات
السكنية
املباني
السباحة.
والصناعية.
أعمال الحفر وحفر اآلبار
والسباكة.
شراء وبيع وتجارة وسمسرة
وتمثيل وتصنيع وتسويق وتوزيع
السيارات وأي �شيء أومنتج أومادة أو
سلع أو آالت أو ملحقات.
املشاركة في بناء وصيانة وصيانة
املباني أو عقود التقسيم واملناقصة
للعقود العامة
تصنيع وتسويق مواد البناء  ،وال
سيما التكتالت والطوب والبالط
ومواد األنابيب وجميع املنتجات
املماثلة وذات الصلة القائمة على
األسمنت والح�صى والرمل واألرض
والجبس  ،إلخ.
القيام بجميع أعمال الحفر
والتسوية والطالء والرصف
والقطران والعزل املائي وكافة
األعمال التجارية.
ي
املاريج والصيد البحر :
استيراد وتصدير جميع املأكوالت
البحرية.

الجريدة الرسمية
تجميد ومعالجة وتصديروتسويق
منتجات املأكوالت البحرية وتداولها
للتصديروداخل الدولة.
التوزيع والتسويق بأي شكل
من األشكال في املغرب أو في الخارج
لجميع أنواع األسماك املصنعة ،
الطازجة أو املجمدة  ،املجمدة ،
املدخنة أو املعلبة
الصيد البحري على طول
السواحل الوطنية والدولية
والبحرية.
امتياز أي امتياز أو براءة اختراع أو
عالمة تجارية
صناعة الصيد البحري بشكل
عام.
«حيازة جميع سفن الصيد
والنقل وتأجيرها وإدارتها وتشغيلها
وتجهيزها واستئجارها.
استيراد وتصدير ومعالجة
وتسويق جميع املنتجات السمكية
ومشتقاتها والقوارب واملعدات
والعتاد وغيرها
النقل:
وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية أو الصناعية أو املالية أو
العقارية املتعلقة بشكل مباشرأو غير
مباشر بأحد األشياء املذكورة أعاله
والتي من املحتمل أن تعزز تطوير
الشركة .
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
واد درعة رقم  09الرسم العقاري
 14733/17املر�سى العيون 70000 -
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالعزيز املسعودي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالعزيز املسعودي
عنوانه(ا) حي النهضة زنقة املختار
السو�سي رقم  14املر�سى العيون
 70000العيون املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالعزيز املسعودي
عنوانه(ا) حي النهضة زنقة املختار
السو�سي رقم  14املر�سى العيون
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .3899/2021
497I
conseils sarl

PHARMACIE SOUK BKAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة  1مكتب
رقم  19طنجة ،90000 ،طنجة
املغرب
PHARMACIE SOUK BKAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  45زنقة
سيدي عمار  90000 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
122945
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. PHARMACIE SOUK BKAR
غرض الشركة بإيجاز  :الصيدلة.
عنوان املقر االجتماعي  45 :زنقة
سيدي عمار  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد طارق بونعاس 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق بونعاس عنوانه(ا)
قطاع  17بلوك ك  11رقم  44ممر
الصفصاف حي الرياض 10000
الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق بونعاس عنوانه(ا)
قطاع  17بلوك ك  11رقم  44ممر
الصفصاف حي الرياض 10000
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .249177
498I
STE FIACCOF

cafe challenger

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 cafe challengerشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 3
شارع باربدوس بولفارد مولي رشيد
طريق صفرو فاس قاس 30000
فاس املغرب .
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.48873
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27دجنبر  2021تقرر
حل  cafe challengerشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 5.850.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 3شارع باربدوس بولفارد مولي رشيد
طريق صفرو فاس قاس 30000
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فاس املغرب نتيجة للعدم تحقيق
ربح وتراكم ديون.
و عين:
السيد(ة) االبراهيمي محمد و
عنوانه(ا) تجزئة حدائف البديع فيال
 239عين الشقف فاس 30000
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  27دجنبر  2021وفي رقم 3
شارع باربدوس بولفارد مولي رشيد
طريق صفرو فاس قاس 30000
فاس املغرب .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .8595
499I
FIDUCIAIRE AJBARI sarl

GARA POLLOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
وتجارة اللحوم الحمراء والبيضاء
واملجففة
واملجمدة
الطرية
واملستخلصات منها. .
عنوان املقراالجتماعي  :متجررقم
 ،7مركب ابن بطوطة ،شارع أحمد
بن محمد أبولعيش ،حي ابن كيران،
  90070طنجة ،املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالغفور بودراع 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رشيد تعدو  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالغفور بودراع
عنوانه(ا) حي أوالدلحسن ،زنقة رقم
 ،66رقم  62020 ،3الناظور ،املغرب.
السيد رشيد تعدو عنوانه(ا) حي
الوحدة ،رقم  ،220سلوان62702 ،
الناظور ،املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالغفور بودراع
عنوانه(ا) حي أوالدلحسن ،زنقة رقم
 ،66رقم  62020 ،3الناظور ،املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم  11250من السجل
الترتيبي.
500I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC
 GARA POLLOSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجررقم
 ،7مركب ابن بطوطة ،شارع أحمد
بن محمد أبولعيش ،حي ابن كيران،
  90070طنجة ،املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
SMO CONSEILS
.122947
SYM SERVICES
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
إعالن متعدد القرارات
 02دجنبر  2021تم إعداد القانون
SMO CONSEILS
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
IMM 389 MHAMID 3
املحدودة باملميزات التالية:
MARRAKECH ، 40000،
شكل الشركة  :شركة ذات
MARRAKECH MAROC
املسؤولية املحدودة.
« SYM SERVICESشركة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
املسؤولية املحدودة»
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  GARA :وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 46
محاميد  3مراكش  40000 -مراكش
.POLLOS

627

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.76497
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02يوليوز 2019
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم بيع حصص :الذي ينص
على مايلي :قام السيد ياسين العزاوي
ببيع  200حصة لفائدة السيد احمد
العزاوي
قرار رقم تعيين مدير جديد و
تعديل اإلمضاء :الذي ينص على
مايلي :استقالة املدير السابق السيد
ياسين العزاوي وتعيين السيد احمد
العزاوي مديرا جديدا مع صالحية
اإلمضاء والتوقيع للشركة
قرار رقم تحيين النظام األسا�سي:
الذي ينص على مايلي :تحيين النظام
االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم البند السادس و السابع:
الذي ينص على مايلي :قام السيد
ياسين العزاوي ببيع  200حصة
لفائدة السيد احمد العزاوي
بند رقم البند الرابع عشر :الذي
ينص على مايلي :استقالة املدير
السابق السيد ياسين العزاوي
وتعيين السيد احمد العزاوي مديرا
جديدا مع صالحية اإلمضاء والتوقيع
للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  29أكتوبر
 2019تحت رقم .109111
501I
fiduciaire benaddi

HACHAD-AUTO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire benaddi
زاوية شارع عالل بن عبد هللا و شارع
الحديقة -فضالة املركزأ  -الطابق
االول الرقم  2املحمدية،28810 ،

املحمدية املغرب
 HACHAD-AUTOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
اللة الياقوت و مصطفى املعاني
الطابق األول رقم  56الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
524983
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 14
أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HACHAD-AUTO
غرض الشركة بإيجاز  :بيع لوازم
السيارات.
عنوان املقر االجتماعي  61 :شارع
اللة الياقوت و مصطفى املعاني
الطابق األول رقم  56الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أنس حشالف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أنس حشالف عنوانه(ا)
تجزئة السالمة رقم  24سيدي
معروف  20040الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية
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السيد أنس حشالف عنوانه(ا)
تجزئة السالمة رقم  24سيدي
معروف  20150الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
دجنبر  2021تحت رقم .803667
502I
L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

A

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمال الشركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC
 Aشركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 140حي الصناعي مجاط مكناس -
 50000مكناس املغرب.
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.33749
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15يونيو  2021تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 200.000.000درهم» أي
من « 2.500.000.000درهم» إلى
« 500.000.000درهم» عن طريق :
تخفيض القيمة اإلسمية لألسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .443
503I
ste FIDOKOM sarl au

AIDOUNI TP

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
N°163 rue dakhla hay el amal
selouane nador ، 62700، Nador
Maroc
 AIDOUNI TPشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاق
سلوان  62700 -الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23289
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AIDOUNI TP
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الوفاق سلوان  62700 -الناضور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد العيدوني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العيدوني عنوانه(ا)
حي املسيرة رقم  02سلوان 62700
الناضور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العيدوني عنوانه(ا)
حي املسيرة رقم  02سلوان 62700
الناضور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .4631
504I
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اكزو

ان دو ان باط

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اكزو
حي املسجد الزنقة  28رقم ، 42
 ،20550الدارالبيضاء املغرب
ان دو ان باط شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67زنقة
عزيزبالل الطابق التاني شقة رقم
 3املعاريف  20550 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526932
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ان دو
ان باط.
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  67 :زنقة
عزيز بالل الطابق التاني شقة رقم
 3املعاريف  20550 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة600.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بسيم نبيل عنوانه(ا) حي
املسجد زنقة ه رقم 20550 30الدار
البيضاء املغرب.
السيدة اكزو سميرة عنوانه(ا)
حي املسجد زنقة  28رقم 20550 42
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بسيم نبيل عنوانه(ا) حي
املسجد زنقةه رقم  20550 30الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805788
505I
FNMCOMPTA

H D ZIYAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
RESIDENCE RENEE AV IBN 21
MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
 H D ZIYADشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي إسماعيل  14إقامة موالي
إسماعيل الطابق  3رقم  - 9طنجة -
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122911
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها H D :
.ZIYAD
غرض الشركة بإيجاز :
وسيط النقل الوطني والدولي
للبضائع,والنقل الوطني والدولي
للبضائع.
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عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي إسماعيل  14إقامة موالي
إسماعيل الطابق  3رقم  - 9طنجة -
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادريس هاني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ادريس هاني  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس هاني عنوانه(ا)
تجزئة النصر اقامة الجمارك بلوك
ج رقم  - 18طنجة  90000طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس هاني عنوانه(ا)
تجزئة النصر اقامة الجمارك بلوك
ج رقم  - 18طنجة  90000طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .11194
506I
مـكـتـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة

CABINET WILAYA KINE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مـكـتـب الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة املركزىة
 18شـارع بـور سـعـيـد ،60000 ،
OUJDA MAROC
 CABINET WILAYA KINEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي BD
hassan 2 .immeuble BADR
2éme étage n°:12 - 60000
Oujda MAROC

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
38293
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CABINET WILAYA KINE
غرض الشركة بإيجاز :
.kinésithérapeute
عنوان املقر االجتماعي BD :
hassan 2 .immeuble BADR
2éme étage n°:12 - 60000 Oujda
.MAROC
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بغدادي عيدة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بغدادي عيدة عنوانه(ا)
شارع ولي العهد اقامة عبدو
ايمانجناح  4شقة  .رياص ايسلي3
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بغدادي عيدة عنوانه(ا)
شارع ولي العهد اقامة عبدو
ايمانجناح  4شقة  .رياص ايسلي
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  27أكتوبر
 2021تحت رقم .3680
507I

629
نفاري محمد

GHALIME MARIAM

YOURSELF

RELAX CLUB

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

نفاري محمد
 10زنقة  ،240010 ، 547الجديدة
املغرب
 YOURSELFشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 3
بلوك ب 18رقم  31سيدي برنو�صي
  20610الدارالبيضاء املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.335415
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  YOURSELFمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الطابق  3بلوك
ب 18رقم  31سيدي برنو�صي -
 20610الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :عدم مردودية الشركة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 3
بلوك ب 18رقم  31سيدي برنو�صي -
 20600الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الواحد العاصمي
و عنوانه(ا) دوار الكواهي سيدي
علي ازمور  24100الجديدة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
الطابق  3بلوك ب 18رقم  31سيدي
برنو�صي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
دجنبر  2021تحت رقم .41789
508I

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 RELAX CLUBشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  72الطابق
التاني زنقة مراكش 25000 -
خريبكة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1975
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 RELAX CLUBمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  72الطابق التاني زنقة
مراكش  25000 -خريبكة املغرب
نتيجة ل  :توقف نشاط الشركة .
و حدد مقر التصفية ب 72
الطابق التاني زنقة مراكش املغرب
 25000خريبكة املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد الزايدي و
عنوانه(ا) خريبكة  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .662
509I

حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الجريدة الرسمية

630
FIDUCIAIRE ENNOUR

fiduciaire dar dmana

ARMAH

SOCIETE FRERES
MORCHIDI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN
ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC
 ARMAHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الرقم
 1الزنقة  10شارع غنيم الفقيه بن
صالح  23200 -الفقيه بن صالح
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2017
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2021تقرر
حل  ARMAHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  20.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الرقم  1الزنقة
 10شارع غنيم الفقيه بن صالح -
 23200الفقيه بن صالح املغرب
نتيجة لسبب مادي .
و عين:
السيد(ة) الشرقاوي ابوالخير و
عنوانه(ا) الرقم  1الزنقة  10شارع
غنيم الفقيه بن صالح 23200
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  10دجنبر  2021وفي الرقم
 1الزنقة  10شارع غنيم الفقيه بن
صالح  23200 -الفقيه بن صالح
املغرب .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح
بتاريخ  17دجنبر  2021تحت رقم
.335/2021
510I

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين
رقم  10وزان حي الدرعاويين درب
الدرعاويين رقم  10وزان،16200 ،
وزان املغرب
SOCIETE FRERES MORCHIDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تزروت الجماعة الترابية ملجاعرة
اقليم وزان  16200 -وزان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
1875
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE FRERES MORCHIDI
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
البناء بالتقسيط -اشغال مختلفة-
نقل البضائع لحساب الغير..
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
تزروت الجماعة الترابية ملجاعرة
اقليم وزان  16200 -وزان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن املرشد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محسن املرشد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

السيد حسن املرشد عنوانه(ا)
دوار تزروت ملجاعرة وزان 16200
وزان املغرب.
السيد محسن املرشد عنوانه(ا)
دوار تزروت ملجاعرة وزان 16200
وزان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن املرشد عنوانه(ا)
دوار تزروت ملجاعرة وزان 16200
وزان املغرب
السيد محسن املرشد عنوانه(ا)
دوار تزروت ملجاعرة وزان 16200
وزان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوزان بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .3427
512I
NT FINANCE

LION SHOES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NT FINANCE
BD RIAD LOT MASSIRA
LOT FB 10 RTG 3 APP 7
MOHAMMEDIA ، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC
 LION SHOESشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الرياض تجزئة املسيرة تجزئة ف.ب
 10الطابق التالث املكتب - 7
 28830املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
28383
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LION :
.SHOES
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
األحذية الحديثة والتقليدية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الرياض تجزئة املسيرة تجزئة ف.ب
 10الطابق التالث املكتب 28830 - 7
املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الطبراني عبداالله 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطبراني عبداالله
عنوانه(ا) دوار بني راشد املنصورية
 13100بوزنيقة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطبراني عبداالله
عنوانه(ا) دوار بني راشد املنصورية
 13100بوزنيقة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  21يونيو
 2021تحت رقم .1433
513I
GHALIME MARIAM

SOCIETE EXIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GHALIME MARIAM
2EME ETAGE N°14 RUE 21
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 SOCIETE EXIFشركة ذات
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

وعنوان مقرها اإلجتماعي  645بلوك
 1خوادريه جداد  25000 -خريبكة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5469
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04فبراير  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOCIETE EXIFمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  645بلوك  1خوادريه
جداد  25000 -خريبكة املغرب
نتيجة ل  :توقيف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 645
بلوك  1خوادريه جداد 25000 -
خريبكة املغرب.
و عين:
كمحي و
السيد(ة) سعيد
عنوانه(ا) خريبكة  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  11مارس
 2021تحت رقم .119
514I
fiduciaire dar dmana

STATION ELBAS
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين
رقم  10وزان حي الدرعاويين درب
الدرعاويين رقم  10وزان،16200 ،
وزان املغرب
« STATION ELBASشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :دواررمل
جماعة زغيرة اقليم وزان 16200 -
وزان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.1835

الجريدة الرسمية
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.5469
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04فبراير  2021تقرر حل
 STE EXIFشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 645
بلوك  1خوادريه جداد 25000 -
خريبكة املغرب نتيجة لتوقيف
نشاط الشركة..
و عين:
السيد(ة) سعيد كمحي و
عنوانه(ا) خريبكة  25000خريبكة
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  04فبراير  2021وفي 645
بلوك  1خوادريه جداد 25000 -
خريبكة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  11مارس
 2021تحت رقم .120
516I

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت جزء من الحصص
التي يملكها السيد عبد االله البقالي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  GM61888في الشركة أي750
حصة اجتماعية قيمة كل واحدة منها
 100درهم إلى السادة منانة البقالي
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم IW815671و السيد زكرياء
البقالي الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  IW815670و السيد
مصطفى البقالي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم.IW815673
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغير املقر االجتماعي للشركة-:
من العنوان القديم دوار بني ربيعة
جماعة ازغيرة إقليم وزان الى العنوان
التالي :دوار رمل جماعة زغيرة إقليم
وزان
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
CHETTIOUI AHMED
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
MASUMAGRI
تغيرمقرالشركة
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت الحصص
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CHETTIOUI AHMED
االبتدائية بوزان بتاريخ  21دجنبر
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع
 2021تحت رقم .3365
,01 515Iرقم  ،92150 ، 34القصرالكبير
املغرب
GHALIME MARIAM
 MASUMAGRIشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
STE EXIF
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
برواكة جماعة الزوادة قيادة سيدي
قفل التصفية
سالمة  92150 -القصرالكبير
GHALIME MARIAM
املغرب
2EME ETAGE N°14 RUE 21
تأسيس شركة ذات مسؤلية
AOUT KHOURIBGA ، 25000،
محدودة ذات الشريك الوحيد
KHOURIBGA MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري :
 STE EXIFشركة ذات املسؤولية
3219
املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 13
وعنوان مقرها اإلجتماعي 645 :
دجنبر 2021تم إعداد القانون
بلوك  1خوادريه جداد 25000 -
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
خريبكة املغرب.

631

محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MASUMAGRI
غرض الشركة بإيجاز  :الفالحة.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
برواكة جماعة الزوادة قيادة سيدي
سالمة  92150 -القصر الكبير
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محسن بقديحة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسن بقديحة عنوانه(ا)
دوار برواكة جماعة الزوادة قيادة
سيدي سالمة  92150القصر الكبير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن بقديحة عنوانه(ا)
دوار برواكة جماعة الزوادة قيادة
سيدي سالمة  92150القصر الكبير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .377
517I
املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات

STE KY TOURS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة
تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الطابق االول ورزازات،45000 ،
ورزازات املغرب

الجريدة الرسمية

632

 STE KY TOURS SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املجد  1القطب الحضري 45800 -
تنغيراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
1653
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها STE KY :
. TOURS SARL
غرض الشركة بإيجاز  * :كراء
السيارات بدون سائق .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املجد  1القطب الحضري 45800 -
تنغيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين اعويرى 510 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة خديجة بهري 490 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين اعويرى عنوانه(ا)
تجزئة املجد  45800 1تنغيراملغرب.
السيدة خديجة بهري عنوانه(ا)
حي ايت برى  45800تنغيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين اعويرى عنوانه(ا)
تجزئة املجد  45800 1تنغيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  01يونيو
 2021تحت رقم .471
518I

SAMIR FIDUCIAIRE

SONOFRERES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC
 SONOFRERESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،1شارع
الصويرة ،رقم  ،19م.ج ،.مكناس -
 50000مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25299
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04نونبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.000.000درهم» أي من
« 6.500.000درهم» إلى «8.500.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .5617
519I
centre d’affaires sicilia

MOUDJOU AUTO PIECES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc
 MOUDJOU AUTO PIECESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  8 :املنار
سيدي عبدالكريم اسفي اسفي
 46000اسفي املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
.2823
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28دجنبر  2021تقرر حل
 MOUDJOU AUTO PIECESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 8
املنار سيدي عبدالكريم اسفي اسفي
 46000اسفي املغرب نتيجة لعدم
توفرسوق الشغل.
و عين:
السيد(ة) صالح مودجو و
عنوانه(ا) اسفي  46000اسفي
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  28دجنبر  2021وفي  8املنار
سيدي عبدالكريم اسفي 46000 -
اسفي املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .2638
520I
tob travaux divers

CASH ETTAMI SAHARA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم
الدار 11العيون العيون،70000 ،
العيون املغرب
 CASH ETTAMI SAHARAشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
التعاون شارع الحسن األول رقم
 122العيون  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
39615

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CASH :
.ETTAMI SAHARA
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
تحويل وإيداع وتحويل أموال  ,وكالة
لدفع فواتير الهاتف النقال  ،اإلنترنت
 ،املاء  ،الكهرباء  ،امللصق  ،الضرائب
ورسوم التسجيل الحكومية….
وجميع الخدمات األخرى املرتبطة
بدفع رسوم الخدمات العامة .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
التعاون شارع الحسن األول رقم 122
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة البتول التامي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة البتول التامي عنوانه(ا)
حي التعاون زنقة املحيط رقم 108
العيون  70000 .العيون املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة البتول التامي عنوانه(ا)
حي التعاون زنقة املحيط رقم 108
العيون  70000 .العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  -تحت رقم
521I
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vercac

fiduazizi

IMP EXP BIROUK

STE SARADIK IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

vercac
شارع انفا  1زنقة موزاراقامة le
 petit paradisطابق  5مكتب ، 18
 ،20053الدارالبيضاء املغرب
 IMP EXP BIROUKشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57زنقة
عمرسالوي الطابق الرابع سيدي
بليوط  20330 -الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.189995
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16غشت  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 IMP EXP BIROUKمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  57زنقة عمر سالوي
الطابق الرابع سيدي بليوط 20330 -
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل :
انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  57زنقة
عمر سالوي الطابق الرابع سيدي
بليوط  20330 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد لوزاض و
عنوانه(ا)  134زنقة الصفوراص
عين السبع  20590الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
شتنبر  2021تحت رقم .794694
522I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
STE SARADIK IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة
بوملان رقم  98حي خط الرملة 01
العيون  70000 -العيون املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.25515
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09دجنبر  2021تقرر
حل STE SARADIK IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة بوملان رقم 98
حي خط الرملة  01العيون 70000 -
العيون املغرب نتيجة الستنزاف
الشركة جميع الصالحيات التي
اسست من اجلها.
و عين:
السيد(ة) خالد بورحيم و
عنوانه(ا) زنقة 322رقم 01لخيام
 80000اكادير ملغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  09دجنبر  2021وفي زنقة
بوملان رقم  98حي خط الرملة 01
العيون  70000 -العيون املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .3978/2021
523I

633

الشتيوي ادريس
شقة رقم  10شارع ابن خلدون V.N
Sté BERCHOUK TRANS
 مكناس  50000 -مكناس املغرب.SARL-AU
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
.28879
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشتيوي ادريس
املؤرخ في  12نونبر  2021تم تحويل
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة 02/املقر االجتماعي الحالي للشركة من
رقم  ،92150 ، 14/القصرالكبير «عمارة  86شقة رقم  10شارع ابن
املغرب
خلدون  - V.Nمكناس 50000 -
 Sté BERCHOUK TRANS SARLمكناس املغرب» إلى «تجزئة التيسير AUشركة ذات مسؤلية محدودة رقم  , 57هرهورة ,تمارة  -املغرب -
ذات الشريك الوحيد
 12040تمارة املغرب».
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الخضراء مج/د زنقة  17رقم  - 02التجارية بمكناس بتاريخ  15دجنبر
 92150القصرالكبيراملغرب.
 2021تحت رقم .431
تفويت حصص
525I
رقم التقييد في السجل التجاري
الشتيوي ادريس
.2125
Sté BERCHOUK TRANS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
SARL-AU
املؤرخ في  20دجنبر  2021تمت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املصادقة على :
الشريك الوحيد
تفويت السيد (ة) سعد برشوق
تعيين مسيرجديد للشركة
 100حصة اجتماعية من أصل
الشتيوي ادريس
 100حصة لفائدة السيد (ة) جواد
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/
املشرك بتاريخ  21دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم  ،92150 ، 14/القصرالكبير
املغرب
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 28
Sté BERCHOUK TRANS SARLدجنبر  2021تحت رقم .863
 AU 524Iشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
الخضراء مج/د زنقة  17رقم - 02
ATELIERS DU FONCIER
 92150القصرالكبيراملغرب.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تعيين مسيرجديد للشركة
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
تحويل املقراالجتماعي للشركة
FIDUCIAIRE FIDBOSS
.2125
Comptable Agréé
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تم تعيين
; appt 4 Lot RIZANA
مسير جديد للشركة السيد(ة)
RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNESاملشرك جواد كمسير وحيد تبعا
لقبول استقالة املسير.
MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ATELIERS DU FONCIER
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 28
شركة ذات مسؤلية محدودة
دجنبر  2021تحت رقم .863
ذات الشريك الوحيد
526I
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 86
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مستأمنة القصبة كونطا
السيد تعتوت زايد عنوانه(ا)
SOCIETE IZRIGH
غورم لعالم دير القصبة 23350
شركة ذات املسؤولية املحدودة
غورم لعالم دير القصبة اململكة
تأسيس شركة
املغربية.
مستأمنة القصبة كونطا
السيد ادعى العيد عنوانه(ا)
الحي االداري الشقة رقم  ٣قصبة غورم لعالم دير القصبة 23350
تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣
غورم لعالم دير القصبة اململكة
قصبة تادلة الحي االداري الشقة املغربية.
رقم  ٣قصبةالحي االداري الشقة
السيد بوحمادي عبد هللا
رقم  ٣قصبة تادلة ،23500 ،قصبة عنوانه(ا) قصبة تادلة 23350
تادلة املغرب
قصبة تادلة اململكة املغربية.
 SOCIETE IZRIGHشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها اإلجتماعي غورم
السيد بوحمادي عبد هللا
لعالم ديرالقصبة  23350 -غورم
عنوانه(ا) قصبة تادلة 23350
لعالم ديرالقصبة اململكة املغربية
قصبة تادلة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
االبتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 28
رقم التقييد في السجل التجاري :
دجنبر  2021تحت رقم .167
2107
527I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27أكتوبر  2021تم إعداد القانون
EUROMED COMPTA-SARL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
STRATTON OUBELLA INC
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة.
تأسيس شركة
تسمية الشركة متبوعة عند
EUROMED COMPTA-SARL
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
Bureau N° 4 1er etage Imm
.SOCIETE IZRIGH
N° 1106 Lot Al Massar
غرض الشركة بإيجاز  :مستأجري
QI Marrakech ، 40000،
املركبات ذات املحركات.
MARRAKECH MAROC
عنوان املقر االجتماعي  :غورم
STRATTON OUBELLA INC
لعالم دير القصبة  23350 -غورم
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
لعالم ديرالقصبة اململكة املغربية.
الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها اإلجتماعي روزلين
الشركة  99 :سنة .
الشركة 23 :مكتب أ 41الطابق الرابع إقامة
رأسمال
مبلغ
فضاء جليز،طريق رحال بن أحمد
 500.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
ومحمد بقال -مراكش 40000 -
السيد تعتوت زايد  2.500 :حصة
مراكش املغرب
بقيمة  250.000,00درهم للحصة .
تأسيس شركة ذات مسؤلية
السيد ادعى العيد  2.500 :حصة
محدودة ذات الشريك الوحيد
بقيمة  250.000,00درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية رقم التقييد في السجل التجاري :121477
وصفات ومواطن الشركاء :
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.STRATTON OUBELLA INC
غرض الشركة بإيجاز  :تقدم
الشركة خدمات تسويقية كمركز
نداء.
عنوان املقر االجتماعي  :روزلين
 23مكتب أ 41الطابق الرابع إقامة
فضاء جليز ،طريق رحال بن أحمد
ومحمد بقال -مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف أبال  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف أبال  1.000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف أبال عنوانه(ا)
 2ألييه سيزار فرانك 60.000 31
بيوفيس فرنسا  60000بيوفيس
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف أبال عنوانه(ا)
 2ألييه سيزار فرانك 60.000 31
بيوفيس فرنسا  60000بيوفيس
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .131185
528I

BUSINESS AUDITAX

ACHARIKA AL MAGHRIBIA
AL AKKARIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
RUE TABARI RESIDENCE MLY 7
ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC
ACHARIKA AL MAGHRIBIA AL
 AKKARIAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية جزناية القطعة رقم - 80
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
123099
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ACHARIKA AL MAGHRIBIA AL
.AKKARIA
غرض الشركة بإيجاز  - :أشغال
البناء واإلنعاش العقاري
 أشغال تهيئة قنوات التطهير تمريرجميع أنواع االسالك االستيراد والتصدير وعموما كل العمليات،الصناعية ،التجارية ،املالية
والعقارية املرتبطة بشكل مباشر أو
غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد
تساهم في تحقيقها
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الصناعية جزناية القطعة رقم - 80
 90000طنجة املغرب.

الجريدة الرسمية
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السعيدي عبد الصادق
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد السعيدي عبد الصادق
عنوانه(ا)  135مكرر شارع طارق ابن
زياد  32000الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعيدي عبد الصادق
عنوانه(ا)  135مكرر شارع طارق ابن
زياد  32000الحسيمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .249341
529I
malartci

STE MON ATLAS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

malartci
bd abdelkrim al khattabi imm
assalam 2eme etage BENI
MELLAL ، 23000، BENI MELLAL
MAROC
 STE MON ATLAS SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
االداري اغبالة  30052 -اغبالة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1483
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 MON ATLAS SARLمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي الحي االداري اغبالة -

 30052اغبالة املغرب نتيجة ل  :حل
مسبق.
و حدد مقر التصفية ب الحي
االداري اغبالة  30052 -اغبالة
املغرب.
و عين:
سالك و
السيد(ة) ادريس
عنوانه(ا) الحي االداري اغبالة
 30052اغبالة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 10
دجنبر  2021تحت رقم .160
530I
vercac

ESPACE EQUIPEMENT
AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

vercac
شارع انفا  1زنقة موزاراقامة le
 petit paradisطابق  5مكتب ، 18
 ،20053الدارالبيضاء املغرب
ESPACE EQUIPEMENT AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  126زنقة
الصفوراص عين السبع 20590 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.286195
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16غشت  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ESPACE EQUIPEMENT AUTO
مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  126زنقة
الصفوراص عين السبع 20590 -
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل :
انعدام النشاط.

635

و حدد مقرالتصفية ب  126زنقة
الصفوراص عين السبع 20590 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
لوزاض و
السيد(ة) منير
عنوانه(ا)  134زنقة الصفوراص
عين السبع  20590الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
أكتوبر  2021تحت رقم .795196
531I
SAGEST

BRAVO PRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

رقم  399حي الوفاق  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لطيفة الكالعي 500 :
بقيمة  100درهم.
السيدة حليمة بوريان 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لطيفة الكالعي عنوانه(ا)
رقم  364زنقة تاهلة حي املرينيين
 30000فاس املغرب.
السيدة حليمة بوريان عنوانه(ا)
رقم  388بلوك ب حي الوفاق زواغة
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حرية بوريان عنوانه(ا)
رقم  364درب الدجاج املرينيين
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25دجنبر
 2021تحت رقم .8547
532I

SAGEST
N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
ETAGE APPT N° 4 VN FES ،
30000، FES MAROC
 BRAVO PROشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 399حي الوفاق  30000 -فاس
املغرب
universal gestion
تأسيس شركة ذات املسؤولية
SOCOPOL
املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تفويت حصص
70731
universal gestion
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم
 09دجنبر  2021تم إعداد القانون
 7جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املغرب
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات  SOCOPOLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها اإلجتماعي صوكوما 1
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :رقم  1981محل رقم  1أسكجور -
 40000مراكش املغرب .
.BRAVO PRO
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز  :حراسة
رقم التقييد في السجل التجاري
وحماية األماكن – والتنظيف .
عنوان املقر االجتماعي  :محل
.17321

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) أنس الطايع
 5.982حصة اجتماعية من أصل
 17.946حصة لفائدة السيد (ة)
محمد الطايع بتاريخ  27أكتوبر
.2021
تفويت السيد (ة) أنس الطايع
 5.982حصة اجتماعية من أصل
 17.946حصة لفائدة السيد (ة)
أسامة الطايع بتاريخ  27أكتوبر
.2021
تفويت السيد (ة) أنس الطايع
 5.982حصة اجتماعية من أصل
 17.946حصة لفائدة السيد (ة)
يوسف الطايع بتاريخ  27أكتوبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .131266
533I
CABINET MASTER COMPTABLE

TIFZIWIN TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
AV HASSAN 2 RESIDENCE
OUAKRIM N 103
IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC
 TIFZIWIN TRAVAUX SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
القصبة التحتانية امنتانوت -
 41050امنتانوت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2001
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
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اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم
 7جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 SOCOPOLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي صوكوما
 1رقم  1981محل رقم  1أسكجور -
 400000مراكش املغرب .
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17321
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27أكتوبر  2021تم تعيين
مسيرجديد للشركة السيد(ة) الطايع
أسامة كمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .131266
535I

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TIFZIWIN TRAVAUX SARL
غرض الشركة بإيجاز )1 :
مقاول في االشغال العمومية و البناء
)2مفاوض  )3تهيئة املساحات
الخضراء.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القصبة التحتانية امنتانوت -
 41050امنتانوت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا الحناني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد اللطيف الحناني :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةMELIUS CONSULTING
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا الحناني عنوانه(ا) G&W INDUSTRIES (GWI) -
SARL
حي القصبة التحتانية امنتانوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 41050امنتانوت املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
السيد عبد اللطيف الحناني
MELIUS CONSULTING
عنوانه(ا) حي القصبة التحتانية
امنتانوت  41050امنتانوت املغرب .رقم  ، 49زنقة سعد إبن أبي وقاص ،
األسماء الشخصية والعائلية الطابق الثاني  ،مكتب رقم  3ألزاس
لورين ،20120 ،الدارالبيضاء
ومواطن مسيري الشركة:
املغرب
السيد عبد هللا الحناني عنوانه(ا)
)G&W INDUSTRIES (GWI
حي القصبة التحتانية امنتانوت
 - SARLشركة ذات املسؤولية
 41050امنتانوت املغرب
املحدودة
السيد عبد اللطيف الحناني
عنوانه(ا) حي القصبة التحتانية وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،7زنقة
سبتة  ،إقامة رامي ،الطابق الثاني
امنتانوت  41050امنتانوت املغرب
،مكتب رقم  ، 8املستشفيات -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 20360الدارالبيضاء املغرب.
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 28
تعيين مسيرجديد للشركة
دجنبر  2021تحت رقم .560/2021
رقم التقييد في السجل التجاري
534I
.479305
universal gestion
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تم تعيين
SOCOPOL
مسير جديد للشركة السيد(ة)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
موقو وليد كمسير وحيد تبعا لقبول
تعيين مسيرجديد للشركة
استقالة املسير.
universal gestion

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806226
536I
CABINET BAHMAD

PERRY METRELLE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش،
 ،40000مراكش املغرب
 PERRY METRELLEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي أبراج
 4دائرة البور جماعة الويدان
محامدية سيبا  40000 -مراكش
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
. 73533
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) PERRY
 METRELLE 20حصة اجتماعية
من أصل  100حصة لفائدة السيد
(ة) كريمة العرو�سي بتاريخ  30نونبر
.2021
تفويت السيد (ة) PERRY
 METRELLE 20حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة السيد (ة)
كلوي ماريا كالريس تييري زوجة ارب.
بتاريخ  30نونبر .2021
تفويت السيد (ة) PERRY
 METRELLE 60حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة السيد (ة)
الشركة  MCA COMPANYبتاريخ
 30نونبر .2021
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مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر درهم ،مقسم كالتالي :
SEMAPHORE
الشركة
 2021تحت رقم .131232
 CONSEIL : 50 537Iحصة بقيمة 1.000
درهم للحصة .
SCDEV
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
SCDEV
SEMAPHORE
الشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 CONSEILعنوانه(ا)  10شارع
الشريك الوحيد
بيسون  75020باريس فرنسا.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
SCDEV
 13زنقة جبل بويبالن اقامة أمال ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيليب لوبي عنوانه(ا)
شقة رقم  17الطابق الرابع أكدال
الرباط  ،10080 ،الرباط املغرب  124شارع تيرين  75003باريس
فرنسا
 SCDEVشركة ذات مسؤلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر
جبل بويبالن اقامة أمال شقة رقم  2021تحت رقم .11432
538I
 17الطابق الرابع أكدال 10080 -
الرباط املغرب
ادكو كونسيل
تأسيس شركة ذات مسؤلية
GALMA
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
حل شركة
156763
ادكو كونسيل
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 26حي الريحان الطابق  1الشقة 2
 22نونبر  2021تم إعداد القانون
حي الراحة ،20550 ، .الدارالبيضاء
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
 GALMAشركة ذات املسؤولية
باملميزات التالية:
املحدودة(في طور التصفية)
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
مسؤلية محدودة ذات الشريك
بوسكورة بب رقم 20500 - 1
الوحيد.
الدارالبيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
حل شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
رقم التقييد في السجل التجاري
.SCDEV
.159665
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املعلوماتي.
املؤرخ في  02نونبر  2021تقرر حل
عنوان املقر االجتماعي  13 :زنقة شركة ذات املسؤولية املحدودة
جبل بويبالن اقامة أمال شقة رقم  GALMAمبلغ رأسمالها 1.000.000
 17الطابق الرابع أكدال  10080 -درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الرباط املغرب.
مركز بوسكورة بب رقم 20500 - 1
املدة التي تأسست من أجلها الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل :
توقف النشاط.
الشركة  99 :سنة .
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و حدد مقر التصفية ب مركز
بوسكورة بب رقم 20500 - 1
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) فليب بودير ريموند
مرسيل و عنوانه(ا)  23إقامة
رميني سيدي عبدالرحمن 20650
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
دجنبر  2021تحت رقم .756082
539I
A&T AUDITEURS CONSULTANTS

Ad Astra team

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

A&T AUDITEURS
CONSULTANTS
AV ABDELLAH GUENNOUN
RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS
BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC
 Ad Astra teamشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  33شارع
موالي عبد هللا الطابق الخامس رقم
 90000 - 49طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
123011
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 08
أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Ad :
.Astra team

غرض الشركة بإيجاز  :مركز
اتصاالت هاتفية.
عنوان املقر االجتماعي  33 :شارع
موالي عبد هللا الطابق الخامس رقم
 90000 - 49طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
AD
ASTRA
الشركة
PRODUCCIÓN
Y
 COMUNICACIÓN : 66حصة
بقيمة  6.600درهم للحصة .
الشركة B.C.N CONSULT : 34
حصة بقيمة  3.400درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
AD
ASTRA
الشركة
PRODUCCIÓN
Y
عنوانه(ا)
COMUNICACIÓN
فايادوليد  47001فايادوليد إسبانيا.
الشركة B.C.N CONSULT
عنوانه(ا)  33شارع موالي عبد هللا
الطابق الخامس رقم 90000 49
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
GIMENEZ-CORAL
السيد
DE LA HELGUERA GUSTAVO
عنوانه(ا) مدريد  28001مدريد
إسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .11320
540I
FISCAL & LEGAL TEAM

 CASA-B-OFFICEكازا ـ ب ـ
أوفيس-

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FISCAL & LEGAL TEAM
RUE TAHA HOUCINE 5EME 3
ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC
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 CASA-B-OFFICEكازا ـ ب ـ أوفيس-
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11زنقة
عزيزبالل الطابق الخامس ،شارع
الزرقطوني  20330املعاريف
الدارالبيضاء  20060 -الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.261659
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22يوليوز  2019تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد CASA-B-
 OFFICEكازا ـ ب ـ أوفيس -مبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  11زنقة عزيز بالل
الطابق الخامس ،شارع الزرقطوني
 20330املعاريف الدارالبيضاء -
 20060الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :قرر الشريك الوحيد للشركة،
وفقا ألحكام القوانين املعمول بها،
وال سيما القانون  ، 15-95تصفية
مسبقة للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 11
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس،
شارع الزرقطوني  20330املعاريف
الدارالبيضاء  20060 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) STEPHANIE MARIE
 RUTTENو عنوانه(ا) الدارالبيضاء
 20060الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2019تحت رقم .724425
541I

الجريدة الرسمية
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trainning office and accounting advice
سبتة  ،إقامة رامي ،الطابق الثاني
MASTER PROJECT
،مكتب رقم  ، 8املستشفيات -
LOGISTICS
 20360الدارالبيضاء املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
trainning office and accounting
.479305
advice
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45املؤرخ في  20دجنبر  2021تمت
 alkheir bernoussi casablanca،املصادقة على :
20600، casablanca maroc
تفويت السيد (ة) محمد الرفاعي
 250 MASTER PROJECT LOGISTICSحصة اجتماعية من أصل 500
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة لفائدة السيد (ة) وليد موقو
وعنوان مقرها اإلجتماعي  149شارع بتاريخ  18دجنبر .2021
حسن الصغير إقامة اللؤلؤ الجاسم
تفويت السيد (ة) محمد الرفاعي
الطابق الرابع مكتب رقم - 11
 250حصة اجتماعية من أصل 500
 20800الدارالبيضاء املغرب.
حصة لفائدة السيد (ة) إلهام هملي
تفويت حصص
بتاريخ  18دجنبر .2021
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.277933
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي دجنبر  2021تحت رقم .806226
املؤرخ في  07دجنبر  2021تمت
543I
املصادقة على :
STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL
تفويت السيد (ة) عمر ايت
SIFARAH T.D
الزهراء  1.000حصة اجتماعية من
أصل  20.000حصة لفائدة السيد شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
(ة) نعيمة ايت الزهراء بتاريخ 07
تأسيس شركة
دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD
SARL
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
N° 14 RUE OKBA BNOU
دجنبر  2021تحت رقم . 806272
NAFIAA APP 01 ERRICH ،
542I
52400، ERRICH MAROC
MELIUS CONSULTING
 SIFARAH T.Dشركة ذات مسؤلية
 )G&W INDUSTRIES (GWIمحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 63
SARL
شارع موالي رشيد كرامة الريش
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ميدلت  52400الريش املغرب
تفويت حصص
تأسيس شركة ذات مسؤلية
MELIUS CONSULTING
رقم  ، 49زنقة سعد إبن أبي وقاص ،
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
الطابق الثاني  ،مكتب رقم  3ألزاس
3023
لورين ،20120 ،الدارالبيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املغرب
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
)G&W INDUSTRIES (GWI
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 - SARLشركة ذات املسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،7زنقة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. SIFARAH T.D
غرض الشركة بإيجاز TRAVAUX :
DIVERS OU CONSTRUCTION
ET
RESTAURATION
ET
NÉGOCIANT ET TRANSFERT
.D’ARGENT
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 63
شارع موالي رشيد كرامة الريش
ميدلت  52400الريش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رحيوي عبد الفتاح
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رحيوي عبد الفتاح
عنوانه(ا) الحي الجديد كرامة املركز
الريش  52400الريش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رحيوي عبد الفتاح
عنوانه(ا) الحي الجديد كرامة املركز
الريش  52400الريش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .722
544I
WAY CONSEIL

GOUNDA PROPRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

WAY CONSEIL
N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،
MARRAKECH MAROC
GOUNDA PROPRE
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .11414
546I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 897
تجزئة النهضة املحاميد 40160 -
مراكش املغرب.
comptacontrole
تحويل املقراالجتماعي للشركة
CITY PROM SARL
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.45021
تعيين مسيرجديد للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
comptacontrole
املؤرخ في  21أبريل  2021تم تحويل
 2زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب
املقر االجتماعي الحالي للشركة من اقامة صفاء  1الطابق االول رقم ، 1
«رقم  897تجزئة النهضة املحاميد -
 ،93020طنجة املغرب
 40160مراكش املغرب» إلى «تجزئة  CITY PROM SARLشركة ذات
البهجة شطر  2ب  -131جماعة
املسؤولية املحدودة
السعادة  40152 -مراكش املغرب» .وعنوان مقرها اإلجتماعي كم ,10
تم اإليداع القانوني باملحكمة زاوية طريق الرباط و طريق املطار-
التجارية بمراكش بتاريخ  28دجنبر
 90000طنجة املغرب.
 2021تحت رقم .131253
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
545I
.60469
comptacontrole
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CITY PROM SARL
املؤرخ في  07دجنبر  2021تم تعيين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسير جديد للشركة السيد(ة) طائع
تفويت حصص
الرا�ضي كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
comptacontrole
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 2زاوية شارع فاس و زنقة واد الدهب
اقامة صفاء  1الطابق االول رقم  ، 1التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .11414
 ،93020طنجة املغرب
547I
 CITY PROM SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
Agence Fiduciaire BASMA COM
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم ,10
TANGER SPORT
زاوية طريق الرباط و طريق املطار-
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 90000طنجة املغرب.
تغييرتسمية الشركة
تفويت حصص
Agence Fiduciaire BASMA COM
رقم التقييد في السجل التجاري
شارع محمد الخامس40،
.60469
إقامة دنيا،الجناح ب،الطابق
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الخامس،الرقم  ،90020 ، 22طنجة
املؤرخ في  07دجنبر  2021تمت
املغرب
املصادقة على :
 TANGER SPORTشركة ذات
تفويت السيد (ة) اسامة الخياطي
املسؤولية املحدودة
 10.000حصة اجتماعية من أصل وعنوان مقرها االجتماعي زنقة بني
 50.000حصة لفائدة السيد (ة) مصور ،الرقم  90040 - 23طنجة
خالد ادرو البقالي بتاريخ  07دجنبر
املغرب.
تغييرتسمية الشركة
.2021
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رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
55161
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  2021تحت رقم .131227
املؤرخ في  17دجنبر  2021تم تغيير
549I
تسمية الشركة من «TANGER
ف رلالستشارة
 »SPORTإلى «. »AJI DIM
HAKIMA LIL ISKANE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
إعالن متعدد القرارات
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
ف رلالستشارة
 2021تحت رقم .249228
 548Iالدارالبيضاء زاوية شارع  2مارس و
القدس اقامة املجد عمارة  Jرقم 8
كوكرياسيون
عين الشق  ،20460 ،الدارالبيضاء
كوكرياسيون
املغرب
« HAKIMA LIL ISKANEشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ذات املسؤولية املحدودة»
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 17 :ساحة
قفل التصفية
كوكرياسيون
شارل نيكول طابق  7رقم - 2
زنقة دبا�شي درب جديد الرقم - 15
 20370الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
 40000مراكش املغرب،40000 ، .
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
مراكش املغرب
.269513
كوكرياسيون شركة ذات مسؤلية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
محدودة ذات الشريك الوحيد
املؤرخ في  24دجنبر 2020
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة
تم اتخاذ القرارات التالية:
دبا�شي درب جديد الرقم - 15
قرار رقم  :1الذي ينص على
 40000مراكش املغرب.
مايلي :تفويت السيد (ة) محمد فتوح
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري  :مجموع حصصه الكاملة في الشركة
والتي تقدر ب  500حصة اجتماعية
.73987
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد لفائدة السيد (ة) مصطفى فتوح
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
املؤرخ في  14أكتوبر  2021تقرر حل
كوكرياسيون شركة ذات مسؤلية استقالة السيد محمد فتوح من
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ صفته كمسيرللشركة و تعيين السيد
رأسمالها  100.000درهم وعنوان مصطفى فتوح مسيرجديد للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
مقرها اإلجتماعي زنقة دبا�شي درب
ن
جديد الرقم  40000 - 15مراكش تحيين القانو االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
املغرب نتيجة لعدم وجود نشاط
النظام األسا�سي التالية:
للشركة.
بند رقم  :1الذي ينص على
و عين:
السيد(ة) ستيفن انا ووتر بويل مايلي :تعديل بنود الشركاء والتسيير
و عنوانه(ا) زنقة دبا�شي درب جديد وتحويل من شركة ذات املسؤولية
الرقم  40000 15مراكش املغرب املحدودة الى شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد
كمصفي (ة) للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  14أكتوبر  2021وفي زنقة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دبا�شي درب جديد الرقم  40000 - 15يناير  2021تحت رقم .762115
مراكش املغرب.
550I
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ALMU TOURISME ECOLOGIE
COMMUNICATION

ALMU TOURISME
ECOLOGIE
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALMU TOURISME ECOLOGIE
COMMUNICATION
شارع طارق بوهدلي تاهلة تازة ،
 ،35402تاهلة املغرب
ALMU TOURISME ECOLOGIE
 COMMUNICATIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
طارق بوهدلي  35300 -تاهلة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6163
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ALMU TOURISME ECOLOGIE
.COMMUNICATION
غرض الشركة بإيجاز - :السكن
السياحي
 االتصال واالنشطة السينيمائية التنمية البيئية.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
طارق بوهدلي  35300 -تاهلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد حسن كرتيط  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن كرتيط عنوانه(ا)
حي املسيرة  35300تاهلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن كرتيط عنوانه(ا)
حي املسيرة  35300تاهلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  -تحت رقم .-
551I
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

AZ LOISIRS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
28RUE DE PROVINS 4éme
ETAGE N°11 CASABLANCA،
20310، Casablanca Maroc
 AZ LOISIRSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  53زنقة
دجلة  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.183479
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  29أكتوبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  AZ LOISIRSمبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  53زنقة دجلة -
 20000الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :عدم تحقيق أي معامالت تجارية.
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و حدد مقر التصفية ب  53زنقة
دجلة  20000 -الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) أحمد صبحي و
عنوانه(ا) Flat 4 Gilbert Sheldon
Honse Zdgware Road London
 W2 1BX 89500لندن إنجلترا
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
دجنبر  2021تحت رقم .802561
552I
FIDLYNA CONSEIL

فيدلينا كون�صي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :النشاط لم يعمل
بسبب تدهور القطاع.
و حدد مقر التصفية ب 144
زنقة محمد السميحة اقامة محمد
السميحة جوهرة محمد السميحة
الطابق  06الشقة رقم  35الدار
البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) توفيق العسري و
عنوانه(ا) حي السالم الفرح املجموعة
 92العمارة  211الطابق  04الشقة
رقم  24االلفة الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  144 :زنقة محمد
السميحة اقامة محمد السميحة
جوهرة محمد السميحة الطابق 06
الشقة رقم  35الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
دجنبر  2021تحت رقم .802615
553I

FIDLYNA CONSEIL
Rue Med Smiha,Résidence 144
Jawharate Med Smiha,6 émé
Etage Appt N°35–Casablanca ،
20220، CASABLANCA MAROC
فيدلينا كون�صي شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
AIT TAQI MOULAY SAID
وعنوان مقرها اإلجتماعي 144
2BK TRANS
زنقة محمد السميحة اقامة محمد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السميحة جوهرة محمد السميحة
تأسيس شركة
الطابق  06الشقة رقم  35الدار
AIT TAQI MOULAY SAID
البيضاء  20000 -الدارالبيضاء
AV TARIK IBN ZIAD N°37
املغرب.
ETAGE 2 ، 92000، TANGER
حل شركة
MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
 2BK TRANSشركة ذات املسؤولية
.447401
املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02نونبر  2021تقرر حل وعنوان مقرها اإلجتماعي اشراقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة عين اكناو قيادة حجرالنحل طنجة.
  90000طنجة املغربفيدلينا كون�صي مبلغ رأسمالها
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 100.000درهم وعنوان مقرها
املحدودة
اإلجتماعي  144زنقة محمد السميحة
ي
اقامة محمد السميحة جوهرة محمد رقم التقييد في السجل التجار :
السميحة الطابق  06الشقة رقم 35
98985
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يونيو  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 2BK :
.TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :في
املغرب كما في الخارج نقل البضائع
واالشخاص ،االستيراد والتصدير،
والقيام بجميع النشاطات التجارية
واألشغال والخدمات املتعلقة بالبناء.
وبصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية،
العقارية ،والغير العقارية والتي
بإمكانها التنمية بصفة مباشرة او
غير مباشرة لهدا الهدف او ألي هدف
مماثل اومشابه أومن طبيعته انعاش
وتطويرالثروة االجتماعية للشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :اشراقة
عين اكناو قيادة حجر النحل طنجة.
  90000طنجة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بالل املنقو�شي الساحلي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد قاسم النيوة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بالل املنقو�شي الساحلي
عنوانه(ا) اشراقة جماعة بوخالف
طنجة  90000طنجة املغرب.
السيد قاسم النيوة عنوانه(ا)
اشراقة جماعة بوخالف طنجة
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بالل املنقو�شي الساحلي
عنوانه(ا) اشراقة جماعة بوخالف
طنجة  90000طنجة املغرب

السيد قاسم النيوة عنوانه(ا)
اشراقة جماعة بوخالف طنجة
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  12يوليوز
 2019تحت رقم .224996
554I
SOCAGECOM SARL

شدوى كار

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SOCAGECOM SARL
 24زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب
الجامع قرب مسجد العتيق  24زنقة
الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع
قرب مسجد العتيق،25000 ،
خريبكة املغرب
شدوى كارشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم
 49شقة  2زنقة السوق 25000 -
خريبكة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1101
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22دجنبر  2021تقرر حل
شدوى كار شركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 600.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 49شقة  2زنقة السوق 25000 -
خريبكة املغرب نتيجة الغالق
الشركة بصفة نهائية.
و عين:
السيد(ة) فدوى شاوى وعنوانه(ا)
 66زنقة التفاح حي الداخلة 25000
خريبكة املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  22دجنبر  2021وفي رقم
 49شقة  2زنقة السوق 25000 -
خريبكة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .665
555I

641
BEL DEVELOPPEMENT

BEL DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRY IMPORT
 الدارالبيضاء املغرب  -الدارالبيضاء املغرب،20300 ،
CASABLANCA MAROC
 BEL DEVELOPPEMENTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة
أحمد املجاتي إقامة لزالب الطابق
 1رقم  20300 - 8الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
527181
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BEL :
.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  13 :زنقة
أحمد املجاتي إقامة لزالب الطابق
 1رقم  20300 - 8الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مونعيم محمد بن املير
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد مونعيم محمد بن املير
عنوانه(ا) مازوال زنقة  8عمارة 62
شقة  2الحي الحسني  20200الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مونعيم محمد بن املير
عنوانه(ا) مازوال زنقة  8عمارة 62
شقة  2الحي الحسني  20200الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806180
556I
AC FIDUS

GAMERS OF MOROCCO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

AC FIDUS
BD ABDELKRIM KHATTABI 513
DERB CHABAB C ALIA
MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
 GAMERS OF MOROCCOشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم258
زنقة مصطفى املعاني طابق  3مكتب
رقم  9الدارالبيضاء  24000 -الدار
البيضاء .MAROC
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.350705
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر حل
 GAMERS OF MOROCCOشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  60.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم258
زنقة مصطفى املعاني طابق  3مكتب
رقم  9الدار البيضاء  24000 -الدار
البيضاء  MAROCنتيجة ل
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 املصادقة على تقرير التصفيةللشركة وعلى الحساب النهائي
للتصفية؛
ن
استقالة جو لويس م وم يلوبانت من تسييرالشركة؛
 اإلغالق النهائي للتصفية؛و عين:
الدا�شي و
السيد(ة) سلمى
عنوانه(ا) 16إقامة شم�سي الشقة
 5زنقة طلوع الفجر بوركون 24000
الدار البيضاء  MAROCكمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  20دجنبر  2021وفي رقم258
زنقة مصطفى املعاني طابق  3مكتب
رقم  9الدار البيضاء  24000 -الدار
البيضاء .MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806256
557I

 14000القنيطرة املغرب نتيجة ل :
حل نهائي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب  385حي
الفتح  14000 -القنيطرة املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد اوبال و عنوانه(ا)
 385حي الفتح  14000القنيطرة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 385 :حي الفتح
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .89452
558I
STE HTCPRO SARL

BR 59 TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

STE HTCPRO SARL

حل شركة

IKHOLLANE

STE HTCPRO SARL
ANGLE RUE MLY
ABDERRAHMANE ET RUE
HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
 BR 59 TRANSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47زنقة
عمرابن العاص إقامة إسماعيل
مكتب رقم  14000 - 4القنيطرة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54919
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد BR 59 TRANS
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47زنقة
عمر ابن العاص إقامة إسماعيل
مكتب رقم  14000 - 4القنيطرة

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

STE HTCPRO SARL
ANGLE RUE MLY
ABDERRAHMANE ET RUE
HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
 IKHOLLANEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  385حي
الفتح  14000 -القنيطرة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.60863
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  IKHOLLANEمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  385حي الفتح -
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املغرب نتيجة ل  :حل نهائي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 117
موالي عبدالعزيز شقة  32إقامة
الريان  14000 -القنيطرة املغرب.
و عين:
السيد(ة) لوبنى الغراس و
عنوانه(ا)  117موالي عبدالعزيزشقة
 32إقامة الريان  14000القنيطرة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 117 :موالي عبدالعزيز شقة 32
إقامة الريان
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .89493
559I
ste cafe armir

شركة أرمير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
أرمير.
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
العربي الوادي رقم  74سطات
شارع العربي الوادي رقم  74سطات
 26000سطات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عبد العزيز فاطمي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عبد العزيز فاطمي
عنوانه(ا) راس العين بن أحمد
 26000سطات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عبد العزيز فاطمي
عنوانه(ا) راس العين بن أحمد
 26000سطات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  24شتنبر
 2019تحت رقم .1052/19
560I

ste cafe armir
settat settat، 26000، settat
maroc
شركة أرميرشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
العربي الوادي رقم  74سطات شارع
العربي الوادي رقم  74سطات
 26000سطات املغرب
CABINET SEDDIK & ASSOCIES
تأسيس شركة ذات املسؤولية
اماش AMASHE
املحدودة ذات الشريك الوحيد
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري :
AMASHE SARL AU
5645
اماش ش.م.م
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة محدودة املسؤولية ذات
 12شتنبر  2019تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
رأسمالها 120.000درهم
املحدودة ذات الشريك الوحيد
املقراالجتماعي 55 :شارع الكورنيش
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات الطابق السادس مكتب − 11الدار
البيضاء
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
هبة امللكيةالعارية لحصص
الوحيد.

الجريدة الرسمية
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هبة حق االنتفاع لحصص
تغييرالشكل القانوني للشركة
تعيين مسيرإضافي للشركة
التوقيع االجتماعي
/Iبمقت�ضى القرار اإلسثتنائي
للشريك الوحيد للشركة اماش ش.
م .م  AMASHE SARL AUرأسمالها
 120.000درهم بتاريخ  08دجنبر
 ، 2021تم ما يلي :
هبة امللكية العارية
•
ل 1200حصة من طرف السيد تهامي
اليون�سي العلمي لفائدة اوالده مارية
اليون�سي العلمي (املستفيدة من
هبة امللكية العارية ل  400حصة)،
شم�سي اليون�سي العلمي (املستفيدة
من هبة امللكية العارية ل  400حصة)
و ادم اليون�سي العلمي (املستفيد من
هبة امللكية العارية ل  400حصة)
هبة حق االنتفاع ل
•
 120حصة من طرف السيد تهامي
اليون�سي العلمي لفائدة زوجته فاتن
بدرابو صوف
تغيير البند 7من القانون
•
األسا�سي للشركة
تغيير الشكل القانوني
•
للشركة لتصبح شركة محدودة
املسؤولية
•	اعتماد القانون األسا�سي
الجديد للشركة
تعيين السيدة فاتن بدرابو
•
صوف كمسيرة ثانية للشركة ملدة غير
محدودة
•	التوقيع االجتماعي للشركة
تم اإليداع بكتابة الضبط
.I
باملحكمة التجارية بالدارالبيضاء يوم
 23دجنبر  2021تحت رقم805646
 .IIتم إيداع التصريح بتعديل
السجل التجاري بالدار البيضاء يوم
23دجنبر 2021تحت رقم .44643
بمثابة اعالن
561I

malartci
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
BELBA FRATELLI
املؤرخ في  06دجنبر  2021تم تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
إضافة تسمية تجارية أو شعار
«دوار طريق املهارة اكلي اوالد برحيل
malartci
  83300تارودانت املغرب» إلى «دوار bd abdelkrim al khattabi immخميس تاسوقت املهارة اوالد برحيل
  83300تارودانت املغرب».assalam 2eme etage BENI
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MELLAL ، 23000، BENI MELLAL
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 28
MAROC
« BELBA FRATELLIشركة ذات دجنبر  2021تحت رقم .2139
563I
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :محل
N2M CONSEIL-SARL
بشارع محمد الخامس اقامة الرجاء
UPNAMAR
حي الشرف بني مالل  23000 -بني
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
مالل املغرب .
الشريك الوحيد
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري:
N2M CONSEIL-SARL
.10357
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
املؤرخ في  23نونبر  2021تقرر إضافة
MAROC
شعارتجاري للشركة وهو:
 UPNAMARشركة ذات مسؤلية
LA STORIA DE DUO
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ب
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  08الرقم  59حي اوالد بوطيب الناضور
دجنبر  2021تحت رقم .1241
  62000الناضور املغرب562I
تأسيس شركة ذات مسؤلية
مكتب السيد الحسني يوسف

FIRSTRIM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

مكتب السيد الحسني يوسف
مكتب رقم  EB 407الطابق  4بلوك
 Eتكنوبول  2أكاديرباي فونتي -
اكادير ،80010 ،اكاديراملغرب
 FIRSTRIMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارطريق
املهارة اكلي اوالد برحيل 83300 -
تارودانت املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7419

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23339
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.UPNAMAR
غرض الشركة بإيجاز  :بيع اغذية
املوا�شي و العجول
بيع و تغليف الحبوب و الخضر
بيع و تغليف العصائر.

643

عنوان املقر االجتماعي  :شارع ب
الرقم  59حي اوالد بوطيب الناضور -
 62000الناضور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الغرا�صي سمير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الغرا�صي سمير عنوانه(ا)
حي العمالي ازغنغان الناضور 62000
الناضور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغرا�صي سمير عنوانه(ا)
حي العمالي ازغنغان الناضور 62000
الناضور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .4658
564I
IFCG CONSULTING SARL

WEAR ELITE STORES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
24BIS LOT KADIRI BP N°
302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC
 WEAR ELITE STORESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 277
تجزئة الكديري الطابق االول
صندوق البريد رقم  302برشيد
برشيد  26100برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
16047

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها WEAR :
.ELITE STORES
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع
وتسويق املالبس.
عنوان املقر االجتماعي 277 :
تجزئة الكديري الطابق االول
صندوق البريد رقم  302برشيد
برشيد  26100برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سفيان عنترة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سفيان عنترة  100% :من
الحصص بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان عنترة عنوانه(ا)
 30تجزئة نصر هللا برشيد 26100
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان عنترة عنوانه(ا)
 30تجزئة نصر هللا برشيد 26100
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .1560
565I

IFCG CONSULTING SARL

محمد سليم ترونسبور

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCG CONSULTING SARL
24BIS LOT KADIRI BP N°
302 BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC
محمد سليم ترونسبور شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 277
تجزئة الكديري الطابق االول
صندوق البريد رقم  302برشيد
برشيد  26100برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
16039
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :محمد
سليم ترونسبور.
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير في املغرب
والخارج.
عنوان املقر االجتماعي 277 :
تجزئة الكديري الطابق االول
صندوق البريد رقم  302برشيد
برشيد  26100برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد البراء 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد البراء عنوانه(ا)
ايطاليا  39014لوكا ايطاليا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد البراء عنوانه(ا)
ايطاليا  39014لوكا ايطاليا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .1549
566I
EL ADARISSA COSEILS SARL

KS SURVEILLANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL
BD HASSAN 2 IMM SALWA N4
2EME ETAGE BENI MELLAL
BENI MELLAL، 23000، BENI
MELLAL MAROC
 KS SURVEILLANCEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
العثمانية  ،املنطقة اإلدارية ،
الطابق الثالث ( ،توطين) بني مالل
 23000بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
12273
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KS :
.SURVEILLANCE
غرض الشركة بإيجاز  :شركة أمن
املباني العامة أو الخاصة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
العثمانية  ،املنطقة اإلدارية  ،الطابق
الثالث ( ،توطين) بني مالل 23000
بني مالل املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خولة شيخ لحلو 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة لطيفة املغراني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خولة شيخ لحلو
عنوانه(ا) السكن االداري املركز
الصحي الوحدة  5ح م مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيدة لطيفة املغراني عنوانه(ا)
ح م تجزئة بكار عمارة ج  12رقم 01
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خولة شيخ لحلو
عنوانه(ا) السكن االداري املركز
الصحي الوحدة  5ح م مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .1298
567I
bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE ARENA SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable
I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC
STE ARENA SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي النخيل
 6بلوك  5عمارة  3متجر 2أحداف
أزرو  53100 -أزرو املغرب.
حل شركة

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري
.889
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE ARENA SHOP
 SARL AUمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
النخيل  6بلوك  5عمارة  3متجر 2
أحداف أزرو  53100 -أزرو املغرب
نتيجة ل  :عدم املردودية الناتجة عن
جائحة كوفيد  19و ما ترتب عنها من
تابعات إقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب النخيل 6
بلوك  5عمارة  3متجر  2أحداف أزرو
  53100ازرو املغرب.و عين:
السيد(ة) فاطمة فصيحي و
عنوانه(ا) رقم  239حي االطلس 2
أزرو  53100أزرو املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .889
568I
STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

STE PARIS COLLECTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU
BVD MAGHREB EL ARABI
IMMEUBLE DES HABOUS
2EME ETAGE APP 3 ، 60000،
OUJDA MAROC
STE PARIS COLLECTION
شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي �سي
لخضرزنقة ب 40رقم60000 - 12
وجدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32643
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12غشت  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد STE PARIS
مبلغ رأسمالها
COLLECTION
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي �سي لخضر زنقة ب40
رقم 60000 - 12وجدة املغرب نتيجة
ل  :توقيف العمل بالشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي �سي
لخضر زنقة ب 40رقم60000 - 12
وجدة املغرب.
و عين:
SMAIL
السيد(ة)
 ANOUNALLAHو عنوانه(ا) 9
RUE HENRI BARBUSSE 38600
 FONTANE FRANCEكمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  28شتنبر
 2021تحت رقم .3375
569I
CHICHAOUA FINANCES SARL AU

MAMBJ TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CHICHAOUA FINANCES SARL
AU
APPT N°2 IMMEUBLE
MAYORCA HAY EL QODS
CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC
MAMBJ TRAVAUX
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
G.S.A.H
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  5حي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الزاوية سيدي املختارشيشاوة -
تغييرنشاط الشركة
 41000شيشاوة املغرب.
sofoget
رفع رأسمال الشركة
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
رقم التقييد في السجل التجاري
residence chaimae bur n° 2 et 3
.1717
، 14000، kenitra maroc
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 G.S.A.Hشركة ذات املسؤولية
املؤرخ في  09دجنبر  2021تم
املحدودة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره وعنوان مقرها االجتماعي القنيطرة
« 900.000درهم» أي من « 59 100.000إقامة موالي عبد العزيزشارع
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
موالي عبد العزيزرقم 14000 4
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
القنيطرة املغرب.
عينية.
تغييرنشاط الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 21
.63339
دجنبر  2021تحت رقم .586/2021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
570I
املؤرخ في  07دجنبر  2021تم تغيير
sofoget
نشاط الشركة من «اشغال عامة و
أعمال البناء
G.S.A.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة
انشاء وصيانة املجاري املائية
تعيين مسيرجديد للشركة
وخطوط األنابيب
sofoget
زراعة وصيانة الحدائق ».إلى
« Kenitra, 37 rue mohamed qorriأشغال عمومية
residence chaimae bur n° 2 et 3
انشاء وصيانة املجاري املائية
، 14000، kenitra maroc
وخطوط األنابيب
 G.S.A.Hشركة ذات املسؤولية
زراعة وصيانة الحدائق.».
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28
 59إقامة موالي عبد العزيزشارع
دجنبر  2021تحت رقم .89508
موالي عبد العزيزرقم 14000 - 4
572I
القنيطرة املغرب.
sofoget

تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
ZGARD
.63339
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تأسيس شركة
املؤرخ في  07دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) EL ADARISSA COSEILS SARL
BD HASSAN 2 IMM SALWA N4
احسايني احمد كمسيرآخر
2EME ETAGE BENI MELLAL
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة BENI MELLAL، 23000، BENI
MELLAL MAROC
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28
 ZGARDشركة ذات املسؤولية
دجنبر  2021تحت رقم .89508
املحدودة
571I
EL ADARISSA COSEILS SARL
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السيد احمد مروان الزنجاري
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
العثمانية ،املنطقة اإلدارية ،الطابق عنوانه(ا)  1عمارة ج  12تجزئة بكار
الثالث( ،توطين) بني مالل  23000شارع عالل الفا�سي مراكش 40000
مراكش املغرب
بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :دجنبر  2021تحت رقم .1297
573I
12275
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
PACIOFIS
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
سيرفيس وومن
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
PACIOFIS
تسمية الشركة متبوعة عند BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALLAH BEN ABDELLAH IMM :
.ZGARD
MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
غرض الشركة بإيجاز  :شركة أمن N°10، 60000، OUJDA MAROC
املباني العامة أو الخاصة.
سيرفيس وومن شركة ذات مسؤلية
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
محدودة ذات الشريك الوحيد
العثمانية ،املنطقة اإلدارية ،الطابق وعنوان مقرها اإلجتماعي حي والد
الثالث( ،توطين) بني مالل  23000شريف شارع  7رقم 60000 - 92
وجدة املغرب
بني مالل املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
املدة التي تأسست من أجلها
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
الشركة :رقم التقييد في السجل التجاري :
رأسمال
مبلغ
38501
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد احمد مروان الزنجاري :
 400حصة بقيمة  100درهم للحصة  26أكتوبر  2021تم إعداد القانون
السيد محمد سفيان الزنجري األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 600 :حصة بقيمة  100درهم
باملميزات التالية:
للحصة.
شكل الشركة  :شركة ذات
 األسماء الشخصية والعائليةمسؤلية محدودة ذات الشريك
وصفات ومواطن الشركاء :
الوحيد.
السيد احمد مروان الزنجاري
تسمية الشركة متبوعة عند
عنوانه(ا)  1عمارة ج  12تجزئة بكار اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شارع عالل الفا�سي مراكش  40000سيرفيس وومن.
مراكش املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
السيد محمد سفيان الزنجري الخدمات.
عنوانه(ا)  13اقامة جنان علي عمارة
عنوان املقر االجتماعي  :حي والد
 5املجموعة  2مراكش  40000شريف شارع  7رقم 60000 - 92
مراكش املغرب.
وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
ومواطن مسيري الشركة:
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مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الطاهري ابتسام 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الطاهري ابتسام
عنوانه(ا) وجدة  60000وجدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الطاهري ابتسام
عنوانه(ا) وجدة  60000وجدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .4255
574I
AMIRANE NORD SARL

AMIRANE NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMIRANE NORD SARL
،ZI GZENAYA LOT 244 ، 90000
طنجة املغرب
 AMIRANE NORDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ZONE
INDUSTRIELLE GZENAYA LOT
 244 - 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
123061
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. AMIRANE NORD
غرض الشركة بإيجاز  - :الخياطة.
عنوان املقر االجتماعي ZONE :

INDUSTRIELLE GZENAYA LOT
 244 - 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عماد لويزي  70 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد فؤاد بنحدو  15 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد املصطفى السباعي 15 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عماد لويزي عنوانه(ا)
حي املجد الزنقة 07رقم 90080 52
طنجة املغرب.
السيد فؤاد بنحدو عنوانه(ا) حي
سيدي بوحاجة زنقة  58رقم 08
 90000طنجة املغرب.
السيد املصطفى السباعي
عنوانه(ا) حي مسنانة عين صارة
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عماد لويزي عنوانه(ا)
حي املجد الزنقة 07رقم 90080 52
طنجة املغرب
السيد فؤاد بنحدو عنوانه(ا) حي
سيدي بوحاجة زنقة  58رقم 08
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .249322
575I
الفار�سي استشارات

KITO TECH MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الفار�سي استشارات
حي مبروك شارع ج رقم ، 43
 ،90000طنجة املغرب
 kito tech marocشركة ذات
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مبروك
زنقة ج رقم  90000 - 43طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
104735
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13فبراير  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها kito :
.tech maroc
غرض الشركة بإيجاز :
valorisation des déchets de
.crevettes
عنوان املقر االجتماعي  :حي
مبروك زنقة ج رقم 90000 - 43
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الما الريسولي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الما الريسولي عنوانه(ا)
حي الدريسية  2شارع معركة تبوك
رقم  90000 10طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحمن الريسولي
عنوانه(ا) حي الدريسية  2شارع
معركة تبوك رقم  90000 10طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06مارس
 2020تحت رقم .231168
576I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

BAJIM PLUS TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
LOT LAAYOUNE 84
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
ETG N°12، 90000، TANGER
MAROC
 BAJIM PLUS TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي برانص 2
نرجس العرعاررقم  60سدة طنجة
 90000طنجة املغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.116145
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد هللا
البوبكري  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
بهيجة كامل الكبداني بتاريخ 20
دجنبر .2021
تفويت السيد (ة) اسماعيل
البوبكري  1حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
بهيجة كامل الكبداني بتاريخ 20
دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .11234
577I
TY CONSULTING

GLOBAL AUTO TRADE ET
SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة

TY CONSULTING
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RUE HALAB MERS SULTAN 26
26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
GLOBAL AUTO TRADE ET
 SERVICEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
سيدي عبد الرحمن اقامة ريو ،
عين دياب 20180 - -الدارالبيضاء
املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.273295
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01دجنبر  2021تم تغيير
نشاط الشركة من «• استيراد وتوزيع
وتسويق اإلطارات ومستلزماتها من
كافة املواد وجميع املاركات ولكافة
االستخدامات.
• جميع خدمات ما بعد البيع
والخدمات األخرى املتعلقة بالنشاط
الرئي�سي املذكور أعاله ».إلى « -شراء
واستيراد وتوزيع إطارات األغراض
العامة وقطع الغيار والدهانات شبه
والدهانات.
 استيراد وتوزيع السياراتالجديدة واملستعملة ؛
 توفير اإلصالح امليكانيكيللمركبات وهيكل السيارة وقطع
غيارها.».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .806040
578I
nador conseil sarl au

CHARK IMPEX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc
 CHARK IMPEXشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موسكو رقم  04الطابق الثاني
الشقة رقم  04لعري الشيخ -
 62000الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23347
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CHARK IMPEX
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير وبيع املنتجات الغذائية ،
مستحضراتالتجميل ,مواد التنظيف,
املنسوجات,االلكترونيات واألجهزة
املنزلية… .إلخ.
 استيراد وتصديروتجارة الحبوبوالبقوليات..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موسكو رقم  04الطابق الثاني الشقة
رقم  04لعري الشيخ 62000 -
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لحميدي علي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحميدي علي عنوانه(ا)
حي البرواقة زنقة اندونسيا رقم 29
 90090طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد لحميدي عتي عنوانه(ا)
حي برواقة زنقة اندونيسيا رقم 29
 90090طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 14
دجنبر  2021تحت رقم .4617
579I

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .4721-4722
580I

VARIADO CAR

BUREAU ESSOUFYANI

nador conseil sarl au

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AFRIQUE SEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc
 VARIADO CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع األمير
سيدي محمد رقم 62000 - 202
الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.6059
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 VARIADO CARمبلغ رأسمالها
 830.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع األمير سيدي محمد
رقم  62000 - 202الناظور املغرب
نتيجة ل  :الحل املبكرللشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
األمير سيدي محمد رقم - 202
 62000الناظور املغرب.
و عين:
السيد(ة) منير الوريا�شي و
عنوانه(ا) حي الكندي شارع  20رقم
 62000 36الناظور املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
السيد(ة) خالد الوريا�شي و
عنوانه(ا) حي الكندي شارع  20رقم
 62000 36الناظور املغرب كمصفي
(ة) للشركة.

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
HAY ESSALAM AVENUE
PRINCE MOULAY ABDELLAH
RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
 AFRIQUE SELشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي خط
الرملة  01زنقة  12الرقم - 26
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39557
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AFRIQUE SEL
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج
واستخراج وتسويق امللح على
املستوى الوطني والدولي  -إستغالل
سبخات امللح  -النقل الوطني والدولي
ملختلف البضائع سواء للحساب
الخاص أو لحساب الغير  -كراء
آليات الحفر الثقيل  ...والعديد من
األنشطة والخدمات األخرى املتنوعة.
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عنوان املقر االجتماعي  :حي خط
الرملة  01زنقة  12الرقم - 26
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وديع بوزيدي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد ملين بيلة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد وديع بوزيدي عنوانه(ا) حي
الفتح  .أخفنيراملغرب.
السيد محمد ملين بيلة عنوانه(ا)
شارع سكيكيمة رقم  196حي الوحدة
 70000 01العيون املعرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وديع بوزيدي عنوانه(ا) حي
الفتح  .أخفنيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .3933
581I
امغارعبد الغافور

AUTO ECOLE ASSOUTI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

امغارعبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم
 1الطابق االول تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
 AUTO ECOLE ASSOUTIشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  52شارع
جبل تدغين الطابق الثاني تطوان -
 93000تطوان املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.26417

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) فيصل العسوتي
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) خالد
العسوتي بتاريخ  17نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .7430
582I
امغارعبد الغافور

RIDI RR MOTO

شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغارعبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم
 1الطابق االول تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
 RIDI RR MOTOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  01شارع
بني حديفة كويلما الطابق االر�ضي
تطوان  93000 -تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30681
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RIDI :
.RR MOTO
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
الدراجات النارية.

الجريدة الرسمية
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عنوان املقر االجتماعي  01 :شارع
بني حديفة كويلما الطابق االر�ضي
تطوان  93000 -تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الحسيوتي 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد محمد الحسيوتي 100 :
بقيمة  1.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الحسيوتي
عنوانه(ا) شارع دمشق زنقة التفتح
رقم  9ط  2تطوان  93000تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحسيوتي
عنوانه(ا) شارع دمشق زنقة التفتح
رقم  9ط  2تطوان  93000تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .7443
583I
ANFA CENTRE D’AFFAIRE

بسارو

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANFA CENTRE D›AFFAIRE
شارع أنفا رقم  96الطابق  7الشقة
casablanca maroc ،20000 ، 71
بسارو شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
أنفا رقم  96الطابق  7الشقة - 71
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
525205

بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 01
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :بسارو.
غرض الشركة بإيجاز  :مستشار
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
أنفا رقم  96الطابق  7الشقة - 71
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد إيريك ويلي أندري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد إيريك ويلي أندري
عنوانه(ا) فيال  116أركان الزيتون
الشريفية  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد إيريك ويلي أندري
عنوانه(ا) فيال  116أركان الزيتون
الشريفية  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
دجنبر  2021تحت رقم .42679
584I
SOCAGECOM SARL

شدوى كار

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCAGECOM SARL
 24زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب
الجامع قرب مسجد العتيق  24زنقة
الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع
قرب مسجد العتيق،25000 ،
خريبكة املغرب

649

شدوى كارشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 49شقة  2زنقة السوق 25000 -
خريبكة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1101
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شدوى كار مبلغ رأسمالها 600.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 49شقة  2زنقة السوق 25000 -
خريبكة املغرب نتيجة ل  :اغالق
الشركة.
FLASH ECONOMIE
و حدد مقر التصفية ب رقم
HORMIGA
 49شقة  2زنقة السوق 25000 -
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
خريبكة املغرب.
الشريك الوحيد
و عين:
تأسيس شركة
السيد(ة) فدوى
شاوى و
FLASH ECONOMIE
عنوانه(ا)  66زنقة التفاح حي
Avenue des Forces armées
الداخلة  25000خريبكة املغرب
royales 28 ، 20000،
كمصفي (ة) للشركة.
CASABLANCA MAROC
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة  HORMIGAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية  :وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة
زنقة  1رقم  73000 - 5الداخلة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  27دجنبر
تأسيس شركة ذات مسؤلية
 2021تحت رقم .664
محدودة ذات الشريك الوحيد
585I
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
FLASH ECONOMIE
20207
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
JOUMANA INVEST
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
تفويت حصص
محدودة ذات الشريك الوحيد
FISCOGEF
باملميزات التالية:
TEL : 05.22.27.49.96
شكل الشركة  :شركة ذات
JOUMANA INVEST
مسؤلية محدودة ذات الشريك
RC N°267279
املقراالجتماع ــي  :زنقة جعفرابن الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
حبيب إقامة املشرق  2الطابق 1
رقم  3مركزاألعمال بوركون
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HORMIGA
الدارالبيضاء
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  14أكتوبر
 2021قرر شركاء شركة JOUMANA
 INVESTما يلي:
 املصادقة على بيع الحصصاالجتماعية من طرف السيد سيدي
عبد القادر الوزاني والسيد فاضل
العلوي لفائدة السيد أمين الوزاني و
السيدة نجوى العلمي.
 تعديل الفصل الثامن منالقوانين األساسية للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالبيضاء بتاريخ  07دجنبر
 2021تحت رقم .803384
586I

الجريدة الرسمية

650

غرض الشركة بإيجاز  :زواج
األسماك بالجملة والتفصيل.
شراء وبيع وتسويق معدات الصيد
والسلع .استيراد وتصدير قطع
غيار سفن الصيد .إصالح وصيانة
معدات وإكسسوارات سفن الصيد
 ،واالستيراد  -التصدير  ،والتسويق
 ،والتصدير لجميع أنواع األسماك
واملأكوالت البحرية. .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الرحمة زنقة  1رقم 73000 - 5
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد اغري�شي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد اغري�شي عنوانه(ا)
حي اكسيكسات زنقة بوكفة رقم 61
 73000الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد اغري�شي عنوانه(ا)
حي اكسيكسات زنقة بوكفة رقم 61
 73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .2105
587I
FLASH ECONOMIE

SOCIETE EDEN PLAST

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SOCIETE EDEN PLAST
شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 271
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة
  30000فاس املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70727
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE EDEN PLAST
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
املنتجات البالستيكية
تصنيع النعال واألحذية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 271تجزئة النماء الحي الصناعي
بنسودة  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد لطفي بدكارة :
 10.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد لطفي بدكارة
عنوانه(ا) تجزئة ياسمين رقم  2طريق
عين سمن  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد لطفي بدكارة
عنوانه(ا) تجزئة ياسمين رقم  2طريق
عين سمن  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .8539
588I
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FLASH ECONOMIE

MABANIZINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

القنيطرة 352 ،شارع محمد 5
إقامة باالس -الطابق األر�ضيتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم 805461
590I

FISCOGEF
Tél : 05.22.27.49.96
MABANIZINE
RC :245077
fiding sarl
املقراالجتماعي  :تجزئة الزوبيرZOUHOUR SANTE ET BIEN 327
شقة  1ليساسفة الدارالبيضاء
ETRE
بمقت�ضى محضر الجمع العام
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
االستثنائي املنعقد يوم  24نونبر
الشريك الوحيد
 2021تقرر ما يلي :
حل شركة
 تحويل املقر االجتماعي للشركةfiding sarl
إلى:
IMM 25 APPT 6 AVENUE
 تجزئة بوسكورة رقم  18محل 3ENNASSER MEKNES ، 50000،
بوسكورة الدارالبيضاء
MEKNES MAROC
 تحيين القوانين األساسيةZOUHOUR SANTE ET BIEN
للشركة وفق التعديالت املنصوص
 ETREشركة ذات مسؤلية محدودة
عليها.
ذات الشريك الوحيد(في طور
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التصفية)
التجارية بالبيضاء بتاريخ  24دجنبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1101
 2021تحت رقم .805813
 589Iمرجان  50000 - 2مكناس املغرب.
حل شركة
FLASH ECONOMIE
رقم التقييد في السجل التجاري
ATLAS VOYAGES
.40711
شركة املساهمة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد
املؤرخ في  21أكتوبر  2021تقرر
مقرها االجتماعي باملغرب
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
MCA CONSULTING
ذات الشريك الوحيد ZOUHOUR
,5شارع عبد اللطيف بن قدور -الدار
 SANTE ET BIEN ETREمبلغ
البيضاء
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
ATLAS VOYAGES
مقرها اإلجتماعي رقم  1101مرجان
شركة املساهمة
 50000 - 2مكناس املغرب نتيجة ل
رأسمالها 30.000.000:درهم
 :املنافسة.
مقرها االجتماعي 150 :شارع
وحدد مقرالتصفية ب رقم 1101
الجيش امللكي  -الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :مرجان  50000 - 2مكناس املغرب.
و عين:
29.205
السيد(ة) حكيمة مودالي و
إغالق فرع
بمقت�ضى مجلس ادارة الشركة عنوانه(ا) عمارة 1الشقة  9الطابق
املؤرخ بتاريخ  08نونبر  2021قرر  3تجزئة سعدية  50000مكناس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
إغالق الفرع التالي :
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :رقم
 1101مرجان 2
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .429
591I
MACOSIS CONSULTING

BAB› MINUISERIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE
LAKHDER GHILANE BD
CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES
MAROC
BAB› MINUISERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20نجزئة
لزرق متجررقم  4مونفلوري - 2
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
51927
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21فبراير  2017تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BAB’ :
. MINUISERIE
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
النجارة العامة.
عنوان املقراالجتماعي  20 :نجزئة
لزرق متجر رقم  4مونفلوري - 2
 30000فاس املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الغني بابا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الغني بابا عنوانه(ا)
شارع بور سعيد زنقة ايطاليا رقم 17
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الغني بابا عنوانه(ا)
شارع بور سعيد زنقة ايطاليا رقم 17
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  02مارس
 2017تحت رقم .732/675
592I
AB RED1 COMPTA

House of Beauty by A & C
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE
 ،2 N° 4 ، 90000طنجة maroc
 House of Beauty by A & Cشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7شارع
االردن  ,العمارة بنيس د الطابق
األر�ضي طنجة  90070طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
123007
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها House :
. of Beauty by A & C
غرض الشركة بإيجاز  * :صالون
حالقة و تجميل.
* تدليك .
*حمام بخاري ..
عنوان املقر االجتماعي  7 :شارع
االردن  ,العمارة بنيس د الطابق
األر�ضي طنجة  90070طنجة
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة شيماء الحف�ضي 50 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة اميرة يعقوبي  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة شيماء الحف�ضي 50 :
بقيمة  1.000درهم.
السيدة اميرة يعقوبي  50 :بقيمة
 1.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شيماء الحف�ضي
عنوانه(ا) هولندا  99135امستردام
هولندا .
السيدة اميرة يعقوبي عنوانه(ا)
تجزئة النخيل رقم  35بوبانة 90070
طنجة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شيماء الحف�ضي
عنوانه(ا) هولندا  99135امستردام
هولندا
السيدة اميرة يعقوبي عنوانه(ا)
تجزئة النخيل رقم  35بوبانة 90070
طنجة املغرب .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .249247
593I

651
FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

PALAMINO ENGINEERING
GROUP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرتسمية الشركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسيفت عمارة  18شقة 12
اكدال  ،10090 ،الرباط املغرب
PALAMINO ENGINEERING
 GROUPشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 66
تجزئة البلدية الطابق االول سيدي
معروف  20280الدارالبيضاء
املغرب.
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
445095
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  06دجنبر  2021تم تغيير
تسمية الشركة من «PALAMINO
 « ENGINEERING GROUPإلى
«. »PEGroup INGÉNIERIE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806507
594I
PLANET FERRONNIER

SAKAN ENNAKHIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SAKAN ENNAKHIL
ANGLE ALLEE DE L’AIGLE ET 2
BOULEVARD ABDELMOUMEN
، 20000، CASABLANCA maroc
 SAKAN ENNAKHILشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زاوية
 ALLEE DE L’AIGLEو شارع عبد
املومن الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
.143529
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي نونبر  2021تحت رقم .806331
596I
املؤرخ في  19نونبر  2021تمت
املصادقة على :
METROPOLE BUSINESS CENTER
تفويت السيد (ة) محمد شامي
OUISELSAT MINES
 100حصة اجتماعية من أصل
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
 100حصة لفائدة السيد (ة) نجالء
METROPOLE BUSINESS
السعيدي بتاريخ  19نونبر .2021
CENTER
تم اإليداع القانوني باملحكمة
59شارع الزرقطوني الطابق، 3
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  28رقم 8الدارالبيضاء  ،20360 ،الدار
دجنبر  2021تحت رقم .806331
البيضاء املغرب
« OUISELSAT MINESشركة
595I
املساهمة»
PLANET FERRONNIER
وعنوان مقرها االجتماعي 78 :شارع
ابو السالت االندل�سي  - -الدار
SAKAN ENNAKHIL
البيضاء املغرب.
إعالن متعدد القرارات
«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»
SAKAN ENNAKHIL
رقم التقييد في السجل التجاري:
ANGLE ALLEE DE L’AIGLE ET 2
.39061
BOULEVARD ABDELMOUMEN
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
، 20000، CASABLANCA maroc
املؤرخ في  28يونيو  2021تقرر
« SAKAN ENNAKHILشركة ذات
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة خالل
املسؤولية املحدودة»
السنوات املالية التالية:
وعنوان مقرها االجتماعي 2 :زاوية
  6سنوات ALLEE DE L’AIGLEوشارع عبد
األشخاص الطبيعيون:
املومن الدارالبيضاء  - -الدارالبيضاء
السيد(ة) ايت همام صوفيا
املغرب.
بصفته(ا) متصرفة في الشركة
«إعالن متعدد القرارات»
والكائن عنوانه(ا) ب :اقامة فاتن
رقم التقييد في السجل التجاري :الطابق  2الشقة  8زنقة احمد
.143529
الشر�سي انفا  -الدارالبيضاء املغرب
األشخاص املعنويون:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املؤرخ في  19نونبر  2021تم اتخاذ
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي :دجنبر  2021تحت رقم .802617
597I
تحويل جميع الحصص اململوكة
للسيد محمد السعيدي في شركة
FIDUCIAIRE BILAL
سكن النخيل لصالح شركة ESSAIDI
AWANE TRAV
HOLDING
إعالن متعدد القرارات
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
FIDUCIAIRE BILAL
تحديث القانون األسا�سي للشركة
BP S64 MEKNES PRINCIPAL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات MEKNES ، 50000، MEKNES
النظام األسا�سي التالية:
maroc
« AWANE TRAVشركة ذات
بند رقم  :-الذي ينص على مايلي:
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املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 10
النعيم  2شارع محمد 50000 - 6
مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.32477
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :بيع السيد محمد احتيت جميع
حصصه  500حصة للسيد بوحاجة
عبد النبي بقيمة  50000درهم
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد محمد احتيت
من التسيير وتعين السيد بوحاجة
عبد النبي مسيروحيد للشركة
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد محمد احتيت
من االمضاء وتعين السيد بوحاجة
عبد النبي مم�ضي وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و :7الذي ينص على
مايلي :السيد بوحاجة عبد النبي
100000.....درهم  1000......حصة
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تعين السيد بوحاجة عبد النبي
مسيرللشركة
بند رقم  :17الذي ينص على
مايلي :تعين السيد بوحاجة عبد النبي
مم�ضي وحيد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .5511
598I
FIDU ALIMTYAZ

SARABNI SARL

إعالن متعدد القرارات

FIDU ALIMTYAZ
َ 13زنقة  ،عبد الكريم بن جلون
مكاتب أشرف ،مكتب  14الطابق
 2فاس FES MAROC ،30000 ،
« SARABNI SARLشركة ذات

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار
اطالحة طريق موالي يعقوب فاس
طريق  30000 -قاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.53103
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
هبة  143حصة من أصل  143من
السيد  :ركيعي ر�ضى،وهبة 143
حصة من أصل  143من السيد
ركيعي هشام ،وهبة  143حصة
من أصل  143من السيدة ركيعي
لطيفة ،و هبة  143حصة من أصل
 143من السيدة ركبعي زهور ،وهبة
 142حصة من أصل  142من السيد
ة ركيعي سميرة ،وهبة  143حصة
من أصل  143من السيد صنيهجي
الحسين و هبة  143حصة من أصل
 143من السيد القشابي عبد السالم
ما مجموعه  1000حصة كلها لفائدة
السيد ركيعي محمد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد ركيعي هشام من
مهامه كمسير وتعيين السيدة فقهي
خديجة مسيرة للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين وإعادة صياغة القانون
األسا�سي للشركة في شكل شركة دات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
إعادة صياغة الفانون األسا�سي في
شكل شركة دات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .5653
599I
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املرافق
عسلي
يونس
السيد
ميزون عسلي
عنوانه(ا)  49فوبورج دو كوملار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
68700
،68700سيرناي،فرنسا
سيرناي فرنسا .
تأسيس شركة
السيد عصام عسلي عنوانه(ا)
املرافق
شارع موالي يوسف إقامة الفتح اقامة لوتينور  5طابق  2رقم 95
طنجة  90000طنجة املغرب.
«ب» رقم  ،90000 ، 39طنجة
األسماء الشخصية والعائلية
املغرب
ميزون عسلي شركة ذات املسؤولية ومواطن مسيري الشركة:
عسلي
يونس
السيد
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي برانص 2عنوانه(ا)  49فوبورج دو كوملار
68700
نرجس شارع العراررقم  49طنجة ،68700سيرناي،فرنسا
سيرناي فرنسا
(الجزء السفلي  2-D-C +مع ميزانين)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
طنجة  90000طنجة املغرب
التجارية بطنجة بتاريخ  08نونبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2021تحت رقم .9763
املحدودة
600I
رقم التقييد في السجل التجاري :
121587
CABINET BOUZIDI
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
GHIZLANE EXPRESS
 30شتنبر  2021تم إعداد القانون شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
املحدودة باملميزات التالية:
CABINET BOUZIDI
شكل الشركة  :شركة ذات
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
املسؤولية املحدودة.
الناظور
الناظور
املغرب
،62000 ،
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ميزون  GHIZLANE EXPRESSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
عسلي.
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة و
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
حلويات.
محمد الخامس رقم  81جعدار
عنوان املقر االجتماعي  :برانص2
صندوق بريد  90زغنغن 62000 -
نرجس شارع العرار رقم  49طنجة
ناظور املغرب
(الجزء السفلي  2-D-C +مع ميزانين)
تأسيس شركة ذات مسؤلية
طنجة  90000طنجة املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
الشركة  99 :سنة .
23287
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
درهم ،مقسم كالتالي:
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
السيد يونس عسلي  50 :حصة األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
بقيمة  100درهم للحصة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد عصام عسلي  50 :حصة باملميزات التالية:
بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
 األسماء الشخصية والعائلية مسؤلية محدودة ذات الشريكالوحيد.
وصفات ومواطن الشركاء :
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GHIZLANE EXPRESS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
األمتعة غيراملصاحبة
النقل الوطني والدولي لآلخرين
استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس رقم  81جعدار
صندوق بريد  90زغنغن 62000 -
ناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عز الدين العامل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزالدين العامل عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس رقم  81زغنغن
 62000ناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزالدين العامل عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس رقم  81زغنغن
 62000ناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .4636
601I
CABINET BOUZIDI

CARBORIF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
 CARBORIFشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس رقم  81جعدار
صندوق بريد  90زغنغن 62000 -
ناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23297
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CARBORIF
غرض الشركة بإيجاز  :محطة
البنزين (وقود  ،زيوت تشحيم ،
غسيل  ،مقهى  ،مطاعم).
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس رقم  81جعدار
صندوق بريد  90زغنغن 62000 -
ناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا العامل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا العامل عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس رقم  81زغنغن
 62000ناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا العامل عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس رقم  81زغنغن
 62000ناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 14
دجنبر  2021تحت رقم .4616
602I
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CABINET BOUZIDI

LABO NEHAD
إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
« LABO NEHADشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
املجاهيدين رقم  57العروي -
 62000ناظور املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.4505
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
إعادة تصميم القانون األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم فصل  6و  :7الذي ينص
على مايلي :نضرا لتغيير الذي وقع
في الفصل  6و 7تقرر إعاة تصميم
القانون األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 07
دجنبر  2021تحت رقم .4551
603I
CABINET BOUZIDI

CAFE POUR TOI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
 CAFE POUR TOIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  201شارع
جيش امللكي  62000 -ناظور املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.2563

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) حسن بن دراس
 106حصة اجتماعية من أصل 406
حصة لفائدة السيد (ة) محمد بن
دراس بتاريخ  02دجنبر .2021
تفويت السيد (ة) حسن بن دراس
 300حصة اجتماعية من أصل 406
حصة لفائدة السيد (ة) محمد (ابن)
بن دراس بتاريخ  17نونبر .2021
تفويت السيد (ة) مليكة بن دراس
 37حصة اجتماعية من أصل 37
حصة لفائدة السيد (ة) محمد بن
دراس بتاريخ  17نونبر .2021
تفويت السيد (ة) السعدية بن
دراس  37حصة اجتماعية من أصل
 37حصة لفائدة السيد (ة) محمد
بن دراس بتاريخ  17نونبر .2021
تفويت السيد (ة) ميمونة بن
دراس  37حصة اجتماعية من أصل
 37حصة لفائدة السيد (ة) محمد
بن دراس بتاريخ  17نونبر .2021
تفويت السيد (ة) يمينة بن دراس
 37حصة اجتماعية من أصل 37
حصة لفائدة السيد (ة) محمد بن
دراس بتاريخ  17نونبر .2021
تفويت السيد (ة) تليتماس
سماتو  40حصة اجتماعية من أصل
 40حصة لفائدة السيد (ة) محمد
بن دراس بتاريخ  17نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .4679
604I
فيصل الخطيب و شركاوه

 CENTRE DE FORMATIONET D›ASSISTANCE AUX
ENTREPRISES - CEFORASE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب  47أ إقامة
إيريس الطابق األر�ضي محج محمد
السادس  ،90000 ،طنجة املغرب
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 Centre de Formation et d›Assistance aux Entreprises CEFORASEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي رشيد تجزئة رزق رقم - 8
.Tanger Maroc 90000
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10723
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  26يوليوز
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 840.000,00درهم»
أي من « 160.000,00درهم» إلى
« 1.000.000,00درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07دجنبر
 2021تحت رقم .248649
605I
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

RANHA GROUP

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.RANHA GROUP
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
البناء املتعددة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة 24
رقم  14حي الوحدة 70000 - 02
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كلثوم التروزي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة كلثوم التروزي 100000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كلثوم التروزي عنوانه(ا)
زنقة ايت ملول رقم  24حي الوحدة
 70000 02العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كلثوم التروزي عنوانه(ا)
زنقة ايت ملول رقم  24حي الوحدة
 70000 02العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  13أكتوبر
 2021تحت رقم .3197
606I

BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
 RANHA GROUPشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 24
رقم  14حي الوحدة 70000 - 02
METROPOLE BUSINESS CENTER
العيون املغرب
ZENAGA
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة املساهمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
METROPOLE BUSINESS
38475
CENTER
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
59شارع الزرقطوني الطابق، 3
 13أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية رقم 8الدارالبيضاء  ،20360 ،الدار
البيضاء املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
 ZENAGAشركة املساهمة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  13شارع
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق
 1رقم  - - 8الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.34395
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) املهدي ايت
همام  10حصة اجتماعية من أصل
 541حصة لفائدة السيد (ة) ربيعة
الدوحني بتاريخ  21دجنبر .2020
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
دجنبر  2021تحت رقم .802616
607I
AUDICOF GROUP

INGAME DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AUDICOF GROUP
Immeuble office ghandi, ,236
bd ghandi, 3 ème étage, N°9
 ،Casablanca ، 20000الدار
البيضاء املغرب
 INGAME DISTRIBUTIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10شارع
الحرية ،الطابق الثالت ،رقم ،5
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
525129
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 29أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.INGAME DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
التجزئة في املتاجراملتخصصة.
عنوان املقراالجتماعي  ،10 :شارع
الحرية ،الطابق الثالت ،رقم ،5
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أسنينة فيصل 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بركة محمد أمين 667 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسنينة فيصل عنوانه(ا)
أمال  ،3زنقة  ،5رقم  ،209البرنو�صي،
الدارالبيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد بركة محمد أمين عنوانه(ا)
باب كاليفورنيا عمارة النافورة طابق
 ،3شقة  ،7الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بركة محمد أمين عنوانه(ا)
باب كاليفورنيا عمارة النافورة طابق
 ،3شقة  ،7الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
دجنبر  2021تحت رقم .-
608I
centre d’étude de gestion et d’organisation

Lammtara

إعالن متعدد القرارات

centre d›étude de gestion et
d›organisation
bd d› Anfa, résid Ibn ,89
Zaidoune, tour A, 15°ét.
20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc
« Lammtaraشركة ذات املسؤولية
املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي :امللكية
املسماة « ، »A9والية سيبا  ،دائرة
البور  ،جماعة والد حسون 41082 -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.13386
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08أكتوبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
إستمرارنشاط الشركة بالرغم من
خسارة ثالث أرباع الرأسمال
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تخفيض رأس املال الشركة بمقدار
 100ألف درهم عن طريق إمتصاص
الخسائر.
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :زيادة رأس املال عن طريق
مقاصة الديون املستحقة وقدرها
 7.000.000درهم ليصل إلى
 7.000.000درهم  ،يتم تحريرها
على التوالي من طرف شركة Intuity
 (6.999.800درهم) والسيدة إليسا
أستريه حنين ( 100درهم) والسيدة
هوراسيا ماري سيمون حنين (100
درهم) .)DH
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تأكيد التنفيذ النهائي لتخفيض رأس
املال وزيادة رأس املال.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تعديل مقتضايات البند السادس من
النظام االسا�سي للشركة
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تعديل مقتضايات البند السابع من
النظام االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30نونبر
 2021تحت رقم .130080
609I

655
GECAFISC

EDU CONSULT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

GECAFISC
RUE MOHAMED EL 26
QUORRI ETG 1 APPT 5
CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC
 EDU CONSULTشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
شفالي بايارد اقامة فال روزمكتب 2
الطابق  1روش نوار 20310 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.233697
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31دجنبر  2020تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد EDU CONSULT
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة شفالي بايارد
اقامة فال روز مكتب  2الطابق 1
روش نوار  20310 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :توقيف النشاط .
و حدد مقر التصفية ب زنقة
شفالي بايارد اقامة فال روز مكتب 2
الطابق  1روش نوار  20310 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد وهبي وعنوانه(ا)
بلوك ث ك رقم  14حي رجاف هللا
سيم  10070الرباط املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
دجنبر  2021تحت رقم .804166
610I
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FOUZMEDIA

ISOTECK INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
ISOTECK INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 14
شارع املنصور الدهبي مكتب رقم - 3
 14000القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
62005
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12غشت  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ISOTECK INTERNATIONAL
غرض الشركة بإيجاز  :التصدير
واالستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 14
شارع املنصور الدهبي مكتب رقم - 3
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مازن نيزار عنوانه(ا) زنقة
الهاشمي القصطالي إقامة مكة ألف
شقة  15القبيبات  20000الرباط
املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مازن نيزار عنوانه(ا) زنقة
الهاشمي القصطالي إقامة مكة ألف
شقة  15القبيبات  20000الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19
غشت  2021تحت رقم .-
611I
CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

STE WALID QUAD SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L
N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،
440000، ESSAOUIRA MAROC
STE WALID QUAD SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان رقم
 54تجزئة أزلف  44000 -الصويرة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5161
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25نونبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد STE WALID
 QUAD SARL AUمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دكان رقم  54تجزئة أزلف
  44000الصويرة املغرب نتيجةل  :تضررالشركة بسبب جائحة
فيروس كورونا و عدم تحقيق أي رقم
معامالت..
و حدد مقر التصفية ب دكان رقم
 54تجزئة أزلف  44000 -الصويرة
املغرب.

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

و عين:
ZENAGA
السيد(ة) وليد الدخوش و
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
عنوانه(ا) رقم  4زنقة الحسين
METROPOLE BUSINESS
الفرم تجزئة أزلف  44000الصويرة
CENTER
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
59شارع الزرقطوني الطابق، 3
وعند اإلقتضاء الحدود رقم 8الدارالبيضاء  ،20360 ،الدار
املفروضة على الصالحيات املخولة
البيضاء املغرب
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
« ZENAGAشركة املساهمة»
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية وعنوان مقرها االجتماعي 13 :شارع
 :دكان رقم  54تجزئة أزلف الصويرة احمد املجاطي اقامة االلب الطابق
 1رقم  - - 8الدارالبيضاء املغرب.
املغرب
«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري:
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 15
.34395
دجنبر  2021تحت رقم .445
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 612Iاملؤرخ في  30يونيو 2021
تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
CHAOUER CONSEIL
خالل السنوات املالية التالية:
  6سنواتLABED
األشخاص الطبيعيون:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد(ة) ربيعة الدوحني
تعيين مسيرجديد للشركة
بصفته(ا) متصرفة في الشركة
CHAOUER CONSEIL
والكائن عنوانه(ا) ب :تجزئة بنبر
BD MY YOUSSEF RES YASSINE
اقامة االعفاء طابق  1شقة 1
II N°11 ، 90000، TANGER
املعاريف  -الدارالبيضاء املغرب
MAROC
األشخاص املعنويون:
 LABEDشركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
دجنبر  2021تحت رقم .802616
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
614I
املعصم بني معدان أزال 93020 -
تطوان اململكة املغربية.
METROPOLE BUSINESS CENTER
تعيين مسيرجديد للشركة
OUISELSAT MINES
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.10163
تعيين مراقبي الحسابات
METROPOLE BUSINESS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CENTER
املؤرخ في  22من نونبر  2018تم
59شارع الزرقطوني الطابق، 3
تعيين مسير جديد للشركة السيد(ة)
رقم 8الدارالبيضاء  ،20360 ،الدار
غودان لحسن كمسيرآخر
البيضاء املغرب
تبعا لقبول استقالة املسير.
« OUISELSAT MINESشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املساهمة»
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31من وعنوان مقرها االجتماعي 78 :شارع
دجنبر  2018تحت رقم .6175
ابو السالت االندل�سي -
613I
الدارالبيضاء املغرب
METROPOLE BUSINESS CENTER
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«تعيين مراقبي الحسابات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.39061
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28يونيو 2021
تقرر تعيين مراقبي الحسابات
خالل السنوات املالية التالية:
  3سنواتاألشخاص الطبيعيون:
األشخاص املعنويون:
EL HAFED & CHEHMAT
« ASSOCIESشركة ذات املسؤولية
املحدودة» بصفتها خبير محاسباتي
والكائن مقرها االجتماعي ب :زاوية
شارع الحر و السيد القطب اقامة
الصدق الشقة رقم  - ، 45طنجة
املغرب واملسجلة بالسجل التجاري
تحت رقم89151 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
دجنبر  2021تحت رقم .802617
615I
CABINET BOUZIDI

AMEL ALUMINIUM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
 AMEL ALUMINIUMشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس رقم  81جعدار
صندوق بريد  90زغنغن 62000 -
ناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23301
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AMEL :
.ALUMINIUM
غرض الشركة بإيجاز  :نجارة
األملنيوم.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس رقم  81جعدار
صندوق بريد  90زغنغن 62000 -
ناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد العامل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العامل عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس زغنغن 62000
ناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العامل عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس زغنغن 62000
ناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .4637
616I
املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

OUJDA WAYS CARS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات
املحاسبة
شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم
 18مكرر الطابق الثاني رقم ، 7
 ،60000وجدة املغرب
 OUJDA WAYS CARSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  7زنقة
بركان الطابق  2رقم 60000 - 3
وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
38555
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. OUJDA WAYS CARS
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
سيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  7 :زنقة
بركان الطابق  2رقم 60000 - 3
وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بيضو مصطفى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بيضو مصطفى 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بيضو مصطفى عنوانه(ا)
حي مصطفى كمال رقم 60000 18
وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيضو محمد عنوانه(ا)
حي مصطفى كمال رقم 60000 18
وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .4400
617I

657
ديوان االستادة فاطمة الزهراء كطاية

EX SHF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرتسمية الشركة

ديوان االستادة فاطمة الزهراء
كطاية
 ،20زنقة عالل بن عبد هللا ،إقامة
ياسمين ،الطابق الرابع ،رقم ،16
طنجة  ،90000 ،طنجة املغرب
 EX SHFشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي طنجة،
 20زنقة عالل بن عبد هللا إقامة
ياسمين الطابق  7رقم 90000 - .28
طنجة املغرب.
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
107825
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تم تغيير
تسمية الشركة من « »EX SHFإلى
«. »BELLANOVA CLEAN
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .11290
618I
ste cofiguer sarl

STE LABIED MONDIAL
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE LABIED MONDIAL
 SERVICESشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك
املسمى ملك البيض  1الطابق
االر�ضي حي النكد جرسيف 35100 -
جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

658

رقم التقييد في السجل التجاري :
2199
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.LABIED MONDIAL SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة او البناء
خدمات مختلفة وخدمات
التذاكر.
عنوان املقر االجتماعي  :امللك
املسمى ملك البيض  1الطابق
االر�ضي حي النكد جرسيف 35100 -
جرسيف املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى البيض 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مصطفى البيض 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى البيض عنوانه(ا)
حي النكد  35100جرسيف املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى البيض عنوانه(ا)
حي النكد جرسيف  35100جرسيف
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .1222/2021
619I
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عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
مسلم حي بوكار الطابق الثالث شقة
رقم  - 14باب دكالة  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة YH INVESTMENT
 : 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة YH INVESTMENT
عنوانه(ا) شارع موالي الحسن األول
عمارة سيبام بلوك الطابق الرابع رقم
 40000 10مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين حنين عنوانه(ا)
HEUL 5A 1811 GL ALKMAAR
PAYS BAS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .131033
621I

socogese
بند رقم  :15الذي ينص على مايلي:
« ›PROMO LES ANEMONESتسيير الشركة من طرف املسيرين
إعالن متعدد القرارات
السيد الكثيري نجيب و بنلمليح
socogese
سعيد ،وذلك ملدة غيرمحدودة.
Bd. Prince Héritier Résidence
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fèsالتجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
Maroc
 2021تحت رقم .2021/5812
«›PROMO LES ANEMONES
620I
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE
وعنوان مقرها االجتماعي 16 :عقبة
SARL AU
قايد خمارباب فتوح  30000 -فاس
YH IMMOBILIER
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
«إعالن متعدد القرارات»
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري:
SUD AUDIT CONSEIL ET
.23721
COMPTABILITE SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 PROPRIETE SALAM NR 38املؤرخ في  02دجنبر 2021
4EME ETAGE AVENUE PRINCE
تم اتخاذ القرارات التالية:
MY ABDELLAH - GUELIZ ،
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
40000، MARRAKECH MAROC
تفويت  150حصة من طرف السيد
 YH IMMOBILIERشركة ذات
الكثيري نجيب لفائدة السيد بنلمليح
املسؤولية املحدودة
سعيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
مسلم حي بوكارالطابق الثالث
تبرئة ذمة املسير السيد الكثيري
شقة رقم  - 14باب دكالة 40000 -
نجيب
مراكش املغرب
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
SOLUCIA EXPERTISE
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تعيين مسير ثاني للشركة السيد
DIGITSI
املحدودة
بنلمليح سعيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد
121389
قفل التصفية
استمرارية تسيير السيد الكثيري
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SOLUCIA EXPERTISE
نجيب
 02دجنبر  2021تم إعداد القانون
N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
املحدودة باملميزات التالية:
CASABLANCA-MAROC ،
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
شكل الشركة  :شركة ذات
20330، CASABLANCA MAROC
النظام األسا�سي التالية:
املسؤولية املحدودة.
 DIGITSIشركة ذات مسؤلية
بند رقم  :6-7الذي ينص على
تسمية الشركة متبوعة عند
محدودة ذات الشريك الوحيد
مايلي :رأسمال الشركة 100.000،00
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  YH :وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الرقم 11
درهم مقسمة كالتالي 550 :حصة .IMMOBILIER
زنقة عزيزبالل الطابق  5املعاريف،
اجتماعية لفائدة السيد الكثيري
غرض الشركة بإيجاز  - :شراء ,
الدارالبيضاء  20330 -الدار
نجيب و 150حصة اجتماعية لفائدة بيع و تسييرالعقارات
البيضاء املغرب.
السيد بنلمليح سعيد و  300حصة
 كراء الشقق و العقاراتقفل التصفية
اجتماعية لفائدة السيدة بنلمليح
 شراء وبيع البنايات أو غيرها من رقم التقييد في السجل التجاري :.401213
العمليات .
ابتسام .
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08يونيو  2021تقرر
حل  DIGITSIشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الرقم  11زنقة
عزيز بالل الطابق  5املعاريف ،الدار
البيضاء  20330 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة لقرارالشريك الوحيد.
و عين:
السيد(ة) مريم ملناه و عنوانه(ا)
حي النسيم عمارة  197شقة رقم
 11طابق  20280 03الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  02دجنبر  2021وفي الرقم 11
زنقة عزيز بالل الطابق  5املعاريف،
الدارالبيضاء  20330 -الدارالبيضاء
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805855
622I
plenitude conseil

BUSINESS WORK FACTORY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

plenitude conseil
avenue allal ben abdellah 7
imm al youbia 6 eme etage 7
avenue allal ben abdellah imm
al youbia 6 eme etage، 30050،
fes maroc
BUSINESS WORK FACTORY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى
األيوبية  ،الطابق  ، 06مكتب رقم
 ، 36شارع عالل بن عبد هللا فاس -
 medamrani10@gmail.comفاس
اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤلية

الجريدة الرسمية

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70435
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 19نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BUSINESS WORK FACTORY
غرض الشركة بإيجاز  :توطين
الشركات  ،حاضنة رواد األعمال
 ،الشبكات  ،االتصاالت  ،خدمات
تكنولوجيا املعلومات والوسائط
املتعددة  ،تنظيم التدريب  ،بناء
فريق الشركة  ،األحداث أو الندوات.
 اإلنتاج املرئي والسمعي البصري. توفير األمانات وإدارة البريدومعالجة املكاملات والتنظيم اإلداري
املفوض.
 تقديم الخدمة حول املجاالتاملذكورة أعاله في شكل دراسة ،
واستشارة  ،وإدارة  ،وتدريب  ،وإبداع.
وبشكل أعم  ،جميع األنشطة
املساعدة أو ذات الصلة أو التكميلية
املرتبطة بها بشكل مباشر أو غير
مباشر  ،وكذلك جميع العمليات
املدنية والتجارية والصناعية
واملنقولة والعقارية واالئتمانية ،
املفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر
لتحقيق غرض الشركة.
 مشاركة الشركة  ،بكل الوسائل ،في جميع الشركات أو الشركات التي
تم إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها
 ،والتي قد تكون مرتبطة لغرض
الشركة  ،وال سيما عن طريق إنشاء
شركات جديدة أواملساهمة أوالرعاية
أو االكتتاب أو استرداد األوراق املالية
أو الحقوق االجتماعية أو االندماج أو
التحالف أو الشراكة في املشاركة أو
اإلدارة اإليجارية..
عنوان املقر االجتماعي  :مبنى
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األيوبية  ،الطابق  ، 06مكتب رقم
 ، 36شارع عالل بن عبد هللا فاس -
 medamrani10@gmail.comفاس
اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عمراني أبوروح
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عمراني أبوروح
عنوانه(ا) عمارة  24شقة  7حي مالي
ملين تغات فاس  30000فاس اململكة
املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عمراني أبوروح
عنوانه(ا) عمارة  24شقة  7حي مالي
ملين تغات فاس  30000فاس اململكة
املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  29نونبر 2021
تحت رقم .40311121025222
623I
فيصل الخطيب و شركاوه

 Centre de Formationet d›Assistance aux
Entreprises - CEFORASE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمال الشركة

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب  47أ إقامة
إيريس الطابق األر�ضي محج محمد
السادس  ،90000 ،طنجة املغرب
 Centre de Formation et d›Assistance aux Entreprises CEFORASEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي رشيد تجزئة رزق رقم - 8
.Tanger Maroc 90000
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري
.10723
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2021تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 180.000,00درهم» أي
من « 1.000.000,00درهم» إلى
« 820.000,00درهم» عن طريق :
تخفيض عدد األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07دجنبر
 2021تحت رقم .248649
624I
SAGASUD

AROMA SH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االميرموالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
 LAAYOUNEاملغرب
 AROMA SHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحدة رقم  925مجموعة  9العيون
  70000العيون املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39567
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AROMA SH

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز  :كل ما
يتعلق بالتجميل وصناعة مواد
التجميل وبيعها وكل واستراد وتصدير
والتجارة العامة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحدة رقم  925مجموعة  9العيون
  70000العيون املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عائشة الداه 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عائشة الداه عنوانه(ا)
حي موالي رشيد الشطر االول بلوك
 02رقم  11العيون  70000العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عائشة الداه عنوانه(ا)
حي موالي رشيد الشطر االول بلوك
 02رقم  11العيون  70000العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .3939/2021
625I
Cabinet Comptable Azmani Mounsef

CHAKIR EL KHAMMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Cabinet Comptable Azmani
Mounsef
Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc
 CHAKIR EL KHAMMARشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :دوار
مراحة سيدي بوتميم تارجيست
 32000الحسيمة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1223

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر حل
 CHAKIR EL KHAMMARشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار مراحة سيدي
بوتميم تارجيست  32000الحسيمة
املغرب نتيجة اللتوقف النهائي
للنشاط التجاري للشركة.
و عين:
السيد(ة) شاكر الخمار و
عنوانه(ا) دوار مراحة سيدي بوتميم
تارجيست  32000الحسيمة املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  13دجنبر  2021وفي دوار
مراحة سيدي بوتميم تارجيست -
 32000الحسيمة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .733
626I
CELYA CONSULTING

BENOUACHEN INFO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45
Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca MAROC
 BENOUACHEN INFOشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
شارع  6رقم  45الطابق السفلي
سيدي البرنو�صي  20610 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526943
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BENOUACHEN INFO
غرض الشركة بإيجاز  • :تجارة
وتوزيع وتسويق جميع معدات
تكنولوجيا املعلومات واألثاث
واللوازم املكتبية.
• تاجر يقوم باالستيراد والتصدير
 تاجرفي أجهزة الكمبيوتر.• بيع وشراء معدات املعلومات
واالتصاالت
• تسويق أجهزة الكمبيوتر
واألجهزة الطرفية والبرامج
• تسويق املكونات واملعدات
اإللكترونية واالتصاالت السلكية
والالسلكية
• تسويق أثاث املكاتب
• تسويق اآلالت واملعدات املكتبية
األخرى
• البرمجة واالستشارات وأنشطة
تكنولوجيا املعلومات األخرى
• املتاجرة بشكل عام  ،الشراء ،
البيع  ،التعاقد من الباطن  ،األعمال
املرتبطة بشكل عام بنشاط الشركة.
• وبصورة أعم  ،فإن أي عملية
مرتبطة بالنشاط املذكور أعاله
ضرورية أو مفيدة ببساطة لتحقيق
غرضها املؤس�سي ومن املرجح أن
تعزز نموها وتطورها..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس شارع  6رقم  45الطابق
السفلي سيدي البرنو�صي 20610 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خليل بنوشن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد خليل بنوشن عنوانه(ا)
بلوك  21رقم  103شارع علي يعثة ح
م  20570الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خليل بنوشن عنوانه(ا)
بلوك  21رقم  103شارع علي يعثة ح
م  20570الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805910
627I
cabinet comptable chtioui

مزوري امبور اكسبور

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet comptable chtioui
av tlemssani n°4bis ksar el kbir
av ahmed tlemssani n° 4 B ksar
el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc
مزوري امبور اكسبور شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  83 :طريق
العرائش  83طريق الرباط 92150
القصرالكبيراملغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.871
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر
حل مزوري امبور اكسبور شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  83طريق
العرائش  83طريق الرباط 92150
القصر الكبير املغرب نتيجة الزمة
القطاع.
و عين:
السيد(ة) فؤاد الشتيوي و
عنوانه(ا) شارع تلمساني رقم  4مكرر
 KSAR EL KEBIR 92150املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
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وقد تم انعقاد الجمعية
الختامية بتاريخ  15دجنبر 2021
وفي AV TLEMSANI N° 4 BIS AV
TLEMSSANI N° 4 BIS 92150
 KSAR EL KEBIRاملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .374
628I
املركزالجهوي لالستثمارلجهة العيون الساقية
الحمراء

GLACE TIDRARINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة
العيون الساقية الحمراء
صندوق البريد ،70000 ، 2266
العيون املغرب
 GLACE TIDRARINEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل
 02رقم  11بوجدور 71000 -
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39591
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها GLACE :
.TIDRARINE
غرض الشركة بإيجاز  :هدف
الشركة  ،سواء بالنسبة لنفسها أو
لألطراف الثالثة في املغرب والخارج:
• بيع األغذية واملشروبات
ومنتجات التبغ بالجملة.
• تصنيع آيس كريم تاجرالسمك.
• الحفاظ على املنتجات السمكية
ومنتجاتها الثانوية.
• مورد الجليد.

الجريدة الرسمية

• تتم جميع األنشطة في مصنع
ثلج األسماك.
• تجارة القشريات والرخويات
بالجملة.
• الخدمات واألعمال املتنوعة.
• التجارة العامة لالستيراد
والتصدير.
• بيع اللوازم املكتبية ومنتجات
الطباعة واإلعالن.
• املفروشات وبيع املعدات
واألثاث املكتبي.
• تحقيق الشبكات  ،النقل للتأجير
واملكافأة وتغطية العناصر
• وبصورة أعم  ،جميع املعامالت
التجارية أو املالية أو الصناعية
أو املنقولة أو العقارية التي تتعلق
بشكل مباشر أو غير مباشر بالغرض
املؤس�سي للشركة  ،املوصوف أعاله ،
أو بأي غرض آخرمشابه أو يحتمل أن
يعزز تطويرها بأي شكل كان..
عنوان املقر االجتماعي  :حي األمل
 02رقم  11بوجدور  71000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الخليل بابة  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الخليل بابة عنوانه(ا)
شارع أمل تسالتين رقم  06بوجدور
 71000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخليل بابة عنوانه(ا)
شارع أمل تسالتين رقم  06بوجدور
 71000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .3789/2021
629I
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FOUZMEDIA

IMMO 1980

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 IMMO 1980شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيزإقامة موالي
عبدالعزيزالرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
63221
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها IMMO :
.1980
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد واضح عبدالصمد
عنوانه(ا) بلجيكا  -- ---بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد واضح عبدالصمد
عنوانه(ا) بلجيكا  --- --بلجيكا.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  17نونبر
 2021تحت رقم .-
630I
financial coach

STE BAWABAT AL
MOKAWIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

financial coach
IMM BUSINESS CENTER 2 RUE
BADR ALKOBRA N° 13 4EME
ETAGE - VILLE NOUVELLE،
 ،50000مكناس املغرب
STE BAWABAT AL MOKAWIL
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
السنتي�سي رقم  75الطابق  6شارع
محمد الخامس  50000 -مكناس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
55051
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.BAWABAT AL MOKAWIL SARL
غرض الشركة بإيجاز  :التسيير ـ
خدمات معلوماتية
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
السنتي�سي رقم  75الطابق  6شارع
محمد الخامس  50000 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد كمال شامة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة هند البوزكراوي 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة جليلة حنون  450 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال شامة عنوانه(ا) فيال
رقم  93تجزئة هبة توالل 50000
مكناس املغرب.
السيدة هند البوزكراوي
عنوانه(ا) تجزءة الرفاهية رقم 175
الريش  52400الريش املغرب.
السيدة جليلة حنون عنوانه(ا)
فيال رقم  93تجزئة هبة توالل
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هند البوزكراوي
عنوانه(ا) تجزءة الرفاهية رقم 175
الريش  52400الريش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .4041112014928
631I
AQUA CONSEIL

AQUA CONSEIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AQUA CONSEIL
 11زنقة عزيزبالل الطابق 5
املعاريف  ،20330 ،الدارالبيضاء
املغرب
 AQUA CONSEILشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11زنقة
عزيزبالل الطابق  5املعاريف -
 20330الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526215
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AQUA :
.CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز  :توريد و
تركيب و صيانة منتجات الترشيح و
معالجة املياه.
عنوان املقر االجتماعي  11 :زنقة
عزيز بالل الطابق  5املعاريف -
 20330الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة ادري�سي بوطيبي :
 1.000حصة بقيمة  100,00درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة ادري�سي بوطيبي
عنوانه(ا) حي الشرطة املهدية بلوك 5
شقة  20430 3الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة ادري�سي بوطيبي
عنوانه(ا) حي الشرطة املهدية بلوك 5
شقة  20430 3الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .805045
632I

L'ATELIER 2008

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

تحويل املقراالجتماعي للشركة

SOCIETE LAZIZE DE
CONSTRUCTION ET
D'EQUIPEMENT URBAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

2RUE KHADIR GHAILANE SAFI
، 46000، SAFI MAROC
SOCIETE LAZIZE DE
CONSTRUCTION ET
 D›EQUIPEMENT URBAINشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 14
شارع  43تجزئة الداخلة 46000 -
اسفي املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.785
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2021تم اإلعالم
بوفاة الشريك لحسن بباحموو
احمد بباحمو و توزيع حصصه على
ً
الورثة تبعا لرسم اإلراثة املؤرخ في 21
أكتوبر  2021بالشكل األتي :
السيد(ة) محمد بباحمو ،
 2.829حصة .
السيد(ة) خدوج الحنتري 606 ،
حصة .
السيد(ة) نوال بباحمو 1.414 ،
حصة .
السيد(ة) محمد بصور 427 ،
حصة .
السيد(ة) مصطفى بباحمو ،
 457حصة .
السيد(ة) ورتتة احمد بباحمو
املمتلة في صباح البدوي 367 ،
حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  09دجنبر
 2021تحت رقم .2624
633I
املركزاملراك�شي لإلرشاد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املركزاملراك�شي لإلرشاد
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
 L›ATELIER 2008شركة ذات
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6
بين الطواحن سيدي بن سليمان -
 40000مراكض املغرب .
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.62785
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28شتنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  6بين الطواحن سيدي بن
سليمان  40000 -مراكض املغرب
« إلى «شقة  44عمارة ف إقامة
البستان شارع أسفي 40000 -
مراكش املغرب «.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .131202
634I
FIBEN

ZENATA DECOUPE SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIBEN
HASSANIA 1 EL ALIA 527
، 28800، MOHAMMEDIA
MAROC
ZENATA DECOUPE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي Lot 4
Houria I Etage 2 Appt N° 3
 Bd Palestine Mohammedia 20800املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
29501
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ZENATA DECOUPE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :صنع
أصناف من مواد بالستيكية  -صناعة
مواد بالستيكية الستخدامها في
الزراعة والبناء.
عنوان املقر االجتماعي Lot 4 :
Houria I Etage 2 Appt N° 3
 Bd Palestine Mohammedia 20800املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بشارة حسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بشارة حسن عنوانه(ا)
دوار اوالد سيدي علي بن عزوز عين
حرودة املحمدية  20800املحمدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بشارة حسن عنوانه(ا)
دوار اوالد سيدي علي بن عزوز عين
حرودة املحمدية  20800املحمدية
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .2665
635I
socogese

«»SOIERIES BENCHERIF ALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

socogese
Bd. Prince Héritier Résidence
Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc
«»SOIERIES BENCHERIF ALI

الجريدة الرسمية

بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
توسيع نشاط الشركة
وعنوان مقرها االجتماعي 24 :زنقة -
عباس ملسعدي  30000 - -املغرب .إلى شركة للتنظيف والبستنة وبيع
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين» منتجات التنظيف واملنظفات
رقم التقييد في السجل التجاري:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15نونبر
.26139
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي  2021تحت رقم .9974
املؤرخ في  07دجنبر 2021
637I
تقرر تجديد مدة مزاولة مهام
FOUZMEDIA
املسيرين ملدة :غيرمحدودة سنوات.
M M A AGRICOLE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22دجنبر شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 2021تحت رقم .2021/5796
تأسيس شركة
636I
FOUZMEDIA
ديوان االستادة فاطمة الزهراء كطاية
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
EX SHF
 M M A AGRICOLEشركة ذات
إعالن متعدد القرارات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
ديوان االستادة فاطمة الزهراء
الوحيد
كطاية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
 ،20زنقة عالل بن عبد هللا ،إقامة
موالي عبدالعزيزإقامة موالي
ياسمين ،الطابق الرابع ،رقم ،16
عبدالعزيزالرقم 14000 - 4
طنجة  ،90000 ،طنجة املغرب
القنيطرة املغرب
« EX SHFشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة ذات مسؤلية
املحدودة»
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :طنجة،
رقم التقييد في السجل التجاري :
 ،84تجزئة العيون  ،2شارع اململكة
العربية السعودية ،الطابق األول
62857
رقم  90000 - 10طنجة املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2021تم إعداد القانون
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
.107825
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املؤرخ في  05نونبر 2021
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي :الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
تغييراملقراالجتماعي للشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :اإلقتضاء بمختصرتسميتها M M A :
.AGRICOLE
توسيع نشاط الشركة
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
العقاري
النظام األسا�سي التالية:
االستغالل الفالحي.
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
عنوان املقر االجتماعي 59 :
تم تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى
العنوان الكائن ب  20زنقة عالل شارع موالي عبدالعزيز إقامة
بن عبد هللا إقامة ياسمين الطابق موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
السابع رقم  ،28طنجة.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد واضح عبدالصمد
عنوانه(ا) بلجيكا  --- ---بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد واضح عبدالصمد
عنوانه(ا) بلجيكا  --- ---بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -تحت
رقم .-
638I
centre d’étude de gestion et d’organisation

TAJAK

إعالن متعدد القرارات

centre d›étude de gestion et
d›organisation
bd d› Anfa, résid Ibn ,89
Zaidoune, tour A, 15°ét.
20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc
« TAJAKشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي ,4 :شارع
دي فانو ،الطابق السفلي  -متجر
زاوية شارع دي سيغال ،الوازيس
 الدارالبيضاء  20410 -الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.45047
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
اإلشهاد على تفويت  5000حصة
إجتماعية كانت تمتلكها شركة
اكديتال هولدينغ الى شركة اكديتال
ايمو.

664

الجريدة الرسمية
عين جمعة بوسكورة 27182 -
بوسكورة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .45039
640I

قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :إعتماد شكل جديد من
النظام األسا�سي بعد إمتالك جميع
الحصص اإلجتماعية من طرف
شريك وحيد لتصبح شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
FOUZMEDIA
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
IMMO A.M.M
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعديالت في البند السادس من
تأسيس شركة
القانون األسا�سي للشركة
FOUZMEDIA
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
KENITRA ، 14000، kenitra
تعديالت في البند السابع من القانون
maroc
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة  IMMO A.M.Mشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
دجنبر  2021تحت رقم .806053
موالي عبدالعزيزإقامة موالي
639I
عبدالعزيزالرقم 14000 - 4
b5 cosmetics
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
B5 COSMETICS
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تحويل املقراالجتماعي للشركة
63043
b5 cosmetics
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
RUE SOUMAYA RESIDENCE
 02نونبر  2021تم إعداد القانون
SHEHRAZADE 3, 5eme
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
ETAGE N°22 PALMIERS-.
محدودة ذات الشريك الوحيد
CASABLANCA، 20000،
باملميزات التالية:
CASABLANCA maroc
شكل الشركة  :شركة ذات
 B5 COSMETICSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي 125
تسمية الشركة متبوعة عند
شارع لحسن ويدرإقامة ياسين شقة
اإلقتضاء بمختصرتسميتها IMMO :
 25الطابق  7بنجدية املغرب -
.A.M.M
 20520الدارالبيضاء املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
.268055
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شارع موالي عبدالعزيز إقامة
املؤرخ في  22شتنبر  2021تم تحويل موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
املقر االجتماعي الحالي للشركة من القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
« 125شارع لحسن ويدرإقامة ياسين
شقة  25الطابق  7بنجدية املغرب  -الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 20520الدارالبيضاء املغرب» إلى
«حي صناعي رقم  17الطريق  1029درهم ،مقسم كالتالي:
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد واضح عبدالصمد
عنوانه(ا) بلجيكا  --- ---بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد واضح عبدالصمد
عنوانه(ا) بلجيكا  --- ---بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  02نونبر
 2021تحت رقم .-
641I
FOUZMEDIA

STE MUSTY ENERGIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 STE MUSTY ENERGIEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيزإقامة موالي
عبدالعزيزالرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
62873
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.MUSTY ENERGIE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
الكازوال ومواد التشحيم والزيوت
الصناعية بنصف الجملة.

عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى واعيش عنوانه(ا)
 -- -- ---املغرب.األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى واعيش عنوانه(ا)
 -- -- ---املغربتم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
أكتوبر  2021تحت رقم .-
642I
ISDM CONSULTING

GALVASUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
IMM EL HAIRACH NR 351
AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
 GALVASURشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املستقبل رقم  78العيون 70000 -
العيون املغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.21183
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) احمد محمود
الكنتاوي  167حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
العرابي الكنتاوي بتاريخ  22دجنبر
.2021
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تفويت السيد (ة) صالح الدين
الكنتاوي  167حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
العرابي الكنتاوي بتاريخ  22دجنبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .3993/2021
643I
SOUHAL CONSULTING

MAISON DE LA DATTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

SOUHAL CONSULTING
RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A
APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 MAISON DE LA DATTEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد  6اقامة مريم عمارة  4الشقة
رقم  20الطابق االول 40000 -
مراكش املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.115021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أكتوبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع محمد  6اقامة مريم عمارة
 4الشقة رقم  20الطابق االول -
 40000مراكش املغرب» إلى «عمارة
جليزيوم املحل رقم  3انجل شارع
محمد الخامس و محمد البقال رقم
 53جليز  4000 -مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .131214
644I

FOUZMEDIA

EXPO COSMETICS
KENITRA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
EXPO COSMETICS KENITRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  38زنقة
محمد عبد إقامة مهدي رقم - 27
 14000القنيطرة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47383
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد EXPO
 COSMETICS KENITRAمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  38زنقة محمد
عبد إقامة مهدي رقم 14000 - 27
القنيطرة املغرب نتيجة ل  :حل
الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  38زنقة
محمد عبد إقامة مهدي رقم - 27
 14000القنيطرة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبدهللا سليم و
عنوانه(ا)  38زنقة محمد عبده إقامة
املهدي شقة  14000 27القنيطرة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .89451
645I

665

CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
السيد سميررائس  1.000 :حصة
AUDIT & CONSEILS
بقيمة  100درهم للحصة .
S.G PRESTATION DE
 األسماء الشخصية والعائليةSERVICE
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد سمير رائس عنوانه(ا) 10
الشريك الوحيد
زنقة الفرابي إقامة ملين ط  3ش
تأسيس شركة
 5البيضاء  20000الدار البيضاء
CABINET ABID EXPERTISE
املغرب.
& COMPTABLE, AUDIT
األسماء الشخصية والعائلية
CONSEILS
ومواطن مسيري الشركة:
N° 45 AV HASSAN II IMM
السيد سمير رائس عنوانه(ا) 10
TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
زنقة الفرابي إقامة ملين ط  3ش
FES MAROC
 5 S.G PRESTATION DE SERVICEالبيضاء  20000الدار البيضاء
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4تجزئة التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
مرزاقة زواغة ،عين السمن ،الطابق  2021تحت رقم .5825
 ، 2الشقة  30000 - 9فاس املغرب
646I
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
socogese
رقم التقييد في السجل التجاري :
«»MAURISQUE TILE
70717
إعالن متعدد القرارات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
socogese
 09دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية Bd. Prince Héritier Résidence
محدودة ذات الشريك الوحيد Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات «« »MAURISQUE TILEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد.
الوحيد»
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 30
اإلقتضاء بمختصر تسميتها S.G :
الطابق  .3تجزئة رياض ياسمين
.PRESTATION DE SERVICE
طريق عين الشقف  30000 -فاس
غرض الشركة بإيجاز  - :الحراسة
املغرب.
واألمن
«إعالن متعدد القرارات»
التنظيف
رقم التقييد في السجل التجاري:
 املراقبة.56781
 البستنة.بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  4 :تجزئة
مرزاقة زواغة ،عين السمن ،الطابق املؤرخ في  25نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
 ، 2الشقة  30000 - 9فاس املغرب.
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املدة التي تأسست من أجلها
هبة  1000حصة من طرف السيد
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :ناجي هشام لفائدة زوجته السيدة
شريفي علوي مليكة.
درهم ،مقسم كالتالي:
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قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تبرئة ذمة املسيرة السيدة شريفي
علوي مليكة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
إستمرارية تسيير الشركة من طرف
املسيرة الوحيدة السيدة شريفي
علوي مليكة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :رأسمال الشركة 100.000،00
درهم مقسمة  1000حصة اجتماعية
لفائدة السيدة شريفي علوي مليكة
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تسيير الشركة من طرف
املسيرة الوحيدة السيدة شريفي
علوي مليكة ملدة غيرمحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .2021/5794
647I
FIDGECODIT

DAR AGAFAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DAR :
.AGAFAY
غرض الشركة :بإيجاز مقهى و
مطعم.
عنوان املقر اإلجتماعي :اقامة
الراحة عمارة  8مكازة 6و 7الطابق
االر�ضي محاميد مراكش.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة اللة عائشة االدري�سي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة لطيفة االدري�سي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لطيفة االدري�سي (عنوانها)
فرنسا .
السيدة اللة عائشة االدري�سي
(عنوانها) دوار ايت موالي حماد
اكفاي االوداية مراكش
األسماء الشخصية والعائليةومواطن مسيري الشركة:
السيدة اللة عائشة االدري�سي
(عنوانها) دوار ايت موالي حماد
اكفاي االوداية مراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .130870
648I

FIDGECODIT
IMM N 528 APPT N 02 HAY
CHARAF -MARRAKECH ،
40100، MARRAKECH MAROC
 DAR AGAFAYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي :اقامة
الراحة عمارة  8مكازة 6و 7الطابق
EURO ADVISORY
االر�ضي محاميد مراكش.
BI-FAY
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
تأسيس شركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
EURO ADVISORY
14350
Rue Général Ameziane Bur. ,82
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
Maroc
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 BI-FAYشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الساقية الحمراء العروي 62000 -
العروي الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
23337
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 06
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .BI-FAY :
غرض الشركة بإيجاز  :تعليم
السياقة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الساقية الحمراء العروي 62000 -
العروي الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بالل عبا�سي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد فيصل الحمداوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بالل عبا�سي عنوانه(ا)
شارع اتشاد العروي  62000الناظور
املغرب.
السيد فيصل الحمداوي
عنوانه(ا) دوار اقدورا الحويسية بني
وكيل  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بالل عبا�سي عنوانه(ا)
شارع اتشاد العروي  62000الناظور
املغرب
السيد فيصل الحمداوي
عنوانه(ا) دوار اقدورا الحويسية بني
وكيل  62000الناظور املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .4641
649I
SMART FORMA

MAATAOUI PRESSING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMART FORMA
BD Zerktouni Etage 2 Apt 6, 46
 ،CASABL ، 20250الدارالببيضاء
املغرب
 MAATAOUI PRESSINGشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارأوالد
حمزة جماعة اوالد اصبيح قلعة
السراغنة قلعة السراغنة 43000
قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
4955
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAATAOUI PRESSING
غرض الشركة بإيجاز  :مصبنة.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار أوالد
حمزة جماعة اوالد اصبيح قلعة
السراغنة قلعة السراغنة 43000
قلعة السراغنة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مو�سى معطاوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مو�سى معطاوي عنوانه(ا)
دواراوالد حمزة اوالد اصبيح 43000
قلعة السراغنة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مو�سى معطاوي عنوانه(ا)
دوار اوالد حمزة اوالد اصبيح 43000
قلعة السراغنة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .571/2021
650I
إئتمانيات الدريوش

Société HOUSEN SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
Société HOUSEN SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم 1721الشقة
 5إقامة فينيزيا  92000 -العرائش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
6545
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. Société HOUSEN SARL AU

بإيجاز
الشركة
غرض
INTERMEDIATION
:
.MONETAIRE
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم 1721الشقة
 5إقامة فينيزيا  92000 -العرائش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الصباح محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصباح محمد عنوانه(ا)
عين امليراد الجنانات 92000
العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصباح محمد عنوانه(ا)
عين امليراد الجنانات 92000
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .1371
651I
املرافق

عسلي فود كومباني

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املرافق
شارع موالي يوسف إقامة الفتح
«ب» رقم  ،90000 ، 39طنجة
املغرب
عسلي فود كومباني شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تافوغالت
ملوسة طنجة  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
122541

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :عسلي
فود كومباني.
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم.
عنوان املقراالجتماعي  :تافوغالت
ملوسة طنجة  90000 -طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عسلي عصام  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عسلي يونس  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
يونس
عسلي
السيد
عنوانه(ا)  49فوبورج دو كوملار
68700
،68700سيرناي،فرنسا
سيرناي فرنسا.
السيد عسلي عصام عنوانه(ا)
اقامة لوتينور  5طابق  2رقم 95
طنجة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عسلي عصام عنوانه(ا)
اقامة لوتينور  5طابق  2رقم 95
طنجة  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07دجنبر
 2021تحت رقم .10756
652I

667
FIDAY SARL

TRAVAUX ERRABOR SARL
AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAY SARL
 53شارع محمد الخامس القصبة
ابن احمد  ،26050 ،ابن احمد
املغرب
TRAVAUX ERRABOR SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  65شارع
االميرموالي عبد هللا درب �سي حمو -
 26050ابن احمد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
1105
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRAVAUX ERRABOR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز - :مقاول في
االشغال املختلفة
 تجارةتجهيزات ,تمويالت ,ادوات()FOURNITURES
عنوان املقر االجتماعي  65 :شارع
االمير موالي عبد هللا درب �سي حمو -
 26050ابن احمد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة40.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوعمرو الراحيمي 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوعمرو الراحيمي
عنوانه(ا) رقم  422حي النهضة 01
الرماني  15150الخميسات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعمرو الراحيمي
عنوانه(ا) رقم  422حي النهضة 01
الرماني  15150الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن احمد بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .62/2021
653I
MON COMPTABLE SARL

SEVEN BUSINESS
ACADEMY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MON COMPTABLE SARL
36RUE DE BERKANE 2 EME
ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC
SEVEN BUSINESS ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  24يوسف
ابن تاشفين عمارة عمربن عبد
العزيز الطابق  1مكتب - 108
 60000وجدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.33881
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SEVEN BUSINESS ACADEMY
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي 24
يوسف ابن تاشفين عمارة عمر بن
عبد العزيز الطابق  1مكتب 108
  60000وجدة املغرب نتيجة ل :الرغبة في ايقاف النشاط والتشطيب
على السجل لتجاري .

و حدد مقر التصفية ب 24
يوسف ابن تاشفين عمارة عمر بن
عبد العزيز الطابق  1مكتب - 108
 60000وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) زكية زاوي و عنوانه(ا)
حي املستقبل زنقة الجينان رقم 4
سيدي يحيى  60000وجدة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .4381
654I
Ste Abdoune Conseil

SOLI CADRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Ste Abdoune Conseil
رقم  4إقامة فاطمة شارع موالي
رشيد األطلس طريق صفرو فاس ،
 ،30000فاس املغرب
 SOLI CADREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة 26
إقامة النور الشقة  11زس الحديقة
تغات فاس  30000 -فاس املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.40177
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03نونبر  2021تقرر
حل  SOLI CADREشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 90.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة  26إقامة النور
الشقة  11زس الحديقة تغات فاس
  30000فاس املغرب نتيجة لتوقفالنشاط التجاري.
و عين:
السيد(ة) ابراهيم ابن احمدي و
عنوانه(ا) زنقة  26إقامة النور الشقة
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 11زس الحديقة تغات فاس 30000
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  03نونبر  2021وفي زنقة 26
إقامة النور الشقة  11زس الحديقة
تغات فاس  30000 -فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .8555/021
655I
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

PHARM FIX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
 PHARM FIXشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 700
رقم  70000 - 528العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39637
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PHARM FIX
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
االجهزة شبه الطبية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 700رقم  70000 - 528العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الهام موعاد 1.000 :

حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة الهام موعاد 100.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الهام موعاد عنوانه(ا) حي
السو�سي ايت عميرة  87100شتوكة
ايت باها املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الهام موعاد عنوانه(ا) حي
السو�سي ايت عميرة  87100شتوكة
ايت باها املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .3974
656I
مركزالجبايات و املحاسبة

TERRA SOUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مركزالجبايات و املحاسبة
رقم  31الطابق الرابع عمارة امنار،
 ،86350انزكان املغرب
 TERRA SOUSSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :عمارة
 1شقة رقم  23اقامة ازرو امال 2
بنسركاو  80014 -اكاديراملغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.34089
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24نونبر  2021تقرر
حل  TERRA SOUSSشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي عمارة  1شقة رقم 23
اقامة ازرو امال  2بنسركاو 80014 -
اكادير املغرب نتيجة ل -عدم
املردودية.
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و عين:
السيد(ة) نجيب بوسري و
عنوانه(ا) عمارة  1شقة رقم 23
اقامة ازرو امال  2بنسركاو 80014
اكاديراملغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  24نونبر  2021وفي عمارة
 1شقة رقم  23اقامة ازرو امال 2
بنسركاو  80014 -اكاديراملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .107853
657I
AM CONSULTING

GRODT COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

AM CONSULTING
GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC
 GRODT COMPANYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 271
شارع املقاومة حسنية  1زنقة 17
العالية  28830 -املحمدية املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.22809
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2021تقرر حل
 GRODT COMPANYشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  271شارع املقاومة
حسنية  1زنقة  17العالية 28830 -
املحمدية املغرب نتيجة لغياب أي
نشاط تجاري.
و عين:
السيد(ة) سفيان عفوت و
عنوانه(ا) تجزئة الوحدة رقم 254
السوالم  0000برشيد املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  25أكتوبر  2021وفي رقم 271

شارع املقاومة حسنية  1زنقة 17
العالية  28830 -املحمدية املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .2680
658I
FOUZMEDIA

SOCIETE BOUZOUBAA ET
MARZOUK CAR SARL
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
SOCIETE BOUZOUBAA ET
« MARZOUK CAR SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 27 :زنقة
شالة الشقة  - - 3القنيطرة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.34751
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09دجنبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املصادقة على تفويت  50حصة
اجتماعية في ملكية السيد طارق
مرزوق الحامل بطاقة التعريف
الوطنية تحت عدد  FG7515لفائدة
السيد خالد بوزوبع الذي اصبح
شريك وحيد ويملك  100حصة في
الشركة تبعا لذلك تم تغيير الشكل
القانوني للشركة من شركة ذات
املسؤولية املحدودة الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد طارق مرزوق من
مهمة التسيير وتعيين السيد خالد
بوزوبع مسيروحيد ملدة غيرمحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املصادقة على تفويت  50حصة
اجتماعية في ملكية السيد طارق
مرزوق الحامل بطاقة التعريف
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الوطنية تحت عدد  FG7515لفائدة
السيد خالد بوزوبع الذي اصبح
شريك وحيد ويملك  100حصة في
الشركة تبعا لذلك تم تغيير الشكل
القانوني للشركة من شركة ذات
املسؤولية املحدودة الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد طارق مرزوق من
مهمة التسيير وتعيين السيد خالد
بوزوبع مسيروحيد ملدة غيرمحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .89450
659I
ريدكوم

ابراج ابو صالح

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري اشغال عامة.
عنوان املقر االجتماعي  13 :شارع
محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق
 3على اليسار  26100 -برشيد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الدرويش رشيد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدرويش رشيد عنوانه(ا)
 495حي تسير  2برشيد 26100
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدرويش رشيد عنوانه(ا)
 495حي تسير  2برشيد 26100
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .1568
660I

ريدكوم
 10زنقة عقبة بن نافع برشيد ،
 ،26100برشيد املغرب
ابراج ابو صالح شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13شارع
محمد الخامس تجزئة اليسرالطابق
mohammed boumzebra
 3على اليسار 26100 -برشيد
ENTREPRISE MITA PLUS
املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
حل شركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
mohammed boumzebra
16049
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 11نونبر  2021تم إعداد القانون FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH
BEN SALAH MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد  ENTREPRISE MITA PLUSشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
باملميزات التالية:
الوحيد(في طور التصفية)
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مسؤلية محدودة ذات الشريك
اطلس ايت الرا�ضي الرقم  5الطابق
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند االر�ضي  23200 -الفقيه بن صالح
املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ابراج
حل شركة
ابو صالح.
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رقم التقييد في السجل التجاري
.4485
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد ENTREPRISE
 MITA PLUSمبلغ رأسمالها
 100.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع اطلس ايت الرا�ضي
الرقم  5الطابق االر�ضي 23200 -
الفقيه بن صالح املغرب نتيجة ل :
االزمة االقتصادية و .COVID19
و حدد مقر التصفية ب شارع
اطلس ايت الرا�ضي الرقم  5الطابق
االر�ضي  23200 -الفقيه بن صالح
املغرب.
و عين:
السيد(ة) جمال الراشدي و
عنوانه(ا) الفقيه بن صالح 23200
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :شارع اطلس ايت الرا�ضي الرقم 5
الطابق االر�ضي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 22دجنبر  2021تحت رقم .343
661I
ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

MAYA HOSPITALITY
شركة التوصية البسيطة
رفع رأسمال الشركة

ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER
387BD MOHAMED V ETAGE 7
N 19 ، 20000، CASABLANCA
MAROC
 MAYA HOSPITALITYشركة
التوصية البسيطة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  91شارع
دريس السالوي انفا  20000 -الدار
البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.448539
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.700.000درهم» أي من
« 300.000درهم» إلى «3.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806228
662I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

FMH METAL

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
« FMH METALشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شقة
رقم  ، 57الطابق الثالث  ،ساحة
الحنصالي اقامة ابن زروال  ،وسط
املدينة  24000 -الجديدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.15445
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع جميع الحصص االجتماعية (
 4.000حصة) التي يمتلكها السيد
الحسين اوريك السو�سي في شركة
«  « )FMH METAL (SARLلفائدة
الشركة «YFNIN BEARS (SARL
« )AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل املواد  6و  7و
تحديث النظام االسا�سي للشركة
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السيد رشيد كردوم عنوانه(ا) حي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  13تمونزا اورير اكادير  80000اكادير
دجنبر  2021تحت رقم .27259
املغرب.
663I
السيد حسن ايت �سي عنوانه(ا)
الحي االداري زنقة بني مالل رقم 03
rochdi conseil
الشقة  04العيون  70000العيون
MAHDIYATECH
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
rochdi conseil
السيد رشيد كردوم عنوانه(ا) حي
تجزئة القوات املساعدة رقم 143
العيون  ،70000 ،العيون املغرب تمونزا اورير اكادير  70000اكادير
املغرب
 MAHDIYATECHشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل االبتدائية بالعيون بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .3983
 02رقم  119العيون 70000 -
664I
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
CHAOUER CONSEIL
املحدودة
CAFE UNIVERS DES
رقم التقييد في السجل التجاري :
SCIENCES
39659
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 22دجنبر  2021تم إعداد القانون
تعيين مسيرجديد للشركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
CHAOUER CONSEIL
املحدودة باملميزات التالية:
BD MY YOUSSEF RES YASSINE
شكل الشركة  :شركة ذات
II N°11 ، 90000، TANGER
املسؤولية املحدودة.
MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند CAFE UNIVERS DES SCIENCES
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.MAHDIYATECH
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24
غرض الشركة بإيجاز  :البناء و اقامة الوردة رقم  25طريق املطار-
االشغال املتعددة.
 90000طنجة اململكة املغربية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
تعيين مسيرجديد للشركة
االمل  02رقم  119العيون 70000 -
رقم التقييد في السجل التجاري
العيون املغرب.
.51413
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املؤرخ في  23يونيو  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد كردوم  500 :حصة بنعالل عبد السالم كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
بقيمة  100درهم للحصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد حسن ايت �سي 500 :
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية  2021تحت رقم .249222665I
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12
MIMOFID SARL AU

لوكسرللحسابات

CAPENSIS

BEAUTE MEDICAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MIMOFID SARL AU
 42حي مسرور 1تمارة ،12020 ،
تمارة املغرب
 CAPENSISشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
األبطال شقة رقم  4اكدال الرباط -
 10090الرباط املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.98963
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CAPENSISمبلغ رأسمالها 1.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 15
شارع األبطال شقة رقم  4اكدال
الرباط  10090 -الرباط املغرب
نتيجة ل  :االزمة .
و حدد مقر التصفية ب  15شارع
األبطال شقة رقم  4اكدال الرباط -
 10090الرباط املغرب.
و عين:
السيد(ة) يوسف خويدي و
عنوانه(ا) عمارة  18الشقة  3ساحة
ابو بكر الصديق اكدال الرباط
 10090الرباط املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 15 :شارع األبطال شقة رقم  4اكدال
الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .120945
666I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

MAROC
CAFE UNIVERS DES SCIENCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24
اقامة الوردة رقم  25طريق املطار-
 90000طنجة اململكة املغربية.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.51413
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23يونيو  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بنعالل زيد كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .249222
668I

لوكسرللحسابات
 41شارع بركان الطابق الثاني رقم 4
 ،60000 ،وجدة املغرب
 BEAUTE MEDICALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
االندلس زنقة عزيماني طيب رقم
 60000 - 112وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.21373
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05ماي  2021تقرر
حل  BEAUTE MEDICALشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
FIBEN
مقرها اإلجتماعي حي االندلس زنقة
ROAYA IMMO SARLAU
عزيماني طيب رقم 60000 - 112
وجدة املغرب نتيجة لعدم الوصول شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
للمبتغى.
تأسيس شركة
و عين:
السيد(ة) سفيان حمادا و
FIBEN
عنوانه(ا) حي االندلس زنقة السخاء
HASSANIA 1 EL ALIA 527
 4رقم  60000 22وجدة املغرب
، 28800، MOHAMMEDIA
كمصفي (ة) للشركة
MAROC
و قد تم انعقادالجمعية الختامية  ROAYA IMMO SARLAUشركة
بتاريخ  05ماي  2021وفي حي ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
االندلس زنقة عزيماني طيب رقم
الوحيد
 60000 - 112وجدة املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي Lot 4
تم اإليداع القانوني باملحكمة Houria I Etage 2 Appt N° 3 Bd
التجارية بوجدة بتاريخ  22دجنبر
Palestine Mohammedia - 20800
 2021تحت رقم .4394
املحمدية املغرب
667I
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
CHAOUER CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
CAFE UNIVERS DES
29499
SCIENCES
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 04نونبر  2021تم إعداد القانون
تعيين مسيرجديد للشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINEمحدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
II N°11 ، 90000، TANGER

671

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ROAYA IMMO SARLAU
غرض الشركة بإيجاز  • :الترويج
العقاري.
• استيراد وتصدير البندق
والبهارات والفواكه املجففة.
• رفوف املكتب.
• التأجيرواإلدارة.
• تشييد جميع املباني الفردية
أو الجماعية لألغراض السكنية أو
التجارية أو اإلدارية أو الصناعية أو
غيرها من االستخدامات ؛
• دراسة وبرمجة وتنفيذ جميع
املشاريع اإلنشائية وجميع املشاريع
املتعلقة بهذا النشاط..
عنوان املقر االجتماعي Lot 4 :
Houria I Etage 2 Appt N° 3 Bd
Palestine Mohammedia - 20800
املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة666.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمان راجي 6660 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحمان راجي
عنوانه(ا)  74محج دي بلياد تجزئة
املنزه حي الرجاء الدارالبيضاء 20800
الدرالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحمان راجي
عنوانه(ا)  74محج دي بلياد تجزئة
املنزه حي الرجاء الدارالبيضاء 20800
الدرالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .2664
669I
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FIDICOM
رفع رأسمال الشركة
SOCIETE M.T.LUM
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.118195
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FIDICOM
املؤرخ في  14شتنبر  2021تم
AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
ZOHOUR 1 FES FES، 30000،
« 1.500.000,00درهم» أي
FES MAROC
 SOCIETE M.T.LUMشركة ذات من « 100.000,00درهم» إلى
« 1.600.000,00درهم» عن طريق :
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطعة تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم  16تجزئة عصام طريق عين
السمن زواغة العليا  30000 -فاس التجارية بمراكش بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .131262
املغرب.
حصص
تفويت
671I
رقم التقييد في السجل التجاري
METROPOLE BUSINESS CENTER
.48701
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FOOD BUSINESS
املؤرخ في  13دجنبر  2021تمت
DEVELOPMENT
املصادقة على :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت السيد (ة) محمد امطهري
تعيين مسيرجديد للشركة
 83حصة اجتماعية من أصل 165
METROPOLE BUSINESS
حصة لفائدة السيد (ة) حميد
CENTER
امطهري بتاريخ  13دجنبر .2021
59شارع الزرقطوني الطابق، 3
تفويت السيد (ة) محمد امطهري
رقم 8الدارالبيضاء  ،20360 ،الدار
 82حصة اجتماعية من أصل 165
البيضاء املغرب
حصة لفائدة السيد (ة) نور الدين
FOOD BUSINESS
امطهري بتاريخ  13دجنبر .2021
 DEVELOPMENTشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
التجارية بفاس بتاريخ  22دجنبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
 2021تحت رقم .5786
 670Iزرقطوني الطابق  3رقم 20360 - 8
الدارالبيضاء املغرب.
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
تعيين مسيرجديد للشركة
N.A.H
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.335329
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  30نونبر  2021تم تعيين
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
مسيرجديد للشركة السيد(ة) اليوبي
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب عبد الخالق كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
 N.A.Hشركة ذات مسؤلية محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
موريتانيا صندوق البريد  - 2609دجنبر  2021تحت رقم .805355
672I
 40000مراكش املغرب.
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boss management accounting

KHALID VISION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting
5AV SALAH EDDINE EL
AYOUBI 1ER ETAGE N°4
TETOUAN MAROC ، 93000،
tetouan maroc
 KHALID VISIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد أمزيان رقم 93000 - 200
تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30705
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KHALID VISION
غرض الشركة بإيجاز  :مبصاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد أمزيان رقم 93000 - 200
تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد العاقل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد العاقل عنوانه(ا)
طريق مرتيل رقم  204قرب عقاقير
اللولب  93000تطوان املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد العاقل عنوانه(ا)
طريق مرتيل رقم  204قرب عقاقير
اللولب  93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .7474
673I
AAC AFRIC EXPERTISE

MONAUTO AFRICA
إعالن متعدد القرارات

AAC AFRIC EXPERTISE
18-JET BUSINESS CLASS N°16
LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
، 20170، CASABLANCA
MAROC
« MONAUTO AFRICAشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 178 :زنقة
ابن املعتزالطابق االول 20240 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.313185
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
القفل النهائي للشركة  sarlراسمالها
 400.000درهم مقرها  178زنقة ابن
املعتزالطابق االول الدارالبيضاء
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
ابراء ذمة املصفي السيد لطفي
القسمطيني من مهامه.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :.الذي ينص على مايلي. :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .806036
674I
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اإلجتماعي  9زنقة تمازيغت حي
االندلس بركان  63300 -بركان
املغرب نتيجة ل  :لعدم توفر الشركة
على االمكانيات املالية الكمال
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  9زنقة
تمازيغت حي االندلس بركان 63300 -
بركان املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد بلحبيب و
عنوانه(ا)  77غزة حي االوفاق بركان
 63300بركان املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .750/2021
676I

EURO ADVISORY
 65000العروي الناظور املغرب.
IMPRIMERIE ROUH AL
السيد أسامة انغيمة جنون
IBDAA
عنوانه(ا) شارع الحسن الثاني
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العروي الناظور  65000العروي
تأسيس شركة
الناظور
املغرب.
EURO ADVISORY
األسماء الشخصية والعائلية
 Rue Général Ameziane Bur. ,82ومواطن مسيري الشركة:
N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador
السيد أمحمد موريدي عنوانه(ا)
Maroc
حي املجاهدين العروي الناظور
 65000 IMPRIMERIE ROUH AL IBDAAالعروي الناظور املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد أسامة انغيمة جنون
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،82
عنوانه(ا) شارع الحسن الثاني
شارع جنرال أمزيان الشقة رقم  - 2العروي الناظور  65000العروي
 62000الناظور املغرب
الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16
رقم التقييد في السجل التجاري  :دجنبر  2021تحت رقم .4640
23327
675I
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 06
خبرة الشرق
دجنبر  2021تم إعداد القانون
SOCIETE AGROاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
ALIMENTAIRE DE BERKANE
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
خبرة الشرق
حل شركة
املسؤولية املحدودة.
REAL PROPERTY
خبرة الشرق
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  49 :شارع البكاي لهبيل اقامة رياض
الشريك الوحيد
املدينة شقة رقم  3بركان  49شارع
.IMPRIMERIE ROUH AL IBDAA
تأسيس شركة
غرض الشركة بإيجاز  :الطباعة البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة
خبرة الشرق
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
والخدمات ذات الصلة
 49شارع البكاي لهبيل اقامة رياض
املغرب
التجارة غيراملتخصصة
 SOCIETE AGRO-ALIMENTAIREاملدينة شقة رقم  3بركان  49شارع
املقاول العام.
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة
 DE BERKANEشركة ذات
عنوان املقراالجتماعي  ،82 :شارع
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
املسؤولية املحدودة(في طور
جنرال أمزيان الشقة رقم 62000 - 2
املغرب
التصفية)
الناظور املغرب.
 REAL PROPERTYشركة ذات
املدة التي تأسست من أجلها وعنوان مقرها اإلجتماعي  9زنقة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تمازيغت حي االندلس بركان -
الشركة  99 :سنة .
الوحيد
 63300بركان املغرب.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة تقع
حل شركة
درهم ،مقسم كالتالي:
بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد أمحمد موريدي 500 :
املدينة الطابق األول الشقة رقم 3
.4029
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي رقم  49حي الحسني بركان63300 - .
السيد أسامة انغيمة جنون :
بركان املغرب
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة املؤرخ في  08دجنبر  2021تقرر حل
تأسيس شركة ذات مسؤلية
 األسماء الشخصية والعائلية شركة ذات املسؤولية املحدودةمحدودة ذات الشريك الوحيد
SOCIETE AGRO-ALIMENTAIRE
وصفات ومواطن الشركاء :
ي
السيد أمحمد موريدي عنوانه(ا)  DE BERKANEمبلغ رأسمالها رقم التقييد في السجل التجار :
حي املجاهدين العروي الناظور  500.000درهم وعنوان مقرها
8217

673

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها REAL :
.PROPERTY
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة تقع
بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض
املدينة الطابق األول الشقة رقم 3
رقم  49حي الحسني بركان63300 - .
بركان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.573.600درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة REAL PROPERTY :
 15.736حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد هشام شطو 15736 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام شطو عنوانه(ا)
 90حي الليمون بركان  63300بركان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام شطو عنوانه(ا)
 90حي الليمون بركان  63300بركان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .751/2021
677I
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674
ACO CONSULTING

TRAINVESTMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ACO CONSULTING
rue libourne - résidence du ,70
centre - 4ème étage- Apt.14- ،
20500، casablanca maroc
 TRAINVESTMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ، 59شارع
الزرقطوني  -إقامة الزهور  -الطابق
الثامن  -رقم  20360 - 24الدار
البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.397899
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29نونبر  2021تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «50.000
درهم» أي من « 100.000درهم» إلى
« 150.000درهم» عن طريق  :إجراء
مقاصة مع ديون الشركة املحددة
املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806225
678I
SAGASUD

MOVIP ENERGIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االميرموالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
 LAAYOUNEاملغرب
 MOVIP ENERGIEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الراحة رقم  70000 - 1175العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
39593
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. MOVIP ENERGIE
غرض الشركة بإيجاز  :اعادة بيع
املواد الكيميائية بالجملة و التقسيط
الهيدروكربونات وسيط التجارى
نقل البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الراحة رقم  70000 - 1175العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف بوقطاية
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد عبد اللطيف بوقطاية :
 100000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد اللطيف بوقطاية
عنوانه(ا) سيدي علي بن عزوزضيعة
بوقطاية الشالالت  28800املحمدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اللطيف بوقطاية
عنوانه(ا) سيدي علي بن عزوزضيعة
بوقطاية الشالالت  28800املحمدية
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .3951
679I
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إئتمانيات الدريوش

Société PRODUCTS INOX
TARIK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
Société PRODUCTS INOX
 TARIKشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم 1721الشقة
 5إقامة فينيزيا  92000 -العرائش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
6543
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها Société :
. PRODUCTS INOX TARIK
غرض الشركة بإيجاز :
C O M M E R C I A L I S AT I O N
D ’ I N O X- D I S T R U B I T I O N S
MATERIELS-FOURNITURES ET
ACCESSOIRES D’INOX -IMPOR
. &EXPORT
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم 1721الشقة
 5إقامة فينيزيا  92000 -العرائش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد ادريوش طارق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريوش طارق عنوانه(ا)
رقم 1شارع الزالقة  92000العرائش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريوش طارق عنوانه(ا)
رقم 1شارع الزالقة  92000العرائش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .1369
680I
فيصل الخطيب و شركاوه

 Centre de Formationet d›Assistance aux
Entreprises - CEFORASE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

فيصل الخطيب و شركاوه
مكتب فيصل الخطيب  47أ إقامة
إيريس الطابق األر�ضي محج محمد
السادس  ،90000 ،طنجة املغرب
 Centre de Formation et d›Assistance aux Entreprises CEFORASEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي رشيد تجزئة رزق رقم - 8
.Tanger Maroc 90000
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.10723
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ماريا بوجداين
 29حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة السيد (ة) طاهر القور
بتاريخ  26أكتوبر .2021

الجريدة الرسمية
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تفويت السيد (ة) ماريا بوجداين
 28حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة السيد (ة) براهيم
كيرمي بتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) ماريا بوجداين
 29حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة السيد (ة) بشرى
العبادي بتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) ماريا بوجداين
 29حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) عبد
الرحمان حسن بتاريخ  26أكتوبر
.2021
تفويت السيد (ة) ماريا بوجداين
 29حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة السيد (ة) براهيم
صابري بتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) ماريا بوجداين
 28حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة السيد (ة) عزيز الخزار
بتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) ماريا بوجداين
 28حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة السيد (ة) عبد الحكيم
ناسيمي بتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) عبد اإلله
الخراز  29حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) طاهر
القور بتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) عبد اإلله
الخراز  29حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) براهيم
كيرمي بتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) عبد اإلله
الخراز  28حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) بشرى
العبادي بتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) عبد اإلله
الخراز  28حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) عبد
الرحمان حسن بتاريخ  26أكتوبر
.2021
تفويت السيد (ة) عبد اإلله
الخراز  28حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) براهيم
صابري بتاريخ  26أكتوبر .2021

تفويت السيد (ة) عبد اإلله
الخراز  29حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) عزيز
الخزاربتاريخ  26أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) عبد اإلله
الخزار  29حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) عبد
الحكيم ناسيمي بتاريخ  26أكتوبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07دجنبر
 2021تحت رقم .248649
681I
EURO ADVISORY

TORRE FORTA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فكري اقديم  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد جمال مزياني  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فكري اقديم عنوانه(ا)
شارع واد زم العروي  65000العروي
الناظور املغرب.
السيد جمال مزياني عنوانه(ا)
شارع موالي يوسف العروي 65000
العروي الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فكري اقديم عنوانه(ا)
شارع واد زم العروي  65000العروي
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .4688
682I

EURO ADVISORY
Rue Général Ameziane Bur. ,82
N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador
Maroc
TORRE FORTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،43شارع
املقاومة العروي  65000 -الناظور
املغرب
NBK CONSULTING SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
ALAA & YASMINE
املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
23345
NBK CONSULTING SARL
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 10
دجنبر  2021تم إعداد القانون إقامة الباتول الطابق الثاني ،زاوية
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شارع محمد الخامس و زنقة محمد
البقال  ،جليز ،مراكش ،40000 ،
املحدودة باملميزات التالية:
مراكش املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 ALAA & YASMINEشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
محمد الخامس رقم  84جليزمراكش
. TORRE FORTA
  40000مراكش املغربغرض الشركة بإيجاز  :تأجير
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيارات بدون سائق.
املحدودة
عنوان املقراالجتماعي  ،43 :شارع
ي
املقاومة العروي  65000 -الناظور رقم التقييد في السجل التجار :
121433
املغرب.

675

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALAA :
.& YASMINE
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس رقم  84جليزمراكش
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد برادة سلوان افاندي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الشرقاوي جواد محمد :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد برادة سلوان افاندي
عنوانه(ا) تجزئة املصمودي رقم 18
تاركة  40000مراكش املغرب.
السيد الشرقاوي جواد محمد
عنوانه(ا) غولف املعدن رياض 71
النخيل الجنوبي  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد برادة سلوان افاندي
عنوانه(ا) تجزئة املصمودي رقم 18
تاركة  40000مراكش املغرب
السيد الشرقاوي جواد محمد
عنوانه(ا) غولف املعدن رياض 71
النخيل الجنوبي  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .14675
683I
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MATUAL IMPORT EXPORT
INTERNATIONAL SARL AU

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806508
684I

حل شركة

ISDM CONSULTING

كابيني كونسيلتينك رحاب
 8شارع خريبكة اقامة دارمبروكة
الطابق  4الشقة  ،20250 ، 20الدار
البيضاء املغرب
MATUAL IMPORT EXPORT
INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
 58رقم  40االلفة الدارالبيضاء -
 20202الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.312879
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MATUAL IMPORT
EXPORT
INTERNATIONAL
 SARL AUمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
 58رقم  40االلفة الدار البيضاء -
 20202الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :املنافسة الشديدة و االزمة
االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
 58رقم  40االلفة الدار البيضاء -
 20202الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد حسين مراد و
عنوانه(ا) زنقة  58رقم  40الطابق
 2حي االلفة الدار البيصاء 20202
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
زنقة  58رقم  40الطابق  2حي االلفة
الدارالبيصاء

GALVASUR

كابيني كونسيلتينك رحاب

شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ISDM CONSULTING
IMM EL HAIRACH NR 351
AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
 GALVASURشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املستقبل رقم  78العيون 70000 -
العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.21183
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.400.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «1.500.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .3993/2021
685I
FIDUFORM SARL

JADOUNOU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUFORM SARL
N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،
13002، BENSLIMANE MAROC
 JADOUNOUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
(في طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحسن  ١١اقامة فال ازر عمارة 15
محل  13100 - 6بوزنيقة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4839
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23يوليوز  2018تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  JADOUNOUمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع الحسن
 ١١اقامة فال ازر عمارة  15محل
 13100 - 6بوزنيقة املغرب نتيجة
ل  :عدم قدرة الشركة على تحقيق
الهدف االجتماعي لشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
الحسن  ١١اقامة فال ازر عمارة 15
محل  13100 - 6بوزنيقة املغرب.
و عين:
شكور و
السيد(ة) شروق
عنوانه(ا)  5زنقة وهران شقة 1
حسان  10020الرباط املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 20
أبريل  2021تحت رقم .231
686I
MATAHRI ABDERRAHIM

ESPACE DU SOUTIEN ET
ACCOMPAGNEMENT DES
GENERATIONS PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
 105زنقة وليلي حي السالم بركان ،
 ،63300بركان املغرب
ESPACE DU SOUTIEN ET
ACCOMPAGNEMENT DES
 GENERATIONS PRIVEشركة

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 204
زنقة التضامن حي املجد بركان -
 63300بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
8219
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ESPACE DU SOUTIEN ET
ACCOMPAGNEMENT
DES
.GENERATIONS PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :تدريب
املوظفين في مجال التعليم القانوني
والضريبي واإلداري
تسويق بيع املواد العلمية
والتعليمية
شراء وتسويق بيع املعدات
واملواد وأجهزة الكمبيوتروالتوريدات
الكهربائية والتجهيزات املكتبية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 204
زنقة التضامن حي املجد بركان -
 63300بركان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الصديقي محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصديقي محمد عنوانه(ا)
رقم  204زنقة التضامن حي املجد
بركان  63300بركان املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصديقي محمد عنوانه(ا)
رقم  204زنقة التضامن حي املجد
بركان  63300بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .752/2021
687I
TMM financial & accounting

WASSIM énergie SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

السيد القرس عبد الصمد 750 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد القرس جمال  750 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد القرس عبد الصمد
عنوانه(ا) الحي الصناعي 25350
وادي زم املغرب.
السيد القرس جمال عنوانه(ا)
 ،35شارع محمد الخامس 25350
وادي زم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد القرس عبد الصمد
عنوانه(ا) الحي الصناعي 25350
وادي زم املغرب
السيد القرس جمال عنوانه(ا)
 ،35شارع محمد الخامس 25350
وادي زم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .233/2021
688I

TMM financial & accounting
Ouedzem ، 25350، Ouedzem
Maroc
 WASSIM énergie SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مخزن
القرس الحي الصناعي 25350 -
وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE AUCOGEST SARL
1245
AMALOU NEGOCE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 15دجنبر  2021تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
رفع رأسمال الشركة
املحدودة باملميزات التالية:
STE AUCOGEST SARL
شكل الشركة  :شركة ذات N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
املسؤولية املحدودة.
DCHEIRA ، 86360، INEZGANE
تسمية الشركة متبوعة عند
MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AMALOU NEGOCE :شركة ذات
.WASSIM énergie SARL
مسؤلية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع
الوحيد
وتوزيع الغازات املضغوطة أو املسالة وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم -D22
أو املذابة.
 122الحي الصناعي تاسيال الدشيرة
عنوان املقر االجتماعي  :مخزن
  86360انزكان املغرب.القرس الحي الصناعي  25350 -وادي
رفع رأسمال الشركة
زم املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها
.4959
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مبلغ رأسمال الشركة 150.000 :املؤرخ في  21دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
درهم ،مقسم كالتالي:
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« 400.000درهم» أي من «600.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
عالوات إصدارفي رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .2770
689I
مركزتنغيرللمحاسبة و التسيير

MORROCAN
AUTOMOTIVE GREEN
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مركزتنغيرللمحاسبة و التسيير
رقم  394تجزئة اديس نغيرشارع
محمد الخامس تنغيراقليم تنغير،
 ،45800تنغيراملغرب
MORROCAN AUTOMOTIVE
 GREEN SERVICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 01
الحي الصناعي  45800 -تنغير
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
10101
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 19
أكتوبر  2018تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MORROCAN AUTOMOTIVE
.GREEN SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :اصالح و
تغيرزجاج جميع السيارات
بيع السيارات املستعملة
التنظيف و الغسيل الصناعي.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 01الحي الصناعي  45800 -تنغير
املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمان بن يدير :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
.
السيد ابراهيم العربي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحمان بن يدير
عنوانه(ا) دوار واكليم تنغير 45800
تنغيراملغرب.
السيد ابراهيم العربي عنوانه(ا)
دوار واكليم تنغير  45800تنغير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحمان بن يدير
عنوانه(ا) دوار واكليم تنغير 45800
تنغيراملغرب
السيد ابراهيم العربي عنوانه(ا)
دوار واكليم تنغير  45800تنغير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  27نونبر
 2018تحت رقم .-
690I
CHAOUER CONSEIL

TRAVAUX DERNIERE
GENERATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CHAOUER CONSEIL
BD MY YOUSSEF RES YASSINE
II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC
TRAVAUX DERNIERE
 GENERATIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
محمد الخامس وزنقة ابن كثير
اقامة دوص ماريس الطابق السابع
رقم  90000 - 70طنجة اململكة
املغربية.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.100953
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2021تقرر
حل شركة ذات املسؤولية
املحدودة TRAVAUX DERNIERE
 GENERATIONمبلغ رأسمالها
 500.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زاوية شارع محمد الخامس
وزنقة ابن كثير اقامة دوص ماريس
الطابق السابع رقم 90000 - 70
طنجة اململكة املغربية نتيجة ل :
لم يفعل النشاط الذي اسست من
اجله الشركة.
و حدد مقر التصفية ب زاوية
شارع محمد الخامس وزنقة ابن كثير
اقامة دوص ماريس الطابق السابع
رقم  90000 - 70طنجة اململكة
املغربية.
و عين:
السيد(ة) يوسف اليون�سي و
عنوانه(ا)  5مجمع ريال بالم س 5
اطابق  1الرقم  90000 21طنجة
اململكة املغربية كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .249221
691I
AMJ MANAGEMENT

DEES PLUS SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة  2الطابق
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االول رقم  30طنجة ،90000 ،
طنجة املغرب
 DEES PLUS SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :نقة
االردن اقامة يامنة  2الطابق االول
رقم  30طنجة  ،90000 ،طنجة
املغرب  90000 -طنجة املغرب .
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
. 93095
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر
حل  DEES PLUS SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي نقة االردن
اقامة يامنة  2الطابق االول رقم 30
طنجة  ،90000 ،طنجة املغرب -
ABDENBIMSAADI
 90000طنجة املغرب نتيجة لبدون
STE AMINE KDADA SARL
نشاط .
AU
و عين:
اميني و شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد(ة) جمال
الشريك الوحيد
عنوانه(ا)  1شارع الشاوية حي س س
قفل التصفية
م ب ع هللا مكناس  50000مكناس
ABDENBIMSAADI
املغرب كمصفي (ة) للشركة
3EME ETAGE BD HASSAN II
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  13دجنبر  2021وفي نقة N° 188 (AU DESSUS DE CAFE
SANABIL) ، 23020، BENI
االردن اقامة يامنة  2الطابق االول
MELLAL MAROC
رقم  30طنجة  ،90000 ،طنجة
STE AMINE KDADA SARL AU
املغرب  90000 -طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :اوالد
 2021تحت رقم .249315
 692Iحمدان الدارالجديدة زنقة رقم 139
  23000بني مالل املغرب.ائتمانية ماجسترال
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
FES BATMENT
.11247
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13أكتوبر  2021تقرر
ائتمانية ماجسترال
تجزئة السيكون القطعة  7/17زاوية حل STE AMINE KDADA SARL
زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب
 AUشركة ذات مسؤلية محدودة
األطلس فاس  ،30100 ،فاس
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
املغرب
 FES BATMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 157
بلوك ب حي الوفاق زواغة 30000 -
فاس املغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.48371
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) أحمد الغيثي
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) كريم مكرم
بتاريخ  23دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .8548
693I

اإلجتماعي اوالد حمدان الدار
الجديدة زنقة رقم  23000 - 139بني
مالل املغرب نتيجة لقرارالشريك .
و عين:
السيد(ة) لوازي امين و عنوانه(ا)
اوالد حمدان الدار الجديدة زنقة
رقم  23000 173بني مالل املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  13أكتوبر  2021وفي اوالد
حمدان الدارالجديدة زنقة رقم 139
  23000بني مالل املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 25
أكتوبر  2021تحت رقم .1103
694I
mechkour el mostapha

IKRAM SELLAMIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mechkour el mostapha
12db zarktouni smaala settat
12db zarktouni smaala settat،
26000، settat maroc
 IKRAM SELLAMIAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
بالطابق السفلي رقم 30زنقة
القا�ضي عياض حي السماعلة
سطات  26000 -سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6833
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الفرابي رقم 12ب الطابق 3اقامة
بالص  90000 - 8 -طنجة اململكة
املغربية.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.109533
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  06أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد باللي
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
هنيدة مستعد بتاريخ  06أكتوبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22نونبر
 2021تحت رقم .248105
696I

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IKRAM SELLAMIA
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
الحليب بالجملة.
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
بالطابق السفلي رقم 30زنقة القا�ضي
عياض حي السماعلة سطات -
 26000سطات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد دريس السالمي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
BEN INDUSTRIES ET EQUIPEMENTS
السيد دريس السالمي عنوانه(ا)
BEN INDUSTRIES ET
دوار اوالد احميتي اوالد الصغير
EQUIPEMENTS
 26000سطات املغرب.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد دريس السالمي عنوانه(ا)
BEN INDUSTRIES ET
دوار اوالد احميتي اوالد الصغير
EQUIPEMENTS
 26000سطات املغرب
DHAR LAMHALLA LOT ELFATH
تم اإليداع القانوني باملحكمة
RUE B 41 N° 9 OUJDA (M),
االبتدائية بسطات بتاريخ  21دجنبر dr lamrahil ahl angad oujda،
 2021تحت رقم .1439/2021
 ،60000وجدة maroc
695I
BEN INDUSTRIES ET
 EQUIPEMENTSشركة ذات
CHAOUER CONSEIL
مسؤلية محدودة ذات الشريك
SBOM EXPRESS
الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي ضهر
الشريك الوحيد
املحلة تجزئة الفتح زنقة ب  41رقم
تفويت حصص
 9وجدة  60000وجدة املغرب
CHAOUER CONSEIL
تأسيس شركة ذات مسؤلية
BD MY YOUSSEF RES YASSINE
محدودة ذات الشريك الوحيد
II N°11 ، 90000، TANGER
رقم التقييد في السجل التجاري :
MAROC
38581
 SBOM EXPRESSشركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16نونبر  2021تم إعداد القانون
مسؤلية محدودة ذات الشريك
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الوحيد
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تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31675
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة االمل  02رقم 70000 - 81
العيون املغرب» إلى «حي خط الرملة
 01عمارة اتالنتيك رقم 70000 - 05
العيون املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .3903
698I

محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BEN :
.INDUSTRIES ET EQUIPEMENTS
غرض الشركة بإيجاز .BIE :
عنوان املقر االجتماعي  :ضهر
املحلة تجزئة الفتح زنقة ب  41رقم
 9وجدة  60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ائتمانية ماجسترال
السيدة صفية بنمو�سى 1.000 :
FES BATMENT
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات املسؤولية املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
تفويت حصص
السيدة صفية بنمو�سى عنوانه(ا)
ائتمانية ماجسترال
ضهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب  41تجزئة السيكون القطعة  7/17زاوية
رقم  60000 9وجدة املغرب.
زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب
األسماء الشخصية والعائلية
األطلس فاس  ،30100 ،فاس
ومواطن مسيري الشركة:
املغرب
السيدة صفية بنمو�سى عنوانه(ا)
 FES BATMENTشركة ذات
ضهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب 41
املسؤولية املحدودة
رقم  60000 9وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 157
التجارية بوجدة بتاريخ  29دجنبر بلوك ب حي الوفاق زواغة 30000 -
فاس املغرب .
 2021تحت رقم .4469
تفويت حصص
697I
رقم التقييد في السجل التجاري
العيون استشارات
.48371
LAHA TRANS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املؤرخ في  23دجنبر  2021تمت
الشريك الوحيد
املصادقة على :
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تفويت السيد (ة) محمد الفاطمي
العيون استشارات
 500حصة اجتماعية من أصل 500
رقم  31شارع االميرموالي عبد هللا ،
حصة لفائدة السيد (ة) كريم مكرم
 ،70000العيون املغرب
 LAHA TRANSشركة ذات مسؤلية بتاريخ  23دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االمل  02رقم  70000 - 81العيون  2021تحت رقم .8548
املغرب.
699I
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BRIGHT WINDOW AFRICA

BRIGHT WINDOW AFRICA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIGHT WINDOW AFRICA
فيال الغيالني رقم  01شارع الوالء ،
 ،73000الداخلة املغرب
BRIGHT WINDOW AFRICA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال
الغيالني رقم  01شارع الوالء -
 73000الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
20279
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 02دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BRIGHT WINDOW AFRICA
غرض الشركة بإيجاز  :مواكبة
املقاوالت في نشاطهم التجاري
واالستثماري
تنظيم األنشطة واحداث
التواصل
مركز تكوين وتوجيه وتسجيل في
مؤسسات التعليم العالي في املغرب
والخارج وأيضا تحضير المتحان
الولوج
التصديرواالستيراد
وبشكل أعم ،القيام بجميع
العمليات التجارية والصناعية
واملالية املرتبطة بشكل مباشر أو غير
مباشربالنشاط االجتماعي.
عنوان املقر االجتماعي  :فيال
الغيالني رقم  01شارع الوالء -
 73000الداخلة املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
املدة التي تأسست من أجلها
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28دجنبر
الشركة  99 :سنة .
الشركة 2021 :تحت رقم .3993/2021
رأسمال
مبلغ
701I
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سلوى الدليمي 1.000 :
احمد ايت دحمان
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية STE AVENIR ANASS SARLشركة ذات املسؤولية املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
حل شركة
السيدة سلوى الدليمي عنوانه(ا)
احمد ايت دحمان
قطاع  4بلوك ك رقم  2حي الرياض حي اكلي الشمالي ميسور ،33250 ،
 10000الرباط املغرب.
ميسور املغرب
األسماء الشخصية والعائلية  STE AVENIR ANASS SARLشركة
ومواطن مسيري الشركة:
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
السيدة سلوى الدليمي عنوانه(ا)
التصفية)
قطاع  4بلوك ك رقم  2حي الرياض
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 10000الرباط املغرب
الجيش امللكي ميسور 33250
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ميسور املغرب.
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 24
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
دجنبر  2021تحت رقم .2115
.1425
700I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ISDM CONSULTING
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
GALVASUR
 STE AVENIR ANASS SARLمبلغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
تعيين مسيرجديد للشركة
مقرها اإلجتماعي شارع الجيش امللكي
ISDM CONSULTING
ميسور
ميسور
املغرب نتيجة
33250
IMM EL HAIRACH NR 351
 AVENUE MED 6 APP 05 2EMEل  :عطالة مزمنة.
و حدد مقر التصفية ب
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
شارعالزرقطوني ميسور 33250
العيون املغرب
ميسور املغرب.
 GALVASURشركة ذات املسؤولية
و عين:
املحدودة
العمراني و
السيد(ة) انس
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي ميسور
املستقبل رقم  78العيون 70000 -
 33250ميسور املغرب كمصفي (ة)
العيون املغرب.
للشركة.
تعيين مسيرجديد للشركة
وعند اإلقتضاء الحدود
رقم التقييد في السجل التجاري
املفروضة على الصالحيات املخولة
.21183
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
املؤرخ في  22دجنبر  2021تم تعيين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسير جديد للشركة السيد(ة) االبتدائية ببوملان بتاريخ  29دجنبر
الكنتاوي العرابي كمسيروحيد
 2021تحت رقم .377/2021
تبعا إلقالة مسير.
702I

ائتمانية ماجسترال

FES BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

ائتمانية ماجسترال
تجزئة السيكون القطعة  7/17زاوية
زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب
األطلس فاس  ،30100 ،فاس
املغرب
 FES BATIMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 157
بلوك ب حي الوفاق زواغة 30000 -
فاس املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.48371
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) مكرم
كريم كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .8548
703I
GLOBE FIDUCIAIRE

CHAGURA BOUJAMAA

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
CHAGURA BOUJAMAA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي
 15نونبر  2021أعطى CHAGURA
 BOUJAMAAاملسجل بالسجل
التجاري  102358باملحكمة
التجارية بالرباط حق التسيير الحر
لألصل التجاري الكائن ب  ،45زنقة
بوشعيب املشروحي الدار البيضاء -
 20090الدارالبيضاء املغرب لفائدة
 BANATISملدة  9سنة تبتدئ من
 15نونبر  2021و تنتهي في  14نونبر
 2030مقابل مبلغ شهري قيمته
 5.000درهم.
704I
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ISDM CONSULTING

GALVASUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

ISDM CONSULTING
IMM EL HAIRACH NR 351
AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
 GALVASURشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة
املستقبل رقم  78العيون 70000 -
العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.21183
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22دجنبر  2021تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
الدواجن و النشاط الزراعي ,بيع
لوازم املكاتب ولوازم التكنولوجيا ,بيع
و نقل و تسويق املنتجات الغذائية,
الطعامة ,بيع معدات البناء ,اعمال
مختلفة ,االستيراد و التصدير .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .3993/2021
705I
املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

ESPACE TECHNOLOGIE
إعالن متعدد القرارات

املستامنة الشرقية لتقنيات
املحاسبة
شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم
 18مكرر الطابق الثاني رقم ، 7
 ،60000وجدة املغرب
« ESPACE TECHNOLOGIEشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
البهجة  10تجزئة الوفاء رقم - 6
 60000وجدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

الجريدة الرسمية

رقم التقييد في السجل التجاري:
.32669
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21أكتوبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
زيادة رأس املال
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تخفيض رأس املال
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تعيين املديراملساعد
قراررقم  :6الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تحويل الشركة الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات  :حمداوي امين 300.000
درهم فوقلة فتيحة  300.000درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأس املال  :حمداوي امين 3000
سهم فوقلة فتيحة  3000سهم
بند رقم  :8الذي ينص على مايلي:
تعيين فوقلة فتيحة مديرة مساعدة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .4365
706I
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 FES BATIMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي رقم 157
بلوك ب حي الوفاق زواغة 30000 -
فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.48371
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23دجنبر  2021تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .8548
707I
DARB AUTO

DARB AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

املستشفيات املغرب  20000الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :انعدام
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  55شارع
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق
االول حي املستشفيات فرنسا 20000
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) املهدي حماني و
عنوانه(ا)  27زنقة ابن الحكم درج ا
الطابق  3الشقة  13بوركون 20000
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
السيد(ة) حسن منجي وعنوانه(ا)
رقم  1زنقة بوكانفيل اقامة ياسمين
طابق  2شقة  4الدارالبيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .806033
708I

DARB AUTO
 55شارع الزرقطوني فضاء
الزرقطوني الطابق  1شقة رقم
 3حي املستشفيات ،20000 ،
الدارالبيضاء MAROC
ALALI AUDIT ET CONSEIL
 DARB AUTOشركة ذات
بروباتيم
املسؤولية املحدودة(في طور
إعالن متعدد القرارات
التصفية)
ALALI AUDIT ET CONSEIL
وعنوان مقرها اإلجتماعي  55شارع
PLACE MOHAMMED V
الزرقطوني فضاء الزرقطوني
RESIDENCE DU CENTRE
الطابق االول حي املستشفيات
IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
املغرب  20000الدارالبيضاء
، 28800، MOHAMMEDIA
املغرب.
MAROC
حل شركة
ائتمانية ماجسترال
بروباتيم «شركة ذات املسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري
FES BATIMENT
املحدودة»
.469073
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي وعنوان مقرها االجتماعي :إقامات
تحويل الشكل القانوني للشركة
األمان املركب السكني  24عمارة
املؤرخ في  09دجنبر  2021تقرر حل
ائتمانية ماجسترال
شركة ذات املسؤولية املحدودة  192رقم  ،5عين السبع 20253 -
الدارالبيضاء املغرب.
تجزئة السيكون القطعة  7/17زاوية  DARB AUTOمبلغ رأسمالها
زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب
«إعالن متعدد القرارات»
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  55شارع الزرقطوني رقم التقييد في السجل التجاري:
األطلس فاس  ،30100 ،فاس
فضاء الزرقطوني الطابق االول حي
.100153
املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر  2021تم اتخاذ التجارية بوجدة بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .4287
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
710I
زيادة رأسمال الشركة مقاصة مع
FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING
الديون السائلة واملستحقة الدفع
TP-RENOVA
من الشركاء على الشركة بمبلغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 27.700.000درهم.
تأسيس شركة
قرار رقم  :2الذي ينص على
FIDUCIAIRE AL MITHAQ
مايلي :تخفيض رأسمال الشركة
CONSULTING
بمبلغ  1.700.000درهم ليصل
APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
بذلك إلى ستة وسبعين مليون درهم
AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 76.000.000درهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات MARINI V.N. ، 50000، MEKNES
MAROC
النظام األسا�سي التالية:
بند رق م  :7 - 6الذي ينص على  TP-RENOVAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
مايلي :اعتماد نظام أسا�سي جديد
وعنوان مقرها اإلجتماعي األرزاق
ومحين للشركة.
تم اإل ي داع القانوني باملحكمة محل  1بليركاميليا  50000 -مكناس
املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
تأسيس شركة ذات املسؤولية
دجنبر  2021تحت رقم .805471
املحدودة
709I
رقم التقييد في السجل التجاري :
لوكسرللحسابات
55057
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
EL BAY CAR
 18أكتوبر  2021تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
لوكسرللحسابات
شكل الشركة  :شركة ذات
 41شارع بركان الطابق الثاني رقم 4
املسؤولية املحدودة.
 ،60000 ،وجدة املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
 EL BAY CARشركة ذات املسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TP- :
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  244زنقة .RENOVA
غرض الشركة بإيجاز :
تندرارة سدرت بوعمود 60000 -
أعمال متنوعة أو إنشاءات .مطور
وجدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
عقارات.
ي
رقم التقييد في السجل التجار
عنوان املقر االجتماعي  :األرزاق
محل  1بلير كاميليا  50000 -مكناس
.29583
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
املؤرخ في  06شتنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
« 1.900.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى « 2.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لعميم أسامة  500 :حصة
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
بقيمة  100درهم للحصة .
نقدية أو عينية.
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السيد أمين بلغيثي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد لعميم أسامة عنوانه(ا)
رقم  67تجزئة الزهونية توسيع 4
الشطر  50000 1مكناس املغرب.
السيد أمين بلغيثي عنوانه(ا)
 1360مرجان  50000 2مكناس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمين بلغيثي عنوانه(ا)
 1360مرجان  50000 2مكناس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .5628
711I
RIF CONSEIL SARL

STE CHALLIOUI ET
LAHRAOUI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

RIF CONSEIL SARL
ARRIERE RUE TITOUAN 3EM
ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC
STE CHALLIOUI ET LAHRAOUI
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
ابن سينا رقم  81الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.4539
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2021تقرر حل
STE CHALLIOUI ET LAHRAOUI
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها  99درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن
سينا رقم  81الناظور 62000 -
الناظور املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

و عين:
السيد(ة) الشادلي الداودي و
عنوانه(ا) دوار اريمام احدادا بني
بويفرور الناظور  62000الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  10دجنبر  2021وفي شارع
ابن سينا رقم  81الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23
دجنبر  2021تحت رقم .4684
712I
FISCALEX MAROC

ZOBA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
RUE IMAM MALIK RESIDENCE
AL MASJID I 5EME ETAGE APP
29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 ZOBA CONSTRUCTIONشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمام
مسلم تجزئة بوكارالطابق الثالث
شقة رقم  14باب دكالة مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
121457
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ZOBA :
.CONSTRUCTION
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غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :حي االمام
مسلم تجزئة بوكارالطابق الثالث
شقة رقم  14باب دكالة مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نبيل امال  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيل امال عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل امال عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .131175
713I
MARIA MIA FOOD

ماريا ميا فود

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARIA MIA FOOD
BV MED 5 ETAGE 2 91
APPARTEMENT 12 FES
MAROC، 30000، FES MAROC
ماريا ميا فود شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،721
شارع القروين نرجس املحل رقم
 30000قطاع 30000 - 04030
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70571
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25نونبر  2021تم إعداد القانون

األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ماريا
ميا فود .
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم.
عنوان املقر االجتماعي ،721 :
شارع القروين نرجس املحل رقم
 30000قطاع  30000 - 04030فاس
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد إسماعيل مبشور
عنوانه(ا)  ،721شارع القروين
نرجس  30000فاس املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد إسماعيل مبشور
عنوانه(ا)  ،721شارع القروين
نرجس  30000فاس املغرب
القانوني
اإليداع
تم
باملحكمة التجارية بفاس بتاريخ
 06دجنبر  2021تحت رقم
.40311121026257
714I
RIF CONSEIL SARL

AGENCE DE VOYAGE
INTERNATIONALE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
ARRIERE RUE TITOUAN 3EM
ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC
AGENCE DE VOYAGE
 INTERNATIONALEشركة ذات

مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امليزانين
 N3شارع حسن  1سكوري بلوك ن
 246نادور  62000 -الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23349
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
AGENCE DE VOYAGE :
.INTERNATIONALE
غرض الشركة بإيجاز  - :بيع تذاكر
النقل
 تمثيل شركات السفر الوطنيةوالدولية
 وسيط وكاالت السفر.عنوان املقر االجتماعي  :امليزانين
 N3شارع حسن  1سكوري بلوك ن
 246نادور  62000 -الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املريني محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املريني محمد 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املريني محمد عنوانه(ا)
اسبانيا  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املريني محمد عنوانه(ا)
اسبانيا  62000الناظور املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .4629
715I
PLANET FERRONNIER

PLANET FERRONNIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

PLANET FERRONNIER
RUE SABRI BOUJEMAA 1ER 12
ETAGE APT N° 6 CASABLANCA
، 20000، CASABLANCA maroc
 PLANET FERRONNIERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12شارع
صبري بوجمعة الطابق األول رقم 6
  20000الدالرالبيضاء املغرب.تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.268407
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09نونبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
خلقان بوشعيب كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806330
716I
BELCOMPTA

LE DEPART

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم  4بلوك ب شارع النور زواغة
العليا  ،30000 ،فاس املغرب
 LE DEPARTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى
الكواش طابق  30000 - 2فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
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رقم التقييد في السجل التجاري :
70695
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LE :
.DEPART
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة
وصنع الحلويات
مطعم.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع عبد
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى
الكواش طابق  30000 - 2فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد برادة عبد الوهاب 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد العبودي الحسن 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد برادة عبد الوهاب
عنوانه(ا) رقم  4زنقة ابو الهول شارع
البعنانية طريق ايموزار 30000
فاس املغرب.
السيد العبودي الحسن عنوانه(ا)
 1شارع لال اسماء الشقة  5م.ج
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العبودي الحسن عنوانه(ا)
 1شارع لال اسماء الشقة  5م.ج
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .5798
717I

ائتمانية الخبرة

BENRABIA PIECES AUTO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ائتمانية الخبرة
 49زنقة املدينة  ،26100 ،برشيد
املغرب
 BENRABIA PIECES AUTOشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13تجزئة
اليسرشارع محمد الخامس الطابق
الثالث يسارا  26100 -برشيد
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.15799
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من « 13تجزئة اليسر شارع محمد
الخامس الطابق الثالث يسارا -
 26100برشيد املغرب» إلى «155
شارع موالي اسماعيل 26100 -
برشيد املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .1508
718I
GLOBE FIDUCIAIRE

LAYLE IMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم
 ،20100 ، 18الدارالبيضاء املغرب
 LAYLE IMMOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  7زنقة
احمد توكي الطابق الثاني الشقة
رقم  10الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
527285
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LAYLE :
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :املعامالت
العقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 7زنقة احمد توكي الطابق الثاني
الشقة رقم  10الدار البيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد تمزعبد هللا  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد تمزعبد هللا عنوانه(ا)
تجزئة ميسان فيال رقم  850املنطقة
الصناعية اوالد صالح الدار البيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد تمزعبد هللا عنوانه(ا)
تجزئة ميسان فيال رقم  850املنطقة
الصناعية اوالد صالح الدار البيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806371
719I

RADIANA

راديانا
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RADIANA
شارغ املهدي بن تومرت ,حي الشام
,زنقة ,1كلميم  ،81000 ،كلميم
املغرب
راديانا شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارغ
املهدي بن تومرت ,حي الشام ,زنقة
,1كلميم كلميم  81000كلميم
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3799
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :راديانا.
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارغ
املهدي بن تومرت ,حي الشام ,زنقة
,1كلميم كلميم  81000كلميم
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن باللي عنوانه(ا)
إدالن تويزكي أسا-الزاك 81010
كلميم املغرب.
السيد الوافي الغيشم عنوانه(ا)
حي املوحدين شارع بن الويدان رقم
 81000 1كلميم املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن باللي عنوانه(ا)
إدالن تويزكي اسا-الزاك  81010اسا
املغرب
السيد الوافي الغيشم عنوانه(ا)
حي املوحدين شارغ بن الويدان رقم
 81000 1كلميم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم بتاريخ  01دجنبر
 2021تحت رقم .423/2021
720I
phoenicia

BONO INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

phoenicia
4rue Bern N1 Q des hopiteux
Casablanca ، 20360،
casablanca maroc
 BONO INDUSTRIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ang 213
Abdelmoumen et Anoual Ent C
et 4 N°20 - 20000 Casablanca
.Maroc
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.308549
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«ang Abdelmoumen et 213
Anoual Ent C et 4 N°20 - 20000
 »Casablanca Marocإلى «rue 18
Abou Issac et Oujjaj Maarif
RDC N°01 - 20000 Casablanca
.»Maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
دجنبر  2021تحت رقم .804366
721I

685

azzouziabdelali

phoenicia

SOCIETE HAPPY FARAH

BONO INDUSTRIES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

phoenicia
4rue Bern N1 Q des hopiteux
Casablanca ، 20360،
casablanca maroc
 Bono Industriesشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 213
تقاطع انوال وعبد املؤمن املدخل C
 - 20000الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.308549
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) سامر
عبد الحي زلوم والسيد حاتم عبد
الحي زلوم كمسيرآخر
تبعا لوفاة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
دجنبر  2021تحت رقم .804369
723I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28يونيو  2021تقرر حل
 SOCIETE PINDORIAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
األعمال توبقال الطابق األول رقم 6
زنقة خالد ابن الوليد ،جليز 40000 -
مراكش املغرب نتيجة للتوقيف
النهائي للنشاط.
و عين:
السيد(ة) نجاة شوال و عنوانه(ا)
تجزئة التوفيق عمارة رقم  23إقامة
ياسين الشقة  40000 7مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  28يونيو  2021وفي مركز
األعمال توبقال الطابق األول رقم 6
زنقة خالد ابن الوليد ،جليز 40000 -
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .14711
724I

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC
 SOCIETE HAPPY FARAHشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مركز
األعمال توبقال الطابق األول رقم 6
زنقة خالد ابن الوليد ،جليز40000 -
مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.85585
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28يونيو  2021تقرر حل
 SOCIETE HAPPY FARAHشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
األعمال توبقال الطابق األول رقم 6
زنقة خالد ابن الوليد ،جليز 40000 -
azzouziabdelali
مراكش املغرب نتيجة للتوقيف
azzouziabdelali
SOCIETE LAVAP
النهائي للنشاط.
SOCIETE PINDORIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
و عين:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
السيد(ة) فيروز الضراوي و
تأسيس شركة
قفل التصفية
عنوانه(ا) حي األمل  02زنقة 01
azzouziabdelali
azzouziabdelali
رقم  46300 09اليوسفية املغرب
FES ، 30010، FES MAROC
FES ، 30010، FES MAROC
كمصفي (ة) للشركة
 SOCIETE LAVAPشركة ذات
و قد تم انعقادالجمعية الختامية  SOCIETE PINDORIAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
بتاريخ  28يونيو  2021وفي مركز
الوحيد
الوحيد
األعمال توبقال الطابق األول رقم 6
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مركز
زنقة خالد ابن الوليد ،جليز  40000 -األعمال توبقال الطابق األول رقم  6األخطل متجررقم  4املدينة الجديدة
مراكش املغرب.
  30000فاس املغربزنقة خالد ابن الوليد ،جليز40000 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
مراكش املغرب.
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
محدودة ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية
 2021تحت رقم .14712
رقم التقييد في السجل التجاري :
رقم التقييد في السجل التجاري :
722I
70233
.85653
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE LAVAP
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
اآلالت واملعدات املنزلية  -إصالح
اآلالت واملعدات اااللكترونية -
تسويق املواد الكيميائية بنصف
الجملة  -االستيراد والتصدير -
تسويق اآلالت وأدوات الغيارالخاصة
بآالت التصوير باألشعة واآلالت
الطبية.
عنوان املقر االجتماعي  15 :شارع
األخطل متجر رقم  4املدينة الجديدة
  30000فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر بناني بايتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر بناني بايتي عنوانه(ا)
رقم  242زنقة التهامي الهارو�شي حي
بدر  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر بناني بايتي عنوانه(ا)
رقم  242زنقة التهامي الهارو�شي حي
بدر  30000فاس املغرب
السيد سليم بناني بايتي عنوانه(ا)
رقم  242زنقة التهامي الهارو�شي حي
بدر  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15نونبر
 2021تحت رقم .5088
725I
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N2M CONSEIL-SARL

ELYX CONSULTING

FOMAS D›ELEVAGE DE
VOLAILLE

HEALTH ACCESS
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC
FOMAS D›ELEVAGE DE
 VOLAILLEشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املطارلوندا البقعة  35رقم  56ل
 262الناضور  62000 -الناضور
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.20245
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
FOMAS
D’ELEVAGE
DE
 VOLAILLEمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املطارلوندا البقعة  35رقم  56ل
 262الناضور  62000 -الناضور
املغرب نتيجة ل  :انتهاء الغرض من
الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي
املطارلوندا البقعة  35رقم  56ل
 262الناضور  62000 -الناضور
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد هللا ماصو و
عنوانه(ا) حي املطار تجزئة لوندا
الناضور  62000الناضور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .4651
726I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
نونبر  2021تحت رقم .802396
727I

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

ELYX CONSULTING
5Rue mohammed fakir
Immeuble Sémiramis-Appt
n°32-Etage n°10 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
HEALTH ACCESS CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 46
مكتب الزرقطوني  ، 16-15الطابق
السادس الدارالبيضاء 20100 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.413641
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد HEALTH ACCESS
 CONSULTINGمبلغ رأسمالها
 1.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  ، 46مكتب الزرقطوني
 ، 15-16الطابق السادس الدار
البيضاء  20100 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :تصفية ودية.
و حدد مقر التصفية ب ، 46
مكتب الزرقطوني  ، 15-16الطابق
السادس الدار البيضاء 20100 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) غزالن تشنانت و
عنوانه(ا) ادن طماريس عمارة
09شقة س 04دار بوعزة النواصر
 27223الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

FOMAS D›ELEVAGE DE
VOLAILLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC
FOMAS D›ELEVAGE DE
 VOLAILLEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
املطارلوندا البقعة  35رقم  56ل
 262الناضور  62000 -الناضورا
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.20245
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تقرر
حل FOMAS D’ELEVAGE DE
 VOLAILLEشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املطارلوندا البقعة  35رقم  56ل
 262الناضور  62000 -الناضورا
املغرب نتيجة النتهاء الغرض من
الشركة.
و عين:
السيد(ة) عبد هللا ماصو و
عنوانه(ا) حي املطارتجزئة لوندا
الناضور  62000الناضور املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  16نونبر  2021وفي حي
املطارلوندا البقعة  35رقم  56ل
 262الناضور  62000 -الناضور
املغرب.
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السيد بنعالية سعيد  500 :بقيمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  100 17درهم.
فريدي إ �سي
األسماء الشخصية والعائلية
دجنبر  2021تحت رقم .4652
WREDE ET CIE
 728Iوصفات ومواطن الشركاء :
إعالن متعدد القرارات
السيدة مريم بنعالية عنوانه(ا)
FIDURAK
لوكسرللحسابات
شارع زايد بن سلطان الزنقة ب 2
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
رقم  60000 457وجدة املغرب.
STE C.B.F
السيد بنعالية سعيد عنوانه(ا) APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شارع زايد بن سلطان الزنقة ب 40000، MARRAKECH MAROC 2
تأسيس شركة
فريدي إ �سي WREDE ET CIE
رقم  60000 457وجدة املغرب.
لوكسرللحسابات
األسماء الشخصية والعائلية «شركة ذات املسؤولية املحدودة»
 41شارع بركان الطابق الثاني رقم 4
ومواطن مسيري الشركة:
 ،60000 ،وجدة املغرب
وعنوان مقرها االجتماعي 142 :شارع
 STE C.B.Fشركة ذات املسؤولية
السيدة مريم بنعالية عنوانه(ا) محمد الخامس ،جيليز ,مراكش - -
شارع زايد بن سلطان الزنقة ب 2
املحدودة
مراكش املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  457رب رقم  60000 457وجدة املغرب
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 2حي سالم تجزئة مشيور 60000 -
التجارية بوجدة بتاريخ  23دجنبر رقم التقييد في السجل التجاري:
وجدة املغرب
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 2021تحت رقم .4424
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 729Iاملؤرخ في  15أكتوبر 2021
املحدودة
تم اتخاذ القرارات التالية:
رقم التقييد في السجل التجاري :
لوكسرللحسابات
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
38563
YAMA
TRAITANCE
وفاة شريك و مسير الشركة :املرحوم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 01دجنبر  2021تم إعداد القانون
فريدي ميشيل طارق
تفويت حصص
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
لوكسرللحسابات
املحدودة باملميزات التالية:
 41شارع بركان الطابق الثاني رقم  4انتقال الحصص اململوكة للمرحوم
شكل الشركة  :شركة ذات
فريدي ميشيل طارق إلى وريثته
 ،60000 ،وجدة املغرب
املسؤولية املحدودة.
 YAMA TRAITANCEشركة ذات الوحيدة :أرملته السيدة نور اليقين
تسمية الشركة متبوعة عند
املسؤولية املحدودة
حياة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
.C.B.F
ي
غرض الشركة بإيجاز  :تكوينات و العامر ظهرملحلة الطابق الثالث تعيين السيدة نور اليقين حياة
رقم  60000 - 55وجدة املغرب.
كمسيرة وحيدة للشركة ملدة غير
استشارات قانونية.
تفويت حصص
محدودة
عنوان املقر االجتماعي  457 :ر ب
رقم التقييد في السجل التجاري
 2حي سالم تجزئة مشيور 60000 -
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
.36665
وجدة املغرب.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد تحيين القانون األسا�سي للشركة
املدة التي تأسست من أجلها املؤرخ في  02نونبر  2021تمت
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
الشركة  99 :سنة .
املصادقة على :
النظام األسا�سي التالية:
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تفويت السيد (ة) اناس بوغو
بند رقم  :34 - 1الذي ينص
درهم ،مقسم كالتالي:
 300حصة اجتماعية من أصل  300على مايلي :تحيين القانون األسا�سي
السيدة مريم بنعالية  500 :حصة لفائدة السيد (ة) مصذفى
للشركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
عاشوري بتاريخ  02نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد بنعالية سعيد 500 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  16دجنبر التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 2021تحت رقم .131102
السيدة مريم بنعالية  500 :بقيمة  2021تحت رقم .4304
731I
730I
 100درهم.
FIDURAK

فيدو الفتح

AMAKOV

اماكوف
شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
فيدو الفتح
Rue 16 Novembre VN Fes. 29
Maroc 29 Rue 16 Novembre
VN Fes. Maroc، 30000، Fes
املغرب
 AMAKOVاماكوف شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان رقم
 5 - 7زنقة  5بالد سعداني سهب
الورد فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70701
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 01
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 AMAKOVاماكوف.
غرض الشركة بإيجاز  )1 :بيع
املواد الكيماوية
 )2مقاول في االشغال املختلفة
 )3مقاول في نقل البضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :دكان
رقم  5 - 7زنقة  5بالد سعداني سهب
الورد فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد محمد االدري�سي املصباحي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد االدري�سي املصباحي
عنوانه(ا) رقم  27زنقة  5بالد
السعداني سهب الورد  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد االدري�سي املصباحي
عنوانه(ا) رقم  27زنقة  5بالد
السعداني سهب الورد  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5811
732I
FIDURAK

سان فري SAIN FRAIS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURAK
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
سان فري  SAIN FRAISشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  43إقامة
جواد ،شارع عبد الكريم الخطابي،
الطابق  ،3جيليز ،مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
94797
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19فبراير  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :سان
فري .SAIN FRAIS
غرض الشركة بإيجاز  :مستشار
في تسويق املنتوجات الفالحية.
عنوان املقر االجتماعي  43 :إقامة
جواد ،شارع عبد الكريم الخطابي،
الطابق  ،3جيليز ،مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جون بيير كوملون 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة جون بيير كوملون
عنوانه(ا) كم  10تجزئة االطلس،
طريق اوريكة ،مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جون بييركوملون عنوانه(ا)
كم  10تجزئة االطلس ،طريق اوريكة،
مراكش  40000مراكش مراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  05مارس
 2019تحت رقم .-
733I
STE AUCOGEST SARL

AMALOU NEGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

STE AUCOGEST SARL
N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
DCHEIRA ، 86360، INEZGANE
MAROC
« AMALOU NEGOCEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد»
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم -D22
 122الحي الصناعي تاسيال الدشيرة التجارية بمراكش بتاريخ  02أكتوبر
رقم  122-D22الحي الصناعي تاسيال  2019تحت رقم .108415
الدشيرة  86360انزكان املغرب.
735I
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
FIDURAK
.4959
مقاولة ايت منزارENTREPRISE
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
AIT MENZAR
املؤرخ في  21دجنبر  2021وتبعا
إعالن متعدد القرارات
لتعيين مسير(ين) جدد تقرر تعيين
FIDURAK
املمثل(ين) القانوني(ين):
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
 أزوالي محمدAPP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
 أزوالي حسن  AMALOU NEGOCEشركة 40000، MARRAKECH MAROCذات مسؤلية محدودة ذات الشريك مقاولة ايت منزارENTREPRISE AIT
الوحيد الكائن مقرها اإلجتماعي ب« MENZAR :شركة ذات املسؤولية
رقم  D22-122الحي الصناعي تاسيال
املحدودة»
الدشيرة  86360انزكان املغرب
وعنوان مقرها االجتماعي 57 :زنقة
رقم السجل التجاري عند بني قتادة ،شقة  ،4جيليز ،مراكش
االقتضاء4959 :
  -مراكش املغرب.باملحكمة
القانوني
تم اإليداع
«إعالن متعدد القرارات»
االبتدائية بانزكان بتاريخ  28دجنبر رقم التقييد في السجل التجاري:
 2021تحت رقم .2770
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
734I
املؤرخ في  14دجنبر2020
تم اتخاذ القرارات التالية:
FIDURAK
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
وركفور WORKFOR
قبول استقالة السيد ايت منزار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محمد من مهامه كمسير
رفع رأسمال الشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
FIDURAK
ابراء كامل و نهائي ملهام السيد ايت
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،منزارمنذ تعيينه الى يومه
40000، MARRAKECH MAROC
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
وركفور  WORKFORشركة ذات تعيين السيد ايت منزار محمد و
املسؤولية املحدودة
السيد ايت منزار الحسين كمسييرين
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 24إقامة جدد ملدة غيرمحدودة
إسماعيل ،شارع يعقوب املنصور،
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
.
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تلزم الشركة بإمضاء مزدوج الثنين
رفع رأسمال الشركة
من املسييري التالثة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26شتنبر  2019تم تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 9.910.000درهم» أي من « 90.000النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-34الذي ينص على
درهم» إلى « 10.000.000درهم»
ن
عن طريق  :إجراء مقاصة مع ديون مايلي :تحيين القانو االسا�سي
الشركة املحددة املقدارو املستحقة .للشركة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19فبراير
 2021تحت رقم .120806
736I

STE AUCOGEST SARL

YAHALLA NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

STE AUCOGEST SARL
N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
FIDURAK
DCHEIRA ، 86360، INEZGANE
إتران انديستري ITRANE
MAROC
INDUSTRIES
 YAHALLA NEGOCEشركة ذات
إعالن متعدد القرارات
املسؤولية املحدودة
FIDURAK
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تقدم
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
القليعة  80000 -أيت ملول املغرب.
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
رفع رأسمال الشركة
40000، MARRAKECH MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
إتران انديستري ITRANE
.14763
« INDUSTRIESشركة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29نونبر  2021تم
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 45 :زنقة رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
ال بالنكيت ،بلفدير ،الدارالبيضاء  600.000« -درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 700.000درهم» عن
 20000الدارالبيضاء املغرب.
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري .- :عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
االبتدائية بانزكان بتاريخ  28دجنبر
املؤرخ في  12يناير 2021
 2021تحت رقم .2771
تم اتخاذ القرارات التالية:
738I
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد يوسف
FOREIGN CONSULTING
مستاوي من مهامه كمسير ومنحه
ك.مالك نيغوس
إبراء شامل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
حل شركة
تلزم الشركة بإمضاء منفصل و وحيد
FOREIGN CONSULTING
ألحد املسييرين  :بوصمر ابراهيم أو
RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8
بوصمر جمال أو بوصمر مصطفى
قراررقم  :3الذي ينص على مايليETAGE, MERS SULTAN ، 20490، :
CASABLANCA MAROC
تحيين القانون االسا�سي للشركة
ك.مالك نيغوس شركة ذات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
النظام األسا�سي التالية:
الوحيد(في طور التصفية)
بند رقم  :1-34الذي ينص على
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 12
مايلي :تحيين القانون االسا�سي شارع صبري بوجمعة ،شقة  ،6الدار
للشركة
البيضاء  20250 -الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
حل شركة
ماي  2021تحت رقم .778195
رقم التقييد في السجل التجاري
737I
.237685
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26أبريل  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد ك.مالك نيغوس
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 12
شارع صبري بوجمعة ،شقة  ،6الدار
البيضاء  20250 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :عدم تحقيق
الغرض التجاري.
و حدد مقر التصفية ب عثمان 3
 ،شارع  ، 14رقم  ، 16عين الشق ،
الدارالبيضاء  20470 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الرحيم الفطواكي
و عنوانه(ا) عثمان  ، 3شارع ، 14
رقم  ، 16عين الشق  ،الدار البيضاء
 20470الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
ماي  2021تحت رقم .780262
739I
ACCOF

LE 42

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ACCOF
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 LE 42شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق
سفلي رقم  86رياض السالم -
 28820املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
28695

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12يوليوز  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها . LE 42 :
غرض الشركة بإيجاز - :مطعم
ممول مالك ملقهى.عنوان املقر االجتماعي  :طابق
سفلي رقم  86رياض السالم 28820 -
املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم سبيك 334 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سماعيل اصباح 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بونيط رومان فابريك
ويليام  333 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم سبيك عنوانه(ا)
درب البيطا بلوك  4رقم 28830 51
املحمدية املغرب.
السيد سماعيل اصباح عنوانه(ا)
 8افوني مارصيل باغنول 43120
مونيسترول سيغ لواغ فرنسا.
السيد بونيط رومان فابريك
ويليام عنوانه(ا)  6االي دي سانيه
 43120مونيسترول سيغ لواغ
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم سبيك عنوانه(ا)
درب البيطا بلوك  4رقم 28830 51
املحمدية املغرب
السيد سماعيل اصباح عنوانه(ا)
 8افوني مارصيل باغنول 43120
مونيسترول سيغ لواغ فرنسا.
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السيد بونيط رومان فابريك
ويليام عنوانه(ا)  6االي دي سانيه
 43120مونيسترول سيغ لواغ فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 17
غشت  2021تحت رقم .1772
740I
ACCOF

TRAITEUR BEN REGRAGUI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOF
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
TRAITEUR BEN REGRAGUI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  708حي
الفتح  2طابق االر�ضي مخزن بن
يخلف  28815 -املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
29329
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 25أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRAITEUR BEN REGRAGUI
غرض الشركة بإيجاز - :ممول
مطعم تنظيم و تنشيط و كذلك تركيبو تجهيز جميع انواع الندوات و
الفعاليات الخاصة و العامة.
عنوان املقر االجتماعي  708 :حي
الفتح  2طابق االر�ضي مخزن بن
يخلف  28815 -املحمدية املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أمين الجريفي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أمين الجريفي عنوانه(ا)
حي النصرعمارة  1بلوك ب الرقم 15
 28830املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمين الجريفي عنوانه(ا)
حي النصرعمارة  1بلوك ب الرقم 15
 28830املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  25نونبر
 2021تحت رقم .2442
741I
FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

MAALAM.MA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL
Rue de Nador n° 37 ، 28800،
Mohammedia Maroc
MAALAM.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 564
شارع أنوال الكولين املحمدية -
 28800املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
29411
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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السيدة خديجة حمراني 40 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد فيصل البغدادي  :عالمة
تجارية و منصة رقمية بقيمة
 22.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل البغدادي
عنوانه(ا) حي القدس رقم 262
املحمدية  28800املحمدية املغرب.
السيدة خديجة حمراني عنوانه(ا)
حي القدس رقم  262املحمدية
 28800املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل البغدادي
عنوانه(ا) حي القدس رقم 262
املحمدية  28800املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 08
دجنبر  2021تحت رقم .2828
742I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAALAM.MA
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب وخارجه:
 حلول التسويق الرقمي التيتخدم قطاع البناء.
 جميع األنشطة وال سيمااالتصاالت والترويج واإلعالن
واالستشارة والتسويق في خدمة
الشركات في قطاع البناء من خالل
جميع وسائل اإلعالم وخاصة عبر
اإلنترنت وأي وسائط تفاعلية.
 تصميم وتنفيذ الحمالتاإلعالنية الرقمية  ،واملبيعات
عبر اإلنترنت ملنتجات وخدمات
البناء  ،وحلول التسويق املباشر
 ،وأنشطة الدعم واالستشارات
في التحول الرقمي  ،وخدمة جمع
املعلومات ومعالجتها ونشرها وربط
الخدمات بين املهنيين في قطاع البناء
واملتقدمين.
جميع األنشطة املرتبطة بشكل
ACCOF
مباشر أو غير مباشر بهذه الخدمات
W&M CALL
ً
مسبقا أو ً
ً
ملحقا
أو التي تشكل شرطا
COMMUNICATION
ً
ً
تمديدا أو من املحتمل أن
أو شرطا أو
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تشجعها أو تطورها.
تأسيس شركة
وبشكل أعم  ،جميع العمليات
ACCOF
الصناعية أو املدنية أو التجارية LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
واملالية وكذلك جميع العمليات ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
املنقولة والعقارية  ،التي قد تتعلق
MOHAMMEDIA MAROC
بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا
W&M CALL
ال�شيء  ،أو بأي �شيء مشابه أو مرتبط  COMMUNICATIONشركة ذات
 ،باإلضافة إلى الطبيعة لتعزيز
املسؤولية املحدودة
تحقيق هذا الهدف بشكل مباشر أو
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع
غيرمباشر..
رياض السالم عمارة  105شقة رقم
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 28820 - 2املحمدية املغرب
 564شارع أنوال الكولين املحمدية -
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 28800املحمدية املغرب.
املحدودة
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
الشركة  99 :سنة .
29165
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أكتوبر  2021تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فيصل البغدادي  740 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها W&M :
.CALL COMMUNICATION
غرض الشركة بإيجاز  - :مركز
اتصال هاتفي
التسويق الهاتفي.عنوان املقر االجتماعي  :مجمع
رياض السالم عمارة  105شقة رقم
 28820 - 2املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد فقيه  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة وداد ادهبي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد فقيه عنوانه(ا)
 16شارع باستور  63500ايسواغ
فرنسا.
السيدة وداد ادهبي عنوانه(ا)
 16شارع باستور  63500ايسواغ
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد فقيه عنوانه(ا) 16
شارع باستور  63500ايسواغ فرنسا
السيدة وداد ادهبي عنوانه(ا) 16
شارع باستور  63500ايسواغ فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  02نونبر
 2021تحت رقم .2268
743I
ACCOF

ADM AUTO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOF
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
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MOHAMMEDIA MAROC
 ADM AUTOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 2
حي الوحدة الطابق  1الشقة رقم
 1العالية  28830 -املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
28137
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03ماي  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ADM :
.AUTO
غرض الشركة بإيجاز  - :ميكانيكي
السيارات
تاجر اكسسوارات و قطع غيارالسيارات.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 2
حي الوحدة الطابق  1الشقة رقم 1
العالية  28830 -املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مراد العدراوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مراد العدراوي عنوانه(ا)
اقامة اإليمان عمارة د 2الشقة 202
 28830املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد العدراوي عنوانه(ا)
اقامة اإليمان عمارة د 2الشقة 202
 28830املحمدية املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  20ماي
 2021تحت رقم .1200
744I
ACCOF

NICE GLASS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ACCOF
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 NICE GLASSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الوحدة رقم  19العالية 28830 -
املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10409
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 500.000درهم» أي من «500.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
عالوات إصدارفي رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .2924
745I
ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE
COMPTABILITE

TAJ ISMAILI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

)ALI OULHAJ ( SIMOTIC
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد  310الرئيسية
الرشيدية  ،52000 ،الرشيدية
املغرب
 TAJ ISMAILIشركة ذات املسؤولية
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 55
قصرالبراني شرفاء مدغرة الرشيدية
  52000الرشيدية املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
15529
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TAJ :
. ISMAILI
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
البناء
االشغال املختلفة والبناء
مركزريا�ضي .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 55
قصر البراني شرفاء مدغرة الرشيدية
  52000الرشيدية املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسماعيلي العزيز 200 :
حصة بقيمة  20.000درهم للحصة .
السيد اسماعيلي مصطفى :
 160حصة بقيمة  16.000درهم
للحصة .
السيد اسماعيلي احمد 160 :
حصة بقيمة  16.000درهم للحصة .
السيد اسماعيلي ابرهيم 160 :
حصة بقيمة  16.000درهم للحصة .
السيد اسماعيلي هشام 160 :
حصة بقيمة  16.000درهم للحصة .
السيد اسماعيلي ايوب 160 :
حصة بقيمة  16.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيلي العزيزعنوانه(ا)
رقم  704تجزئة بوتالمين الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
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السيد اسماعيلي مصطفى
عنوانه(ا) رقم  704تجزئة بوتالمين
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب.
السيد اسماعيلي احمد عنوانه(ا)
رقم  704تجزئة بوتالمين الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
ابرهيم
السيد اسماعيلي
عنوانه(ا) رقم  704تجزئة بوتالمين
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب.
السيد اسماعيلي هشام
عنوانه(ا) رقم  704تجزئة بوتالمين
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب.
السيد اسماعيلي ايوب عنوانه(ا)
رقم  704تجزئة بوتالمين الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيلي احمد عنوانه(ا)
رقم  704تجزئة بوتالمين الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب
السيد اسماعيلي مصطفى
عنوانه(ا) رقم  704تجزئة بوتالمين
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم . 2584
746I
Amdream edu

AMDTEAM EDU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Amdream edu
رقم  03الطابق الثاني اقامة النور
مريرت  Mrirt ،54450 ،املغرب
 amdteam eduشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3
الطابق الثاني تجزئة النور 54450 -
مريرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3853

بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 05ماي  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.amdteam edu
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
تعليمية .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 3
الطابق الثاني تجزئة النور 54450 -
مريرت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد امدراس عنوانه(ا)
 372زنقة الزالقة حي محمد نطوطو
 54450مريرت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين دغري عنوانه(ا)
شارع اساكا الحي االداري 54450
مريرت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  27ماي
 2021تحت رقم .203/21
747I
ACCOF

MEDSCOPIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOF
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 MEDSCOPIEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع تادلة
طابق  2درب مراكش بلوك  9رقم 94
عالية  28830 -املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
29181
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MEDSCOPIE
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
مستورد و موزع لألجهزة الطبية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
تادلة طابق  2درب مراكش بلوك 9
رقم  94عالية  28830 -املحمدية
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس عرضاوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس عرضاوي عنوانه(ا)
حي اطلنتيك الرقم  21بني يخلف
 28815املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس عرضاوي عنوانه(ا)
حي اطلنتيك الرقم  21بني يخلف
 28815املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  03نونبر
 2021تحت رقم .2277
748I

ste holdings missour sarl au

EL BRIJI TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ste holdings missour sarl au
hay essalam hay essalam،
 33250، missourاملغرب
 EL BRIJI TRAVAUX SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
لبريجة ويزغت ميسور 33250 -
ميسور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.817
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 EL BRIJI TRAVAUX SARLمبلغ
رأسمالها  90.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار لبريجة ويزغت
ميسور  33250 -ميسور املغرب
نتيجة ل  :اسباب مالية.
و حدد مقر التصفية ب دوار
لبريجة ويزغت ميسور 33250 -
ميسور املغرب.
و عين:
السيد(ة) علي البريجي وعنوانه(ا)
دوار البريجة  33250ميسور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببوملان بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .378/2021
749I
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CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
AUDIT & CONSEILS

EURO PETROLEUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CABINET ABID EXPERTISE
& COMPTABLE, AUDIT
CONSEILS
N° 45 AV HASSAN II IMM
TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
 EURO PETROLEUMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطع من
 28الى  35تجزئة حمزة بنسودة -
 30000فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.57801
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 3.195.000درهم» أي من
« 2.700.000درهم» إلى «5.895.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .8584/2021
750I
FIDURAK

مت تيربو MT TUBO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDURAK
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
مت تيربو  MT TUBOشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،3 :
إقامة باكاتيل ،زنقة يوغزالفيا،

الجريدة الرسمية
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31دجنبر  2018تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«دوار ايت مسعود ،جماعة قيادة
حربيل ،دائرة حربيل 40000 -
مراكش املغرب» إلى « 57شارع عبد
هللا بن ياسين ،الحي الصناعي،
مراكش  40000 -مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06ماي
 2019تحت رقم .104903
752I
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قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
نقل مقر الشركة الى :املحل  2الطابق
األر�ضي تبارك  2الشطر  2مكناس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تسمية الشركةSOCIETE :
 MAGMETAش.م.م.ش.و
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
مقرالشركة  :املحل  2الطابق األر�ضي
تبارك  2الشطر  2مكناس
بند رقم 6و :7الذي ينص على
مايلي :رأسمال الشركة 100.000,00
درهم مقسمة على  1000حصة
اجتماعية من فئة  100درهم مملوكة
للسيد كالطي محمد
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :السيد كالطي محمد مسير
وممثل وحيد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .5585
753I

جيليز ،مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.82081
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30نونبر  2020تقرر حل
مت تيربو  MT TUBOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  80.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،3إقامة
باكاتيل ،زنقة يوغزالفيا ،جيليز،
مراكش  40000 -مراكش املغرب
نتيجة إلستحالة استمرار النشاط
بسبب الخسائر.
SOCIETE CONSULTING
و عين:
SOCIETE MAGMETA
مارتينيز و
السيد(ة) إيميل
إعالن متعدد القرارات
عنوانه(ا)  ،3إقامة باكاتيل ،زنقة
SOCIETE CONSULTING
يوغزالفيا ،جيليز ،مراكش 40000
MEKNES ، 50000، MEKNES
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة
MAROC
و قد تم انعقادالجمعية الختامية « SOCIETE MAGMETAشركة ذات
بتاريخ  30نونبر  2020وفي  ،3إقامة
املسؤولية املحدودة»
باكاتيل ،زنقة يوغزالفيا ،جيليز،
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
اصيلة مكاتب الصفوة عمارة 13
ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة مكتب  30الطابق  7م.ج  - -فاس
الوحيد
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
املغرب.
شركة TISSILIW
 2021تحت رقم .131095
«إعالن متعدد القرارات»
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 751Iرقم التقييد في السجل التجاري:
تأسيس شركة
.55037
FIDURAK
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م
ذات الشريك الوحيد
مونويزري منارة  MENUISERIEاملؤرخ في  12دجنبر 2021
شارع محمد الزرقطوني درب 11رقم
MENARA
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي 16 :حي السالم ويسالن مكناس ،
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ،50080مكناس املغرب
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بيع جميع حصص السيد كروم
شركة  TISSILIWشركة ذات
FIDURAK
ياسين والسيد كروم محمد طه
املسؤولية املحدودة
 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,لفائدة السيد كالطي محمد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
 40000، MARRAKECH MAROCتغييرالشكل القانوني من شركة ذات الكائن بزنقة التجارة رقم  8حي بلير
مونويزري منارة  MENUISERIEاملسؤولية املحدودة الى شركة ذات ب.م.ع مكناس  50000 -مكناس
املغرب
 MENARAشركة ذات املسؤولية املسؤولية املحدودة شريك وحيد
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارايت تعيين السيد كالطي محمد كمسير
ي
مسعود ،جماعة قيادة حربيل ،دائرة جديد للشركة خلفا للسيد كروم رقم التقييد في السجل التجار :
55061
ياسين .
حربيل  40000 -مراكش املغرب.
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
.TISSILIW
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
املختلفة أو البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
الكائن بزنقة التجارة رقم  8حي بلير
ب.م.ع مكناس  50000 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عبد الحكيم جبار
 2.500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيدة سهام جبار 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحكيم جبار
عنوانه(ا) عمارة السوق البلدي رقم
 6الحاجب  51000الحاجب املغرب .
السيدة سهام جبار عنوانه(ا)
تجزئة اميمة زنقة  2رقم  14الحاجب
 51000الحاجب املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحكيم جبار
عنوانه(ا) عمارة السوق البلدي رقم
 6الحاجب  51000الحاجب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .5639
754I

ZHAR AHMED

PHARMACIE AIN NOKBI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
HAY QODS BENSOUDA ، 11
30030، FES MAROC
 PHARMACIE AIN NOKBIشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11
بلوك  1تجزئة السعادة عين النقبي
فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
70705
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PHARMACIE AIN NOKBI
غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 11
بلوك  1تجزئة السعادة عين النقبي
فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد توفيق حسن الرايس
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد توفيق حسن الرايس
عنوانه(ا)  56تجزئة املرني�سي طريق
عين السمن فاس  30000فاس
املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد توفيق حسن الرايس
عنوانه(ا)  56تجزئة املرني�سي طريق
عين السمن فاس  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .5818/2021
755I
FIDURAK

سوميطارSOMETAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 1 :شارع
املقاومة ،إقامة حنان ب ،جيليز،
مراكش  - -مراكش املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08يوليوز  2020تقرر
إضافة شعارتجاري للشركة وهو:
AXE CERAMIQUE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14شتنبر
 2020تحت رقم .115366
757I

تفويت حصص

سوميطار SOMETARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
ماكراف «MATERIAUX
وعنوان مقرها اإلجتماعي  24طريق
GRAVIERS «MAGRAVE
الصويرة ،الحي الصناعي آزلي،
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة
تفويت حصص
FIDURAK
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
املؤرخ في  19أبريل  2021تمت
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
املصادقة على :
40000، MARRAKECH MAROC
تفويت السيد (ة) الغالي هشام
 7.185حصة اجتماعية من أصل ماكراف «MATERIAUX GRAVIERS
 7.185حصة لفائدة السيد (ة) علي  «MAGRAVEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
هشام بتاريخ  19أبريل .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها االجتماعي ،14آزلي،
التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر طريق الصويرة ،مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
 2021تحت رقم .131042
756I
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
FIDURAK
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
كاري ديفلوبمون CARRE
املؤرخ في  09أكتوبر  2019تمت
DEVELOPPEMENT
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشركة الحالي :
إضافة تسمية تجارية أو شعار
اقتناء ،كراء و عموما استغالل
FIDURAK
مباشر او غير مباشر لجميع أنواع
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،املقالع.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
40000، MARRAKECH MAROC
التجارية بمراكش بتاريخ  29أكتوبر
كاري ديفلوبمون CARRE
« DEVELOPPEMENTشركة ذات  2019تحت رقم .109120
758I
املسؤولية املحدودة»
FIDURAK
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consultana

BENDAOUD CHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

consultana
زنقة أحمد الطوقي،إقامة أوروق ،
الطابق الثالث،رقم ،20080 ،13
الدارالبيضاء maroc
 BENDAOUD CHANGEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ادريس الحارثي رقم  12الطابق
السفلي سيدي عثمان 20700 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.445497
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 BENDAOUD CHANGEمبلغ
رأسمالها  2.000.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع ادريس
الحارثي رقم  12الطابق السفلي
سيدي عثمان  20700 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم
ترخيص مكتب الصرف.
و حدد مقر التصفية ب شارع
ادريس الحارثي رقم  12الطابق
السفلي سيدي عثمان 20700 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) فيصل سوعد و
عنوانه(ا) بانوراما عمارة اوه رقم 36
شطر  01سيدي البرنو�صي 20600
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
شارع ادريس الحارثي رقم  12الطابق
السفلي سيدي عثمان الدارالبيضاء.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 21دجنبر  2021تحت رقم .805245
759I
FIDURAK

بودرقة BOUDERKA
إعالن متعدد القرارات

FIDURAK
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
بودرقة BOUDERKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 29 :زنقة
العربي بن مبارك ،جيليز ،مراكش
 29زنقة العربي بن مبارك ،جيليز،
مراكش  40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24أبريل  2018تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
التشطيب على فرع الشركة الكائن
ب  5 :شارع ،محمد الخامس ،قلعة
السراغنة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تقليص نشاطات الشركة بحذف
 )1بيع و إصالح العبات و املعدات
الفالحية  )2بيع مواد البناء
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :زيادة في راسمال الشركة بمبلغ
 12.000.000درهم ،ليتم رفعه من
 3.000.000درهم إلى 15.000.000
درهم ،باقتطاع من حساب االرباح
املحتجزة ( 9.000.000درهم) و
حساب الحجوزات االختيارية
( 3.000.000درهم)
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
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بند رقم  :28 - 1الذي ينص على
مايلي:
ن
تحيين القانو االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15ماي
 2018تحت رقم .95779
760I
SAMIR FIDUCIAIRE

BOEUR AGRI

إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC
« BOEUR AGRIشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم ،42
تجزئة املنزه ،السييندا ،مكناس -
 50000مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.39635
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16يونيو  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم واحد :الذي ينص على
مايلي :تفويت  5حصص اجتماعية
بحوزة السيد بدر العثماني لشركة
كومبازش.م.م بشريك وحيد  ،تفويت
 5حصص اجتماعية بحوزة اآلنسة
ندى العثماني لشركة كومباز ش.م.م
بشريك وحيد ،تفويت  6حصص
اجتماعية بحوزة اآلنسة وجدان
العثماني لشركة كومباز ش.م.م
بشريك وحيد ،تفويت  6حصص
اجتماعية بحوزة عثمان العثماني
قاصر ممثل من طرف ابيه كمال
العثماني لشركة كومباز ش.م.م
بشريك وحيد ،تفويت 10حصص
اجتماعية بحوزة الشركة فوزين
غاردن ش.م.م مسجلة بالسجل
التجاري ملكناس تحت الرقم 31283
ممثلة بمسيرها السيد كمال العثماني
الحامل للبطاقة الوطنية رقم فاء
 23865لشركة كومباز ش.م.م
بشريك وحيد.

قرار رقم اثنان :الذي ينص على
مايلي :قبول شريك جديد :شركة
كومبازش.م.م بشريك وحيد املسجلة
بالسجل التجاري بمكناس تحت
الرقم  28551ممثلة بمسيرها السيد
عزو جمال الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم سين .271708
قرار رقم ثالثة :الذي ينص
على مايلي :اعادة صياغة القانون
االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6املساهمات :الذي
ينص على مايلي :الشركاء ساهموا
نقدا بما يلي :الشريك بدر العثماني :
 1200.00درهم( ألف و مائتي درهم)،
االنسة ندى العثماني 1200.00 :
درهم( ألف و مائتي درهم) ،اآلنسة
وجدان العثماني  1000.00 :درهم(
ألف درهم) ،عثمان العثماني :
 1000.00درهم( ألف درهم) ،شركة
فوزين غاردن ش.م.م 2400.00 :
درهم ( ألفان و أربعة مائة درهم)،
شركة كومباز ش.م.م بشريك وحيد:
 3200.00درهم ( ثالثة االف و مائتي
درهم)
بند رقم  7رأسمال الشركة  :الذي
ينص على مايلي :رأسمال الشركة
هو  10000.00درهم ( عشرة االف
درهم) مقسمة الى  100حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم محررة
و مخصصة للشركاء كاالتي :الشريك
بدر العثماني  12 :حصة ( اثنا عشرة
حصة) ،االنسة ندى العثماني 12 :
حصة ( اثنا عشرة حصة) ،اآلنسة
وجدان العثماني  10 :حصص (
عشر حصص) ،عثمان العثماني :
 10حصص ( عشر حصص) ،شركة
فوزين غاردن ش.م.م  24 :حصة
( أربعة و عشرون حصة) ،شركة
كومباز ش.م.م بشريك وحيد32 :
حصة ( اثنان و ثالتون حصة))
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .5629
761I

696
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HBLAWFIRM
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
WAFA TAKAFUL
املؤرخ في  09دجنبر  2021تم تحويل
شركة املساهمة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
رفع رأسمال الشركة
« 5زاوية الزرقطوني وشارع سليمان
HBLAWFIRM
عزمي  20360 -الدار البيضاء
Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6
املغرب» إلى « 7زنقة سبتة  ،إقامة
 Résidence Toubkal, 2ème étageرامي  ،الطابق الثاني  ،املكتب رقم - 8
 28880 Gauthier, Casablanca ، 20060،الدارالبيضاء املغرب».
Casablanca Maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 WAFA TAKAFULشركة املساهمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1شارع دجنبر  2021تحت رقم .806415
عبد املومن  20042 -الدارالبيضاء
763I
املغرب.
global audit partners
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
MARPLAST
انفصال أوإدماج
.494905
إدماج الشركات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
global audit partners
املؤرخ في  16دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره Avenue Hassan II rond point
« 49.700.000درهم» أي من saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
« 300.000درهم» إلى «50.000.000
MARPLAST
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
نقدية أو عينية.
الصناعية برشيد  ،تجزءة - 14
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 26100برشيد املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
رقم التقييد في السجل التجاري
دجنبر  2021تحت رقم .806529
.215
762I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
Trefle Conseil
املؤرخ في  10دجنبر  2021تقرر
XPERSHORE
إدماج الشركات:
شركة تسميتها أو إسمها التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 marplastو الكائن مقرها اإلجتماعي
Trefle Conseil
ب املنطقة الصناعية برشيد  ،تجزءة
Angle Bd. Zerktouni et Rue
 26100 14برشيد املغرب
شركة تسميتها أو إسمها التجاري
Soulaimane Azmi ، 20503،
casablanca maroc
 alia plasticو الكائن مقرها
اإلجتماعي ب شارع الفرات زنقة 1
 XPERSHOREشركة ذات
رقم  ، 53حي املحمدي  20570الدار
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5زاوية البيظاء املغرب
الزرقطوني وشارع سليمان عزمي -
دواعي إدماج الشركات  :الشركات
 20360الدارالبيضاء املغرب.
لديها أنشطة مماثلة.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
أهدافه  :الشركات في طور التوسع
ي
رقم التقييد في السجل التجار
الكامل ويجب أن تنفذ سياسة
استثمارات سريعة وهامة.
.379391
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شروطه  :رغبة في االستفادة من
االندماج الشركة ستكون الشركة
 marplastالشركة الضامة والشركة
ستكون الشركة
aliaplastic
املضمومة.
تعيين و تقديم األصول و الخصوم
املزمع نقلها للشركات الضامة أو
الشركات الجديدة :
مجموع األصول والخصوم
املتعلقة بالشركة املضمومة
 aliaplasticتظهرأصل صافي يقدر ب
 27384697,95درهم .
كما تم تسليم الحصص أو
األسهم بالكيفية التالية  :رأس املال
ّ
ً
واملحدد
حاليا
املدفوع بالكامل
بمبلغ  3728000درهم (ثالثة ماليين
وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف
ً
ً
سهما
مقسما إلى 37280
درهم)
ً
(سبعة وثالثون ألفا ومائتان وثمانون)
بقيمة  100درهم (مائة درهم) لكل
منهما  ،سترتفع إلى  4659400درهم
(أربعة ماليين وستمائة وتسعة
وخمسون ألف وأربعمائة درهم).
ويمثل ذلك زيادة قدرها 931.400
درهم (تسعمائة وثالثون وواحد
وأربعمائة درهم) عن طريق إنشاء
ً 9314
سهما (تسعة آالف وثالثمائة
وأربعة عشر) بقيمة  100درهم (مائة
درهم) لكل منها .
تهدف األسهم الجديدة البالغ
عددها  9314إلى تعويض مساهمة
شركة  ، Alia Plasticوالتي تم
تخصيصها لشركاء الشركة .
و تم إعطاء الحصص أو األسهم
الحق في األرباح بتاريخ  01 :يناير
2021
صالحية العمليات املنجزة
من طرف الشركات املضمومة أو
املنفصلة من املنظور املحاسباتي
ابتداءا من تاريخ  01يناير  2021و
حصرت حسابات الشركات املعنية
باألمر املستعملة إلعداد شروط
العملية بالتواريخ التالية:

شركة  marplastبتاريخ  31دجنبر
.2020
شركة  alia plasticبتاريخ
 31دجنبر 2020
و حددت نسبة تبادل حقوق
الشركة في  ،3و إن اقت�ضى األمراملبلغ
املعدل لفرق التبادل  931.400درهم
كما خصص مبلغ 5.041.697,95
درهم لعالوة إدماج الشركات.
الحقوق املخولة للشركاء ذوي
الحقوق الخاصة و لحاملي سندات
غير األسهم ،و عند االقتضاء كل
االمتيازات الخاصة :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد .بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .1580
764I
HORIZON LINES SARL

PATISSERIE SMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيدي ،إقامة
األندلس ،بلوك  ،Hالطابق األر�ضي،
رقم  ،93040 ، 3تطوان املغرب
 PATISSERIE SMIRشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس ،رقم 93000 - 17
تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1631
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02فبراير  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 PATISSERIE SMIRمبلغ رأسمالها
 400.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع محمد الخامس،
رقم  93000 - 17تطوان املغرب
نتيجة ل  :الحل السابق ألوانه.
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و حدد مقر التصفية ب شارع
محمد الخامس ،رقم 93000 - 17
تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) حسن صاعو و
عنوانه(ا) شارع اشبيلية ،زنقة
 ،1رقم  93000 ،1تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25فبراير
 2021تحت رقم .416
765I
SGC-CONSULTING

CHCNAV AFRICA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SGC-CONSULTING
RUE SOUMAYA RESIDENCE
SHEHRAZADE 3 , 5ème ETAGE
N°22 PALMIERS - MAARIF،
20340، CASABLANCA MAROC
 CHCNAV AFRICA SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27تجزءة
قادرية الطابق  3رقم  16ليساسفة -
 20232الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
525251
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 01
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CHCNAV AFRICA SARL

غرض الشركة بإيجاز  :شراء ,بيع
و اصالح األالت التبغرافية.
االستيراد و التصدير..
عنوان املقراالجتماعي  27 :تجزءة
قادرية الطابق  3رقم  16ليساسفة -
 20232الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايوب ازيزبي  998 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة خديجة تبيلي  2 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب ازيزبي عنوانه(ا) 122
شارع بوركون اقامة سوليتة طابق
 4شقة  7بوركون  20053الدار
البيضاء املغرب.
السيدة خديجة تبيلي عنوانه(ا)
 128شارع املهدي بن بركة بوركون
 20053الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب ازيزبي عنوانه(ا) 122
شارع بوركون اقامة سوليتة طابق
 4شقة  7بوركون  20053الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
دجنبر  2021تحت رقم .4973
766I
FICAGEST

KLK INDUSTRY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FICAGEST
Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
 ،2 APPT N° 12 ، 40100مراكش
maroc
 KLK INDUSTRYشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املساررقم  306متجر 2طريق اسفي
  40000مراكش املغرب.رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.95821
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .131259
767I
بيمولتيكو bemultico

KAMM CHANTIERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بيمولتيكو bemultico
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
مكناس
 KAMM CHANTIERSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 149
مرجان  01الطابق  03ايت والل
مكناس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
55063
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KAMM CHANTIERS
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
املختلفة او البناء.

عنوان املقر االجتماعي  :رقم 149
مرجان  01الطابق  03ايت والل
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد كموني 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد كموني عنوانه(ا)
رقم  18تجزئة موالي مسعود سيدي
سعيد مكناس  50000مكناس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد كموني عنوانه(ا)
رقم  18تجزئة موالي مسعود سيدي
سعيد مكناس  50000مكناس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .5645
768I
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

STE D’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE AL
BOUGHAZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
STE D’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE AL BOUGHAZ
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طنجة،
منطقة صناعية جزناية قطعة 179
  90000طنجة املغرب.«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.120899
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  03دجنبر  2021تقرر
إضافة شعارتجاري للشركة وهو:
DÉLICE COQ
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم ..248886
769I
jouid mohamed

زيزرينوف باتي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

jouid mohamed
rue el mesjid app n°3 errachidia
، 52000، ERRACHIDIA MAROC
زيزرينوف باتي شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
الجديد أوفوس  52053 -أوفوس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
14863
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12فبراير  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :زيز
رينوف باتي.
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
العامة و البناء
استغالل مناجم املعادن
اإليراد و اإلستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
الجديد أوفوس  52053 -أوفوس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
و توزيع
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
و توزيع  2021تحت رقم .131100
772I
و توزيع
التطهير SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

* استيراد و تصدير
املكمالت الغدائية
* استيراد و تصدير
املستلزمات الطبية
* استيراد و تصدير
منتوجات التجميل و
الجسدي .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806192
771I

السيد منتصر عبيد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد منتصر أمين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد منتصر عبيد عنوانه(ا)
 9حي الضباط الراشدية 52000
الراشدية املغرب.
السيد منتصر أمين عنوانه(ا)
 9حي الضباط الراشدية 52000
الراشدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
FIDURAK
ومواطن مسيري الشركة:
وفاء جودة OUAFAE JAOUDA
السيد منتصر عبيد عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 9حي الضباط الراشدية 52000
وفاة شريك
الراشدية املغرب
FIDURAK
تم اإليداع القانوني باملحكمة
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  12ماي APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
 2021تحت رقم .14863
40000، MARRAKECH MAROC
 770Iوفاء جودة OUAFAE JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
MULTI EXPERTISE
وعنوان مقرها اإلجتماعي  220شارع
WLIDATY
محمد الخامس ،جيليز ،مراكش -
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 40000مراكش املغرب.
الشريك الوحيد
وفاة شريك
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
MULTI EXPERTISE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 97شارع حسن الصغيرالطابق
املؤرخ في  06شتنبر  2021تم اإلعالم
األول رقم  ،20000 ، 81الدار
بوفاة الشريك محمد بنشقرون و
البيضاء املغرب
ً
توزيع حصصه على الورثة تبعا
 WLIDATYشركة ذات مسؤلية
لرسم اإلراثة املؤرخ في  17غشت
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  10زنقة  2021بالشكل األتي :
السيد(ة) عمر بنشقرون 317 ،
الحرية الطابق  3الرقم 20000 - 5
حصة .
الدارالبيضاء املغرب.
السيد(ة) نجاة بن جلون 317 ،
توسيع نشاط الشركة
حصة .
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد(ة) نبيلة بن جلون 238 ،
.468041
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي حصة .
السيد(ة) نسرين بنشقرون ،
املؤرخ في  09دجنبر  2021تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط  258حصة .
السيد(ة) سلمى بنشقرون ،
الشركة الحالي :
* استيراد و تصدير و توزيع جميع  258حصة .
السيد(ة) مهدي بنشقرون ،
املنتوجات و املالبس الخلصة بالرضع
و االطفال والنساء
 515حصة .

«»CONSEIL SIDI BOUZID
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU
N°314, lotissement Al Qods, El
 ،Jadida ، 24000الجديدة املغرب
«»CONSEIL SIDI BOUZID
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
 ،29زنقة جبل بويبالن24000 - ،
الجديدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.12389
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 1املصادقة على تفويت السيدمحمد سيد الغازي جميع حصصه في
الشركة (مائة حصة) لفائدة السيد
عبدالسالم اليحسيني 2- .تعيين
السيد عبدالسالم اليحسيني كمسير
للشركة بعد استقالة السيد محمد
سيد الغازي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-7-14الذي ينص
على مايلي :السيد عبدالسالم
اليحسيني 100....حصة بقيمة 100
درهم للحصة الواحدة .تعيين السيد
عبدالسالم اليحسيني كمسير وحيد
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .27323
773I

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

DO CONSULTING
تغييرتسمية الشركة
ERYAN MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
87779
تغييرتسمية الشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
DO CONSULTING
املؤرخ في  15نونبر  2021تم
Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30
تغيير تسمية الشركة من «HOA
Bourgogne، 20000، Casablanca
 « SURVEILLANCEإلى «SAFETY
Maroc
. « FIRST SECURITY
 ERYAN MAROCشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي ناصية التجارية بطنجة بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .249139
شارعي روستاند وجاردان  -حي
775I
الريفيرا  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
تغييرتسمية الشركة
ي
AUTO DE DETROIT
رقم التقييد في السجل التجار
510707
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
استمرارنشاط الشركة
املؤرخ في  26نونبر  2021تم تغيير
FIDUCIAIRE CONSULTING
تسمية الشركة من «ERYAN
AKABBAL SARL
 »MAROCإلى «TANGER 47 AVENUE HASSAN OPEN SKY
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER INTERNATIONAL MAROC. »PRIVE
Maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
« AUTO DE DETROITشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
املسؤولية املحدودة»
 27دجنبر  2021تحت رقم .805933
وعنوان مقرها االجتماعي:
774I
طنجة،شارع عمربن الخطاب إقامة
 FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARLنجيب رقم  1طابق األر�ضي 90000 -
طنجة املغرب.
HOA SURVEILLANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
«استمرارنشاط الشركة»
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري:
الشركة
تغييرتسمية
.48821
FIDUCIAIRE CONSULTING
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
AKABBAL SARL
املؤرخ في  14دجنبر 2021تقرر ما
TANGER 47 AVENUE HASSAN
يلي:
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
 .1قرار بعدم حل الشركة رغم
Maroc
الخسائراملسجلة.
 HOA SURVEILLANCEشركة
 .2تخفيض رأسمال الشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
بمبلغ يساوي  25.000درهم
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها االجتماعي طنجة ،
شارع محمد السادس مركزأعمال التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
إيريس الطابق أ 2مكتب رقم  2021 - .325تحت رقم .249225
 90000طنجة املغرب.
776I

699

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ARENATEX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27غشت  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) حمزة امساعد
 250حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمد امساعد بتاريخ  27غشت
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  12أكتوبر
 2021تحت رقم .3533
778I

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
 ARENATEXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ،
املنطقة الصناعية  ،املجد قطعة
TT COMPTABILITE
 90000 - .745طنجة املغرب.
ELHAJ LAHBIB
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.102857
تأسيس شركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
TT COMPTABILITE
املؤرخ في  20دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره IMM FTILOU BD MED V 2 EME
« 400.000درهم» أي من «ETAGE N°2 OUJDA ، 60000، 100.000
OUJDA MAROC
درهم» إلى « 500.000درهم» عن
 ELHAJ LAHBIBشركة ذات
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
مسؤلية محدودة ذات الشريك
عينية.
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 2021تحت رقم .249310
القدس عمارة ب الطابق الثالث
777I
االستوديو رقم ب60000 - 313
وجدة املغرب
TT COMPTABILITE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
TAAMIR OUJDA
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تفويت حصص
38539
TT COMPTABILITE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
IMM FTILOU BD MED V 2 EME
 10نونبر  2021تم إعداد القانون
ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
OUJDA MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
 TAAMIR OUJDAشركة ذات
باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
مسؤلية محدودة ذات الشريك
سيدي يحيى رقم 60000 - 670
الوحيد.
وجدة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ELHAJ :
.LAHBIB
.25705

الجريدة الرسمية

700

غرض الشركة بإيجاز :
COMMERCE EN DÉTAIL DE
CARBURANTS,
STATION
SERVICE POUR VOITURES
AUTOMOBILES, RESTAURANT
.ET CAFÉ, SHOWROOM
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
القدس عمارة ب الطابق الثالث
االستوديو رقم ب60000 - 313
وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امساعد البشير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد امساعد البشير عنوانه(ا)
حي القدس زنقة اسوان رقم 7
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امساعد البشير عنوانه(ا)
حي القدس زنقة اسوان رقم 7
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  20دجنبر
 2021تحت رقم .4357
779I
NJ BUSINESS

SOCIETE KHADAMAT ET
ACHGHAL MOUSAID

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

NJ BUSINESS
BUREAUX MARINA 3EME
ETAGE BUREAU 19 AVENUE
ABDELKRIM BENJELLOUN
VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc
SOCIETE KHADAMAT ET
ACHGHAL MOUSAID

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :محل رقم
ج 2ج 2اوبيراسيون سابات 30000 -
فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.56881
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  16دجنبر  2021تقرر
حل SOCIETE KHADAMAT ET
 ACHGHAL MOUSAIDشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
رقم ج 2ج 2اوبيراسيون سابات -
 30000فاس املغرب نتيجة الزمة
مالية.
و عين:
السيد(ة) محمد مساعد و
عنوانه(ا) اقامة مربيال رقم  11شقة
 3طريق عين الشقف  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  16دجنبر  2021وفي محل رقم
ج 2ج 2اوبيراسيون سابات 30000 -
فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .8596/2021
780I
FADIFISC

نجم اركان

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FADIFISC
شارع املقاومة رقم  2الطابق االول
عمارة امزيل و الزركدي اكادير
AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
 ،AGADIR، 80000اكاديراملغرب
نجم اركان شركة ذات املسؤولية
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
تكركوت  1809رقم  26الدشيرة
الجهادية  86000 -الدشيرة
الجهادية املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.10031
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05فبراير  2020تقرر حل
نجم اركان شركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
تكركوت  1809رقم  26الدشيرة
الجهادية  86000 -الدشيرة الجهادية
املغرب نتيجة اللتصفية النهائية
للشركة.
و عين:
السيد(ة) علي اركراك و عنوانه(ا)
شارع  652رقم  07الخيام  2اكادير
 80000اكادير املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  05فبراير  2020وفي حي
تكركوت  1809رقم  26الدشيرة
الجهادية  86000 -اكاديراملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .2702
781I
JUMP WAY

JUMP WAY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUMP WAY
RUE BACHIR LAALEJ ، 15
20250، CASABLANCA MAROC
 JUMP WAYشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15زنقة
البشيرلعلج  20250 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
526817
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 09نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها JUMP :
.WAY
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
عمليات البيع بالتجزئة والجملة
الصناعية والتجارية  ،وشراء وبيع
وتأجير وتوفير واستيراد وتصدير
وإصالح جميع أنواع املعدات
الكهربائية واملركبات الكهربائية
والسيارات الكهربائية والدراجات
النارية والدراجات البخارية
والدراجات والدراجات البخارية
الكهربائية ولعب األطفال وغيرها ،
قطع غيارواكسسوارات وغيرها.
عنوان املقر االجتماعي  15 :زنقة
البشير لعلج  20250 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال محمد بنزهور
عنوانه(ا)  328شارع عبد املومن
إقامة آية الشقة  8الطابق 20250 4
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال محمد بنزهور
عنوانه(ا)  328شارع عبد املومن
إقامة آية الشقة  8الطابق 20250 4
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .44741
782I
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FOREVER MANAGEMENT

NAHOURI EVENTS II

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOREVER MANAGEMENT
الحرية  1رقم  186املحمدية ،
 ،28830املحمدية املغرب
 NAHOURI EVENTS IIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT
VIADICCI RES RANIA IMM
F 1ER ETG APPT 2 AIN
 HARROUDA MOHAMEDIA 28810املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
28609
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.NAHOURI EVENTS II
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
قاعة األفراح
تنظيم املناسبات
ممون الحفالت.
عنوان املقر االجتماعي LOT :
VIADICCI RES RANIA IMM F 1ER
ETG APPT 2 AIN HARROUDA
 MOHAMEDIA - 28810املحمدية
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد نهوري عبد اللطيف
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد نهوري عبداللطيف :
 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نهوري عبداللطيف
عنوانه(ا) شارع الحسن الثاني الرقم
 6املحمدية  28810املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نهوري أسماء عنوانه(ا)
شارع الحسن الثاني الرقم 6
املحمدية  28810املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 19
يوليوز  2021تحت رقم .1674
783I
FIDUCIAIRE 2006

ULTIMODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006
LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N ، 20280، Casablanca Maroc
 ULTIMODEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
الصناعي موالي رشيد زنقة  2تجزئة
 20000 - 66الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.56351
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) حسن لعشوبي
 1.530حصة اجتماعية من أصل
 1.530حصة لفائدة السيد (ة)
محمد لهباطي بتاريخ  14دجنبر
.2021
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تفويت السيد (ة) حسن لعشوبي
 1.170حصة اجتماعية من أصل
 1.170حصة لفائدة السيد (ة)
عادل بوتدا بتاريخ  14دجنبر .2021
تفويت السيد (ة) يوسف العلوي
 300حصة اجتماعية من أصل 300
حصة لفائدة السيد (ة) عادل بوتدا
بتاريخ  14دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806281
784I
FAOUZI MOULAY ABDELLAH

MARALBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
 42شارع الدرفوفي الطابق  2رقم 8
وجدة ،60000 ،وجدة املغرب
 MARALBAشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحلوة رقم  1القدس 60000 -
وجدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.23561
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MARALBAمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحلوة رقم  1القدس  60000 -وجدة
املغرب نتيجة ل  :الشركة لم تقم باي
نشاط منذ تأسيسها.
و حدد مقر التصفية ب شارع
الحلوة رقم  1القدس  60000 -وجدة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد بخوشة و
عنوانه(ا) كرسيف  35100وجدة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .4491
785I
CABINET BEN MOKHTAR

PUNTO FA, S.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة أجنبية

CABINET BEN MOKHTAR
RUE IMAM ASSILI RESIDENCE
TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC
« PUNTO FA, S.Lشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي:
ميركاديرس  11-9بوليغون صناعيي
رييرا دي كالديس أبارتادو دي
كوريوس  008184 280بالو دي
بليغامانس  - -برشلونة إسبانيا.
«إغالق فرع تابع لشركة أجنبية»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.15613
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21دجنبر  2021تقرر
إغالق فرع تابع لشركة PUNTO
 FA, S.Lتسميته MNG MANGO
 MAROCوالكائن عنوانه في زنقة
الناضور إقامة سناء الطابق  8رقم
 - - 56طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .249381
786I
CABINET BAHMAD

BIBIDOM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BAHMAD
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إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش،
 ،40000مراكش املغرب
 BIBIDOMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
مراكش بالزا عمارة ب 5شقة 21
الطابق الثاني  40.000 - -مراكش
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.93665
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01نونبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 3.900.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «4.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .131226
787I
CABINET BAHMAD

MADELMA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش،
 ،40000مراكش املغرب
 MADELMAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دومين
رويال بالم فيال رقم  20طريق
أمزميز 12كلم جماعة تمصلوحت -
 40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.92477
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806431
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  2021تحت رقم .131229
املؤرخ في  01نونبر  2021تم
790I
789I
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
FAOUZI MOULAY ABDELLAH
« 3.900.000درهم» أي من
fiduciaire elbakkouri sarl au
« 100.000درهم» إلى «4.000.000
SMART NASRI IMPORT
LA FERMETURE AFRICAINE
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
EXPORT
*L.F.A* SARL
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املستحقة.
قفل التصفية
قفل التصفية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FAOUZI MOULAY ABDELLAH
fiduciaire elbakkouri sarl au
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
 42شارع الدرفوفي الطابق  2رقم 8
زنقة  74رقم  12فلوريدا العليا
 2021تحت رقم .131225
وجدة ،60000 ،وجدة املغرب
788I
سيدي معروف  ،20190 ،الدار
SMART NASRI IMPORT
البيضاء املغرب
 EXPORTشركة ذات املسؤولية
CABINET BAHMAD
املحدودة
LA FERMETURE AFRICAINE
RDMR
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ظهر
 *L.F.A* SARLشركة ذات
شركة ذات مسؤلية محدودة
ملحلة طرق  Eرقم 60000 - 25
املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
وجدة املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 143
تحويل املقراالجتماعي للشركة
قفل التصفية
 ،زنقة إبن فارس  ،حي املعاريف -
CABINET BAHMAD
رقم التقييد في السجل التجاري :
 20370الدارالبيضاء املغرب.
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
.30675
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش
قفل التصفية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
رقم التقييد في السجل التجاري :
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش،
.18335
حل SMART NASRI IMPORT
 ،40000مراكش املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  EXPORTشركة ذات املسؤولية
 RDMRشركة ذات مسؤلية
املؤرخ في  12ماي  2021تقرر حل املحدودة مبلغ رأسمالها 10.000
محدودة ذات الشريك الوحيد
 LA FERMETURE AFRICAINEدرهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
مراكش بالزا عمارة د  1شقة رقم *L.F.A* SARL 21شركة ذات املسؤولية ملحلة طرق  Eرقم  60000 - 25وجدة
املحدودة مبلغ رأسمالها  100.000املغرب نتيجة اللشركة لم تقم باي
الطابق الثاني جليز40.000 - -
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم نشاط منذ تاسيسها.
مراكش املغرب.
و عين:
 ، 143زنقة إبن فارس  ،حي املعاريف
تحويل املقراالجتماعي للشركة
السيد(ة) املهدي ناصري و
ي
رقم التقييد في السجل التجار
  20370الدار البيضاء املغربعنوانه(ا) وجدة  60000وجدة
.89937
نتيجة لوقف نشاط الشركة.
املغرب كمصفي (ة) للشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
و عين:
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
املؤرخ في  29شتنبر  2021تم تحويل
السيد(ة) عمر عمرو وعنوانه(ا)
بتاريخ  20دجنبر  2021وفي ظهر
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
الدار
20520
2
الكولين
تجزئة
9
رقم
ملحلة طرق  Eرقم  60000 - 25وجدة
«إقامة مراكش بالزا عمارة د 1
للشركة
(ة)
كمصفي
املغرب
البيضاء
املغرب.
شقة رقم 21الطابق الثاني جليز - -
الختامية
انعقادالجمعية
تم
قد
و
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 40.000مراكش املغرب» إلى «رقم
 513الطابق األول الحي الصناعي بتاريخ  30نونبر  2021وفي رقم  143التجارية بوجدة بتاريخ  22دجنبر
سيدي غانم  40000 -مراكش  ،زنقة إبن فارس  ،حي املعاريف  2021 -تحت رقم .4391
 20370الدارالبيضاء املغرب.
املغرب».
791I
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RADIOLOGIE IBN ROCHD

RADIOLOGIE IBN ROCHD
إعالن متعدد القرارات

RADIOLOGIE IBN ROCHD
 ،177شارع عبد الخالق الطريس ،
 ،93000تطوان املغرب
RADIOLOGIE IBN ROCHD
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي،177 :
شارع عبد الخالق الطريس -
 93000تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.30447
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
إطالق شعار تجاري على الشركة
«»RADIOLOGIE LA SOURCE
الفحص باألشعة املنبع
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم الفصل الثاني من
القواعد التأسيسية :الذي ينص على
مايلي :زيادة  :تحمل الشركة كشعار
تجاري :الفحص باألشعة املنبع و
باللغة الفرنسية RADIOLOGIE« :
»LA SOURCE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  09دجنبر
 2021تحت رقم .7422
792I
FIDURAK

وفاء جودة OUAFAE JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

فاء جودة OUAFAE JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  220شارع
محمد الخامس ،جيليز ،مراكش -
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) بنشقرون عمر
 79حصة اجتماعية من أصل 2.220
حصة لفائدة السيد (ة) بنشقرون
نسرين بتاريخ  01أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) بنجلون نجاة
 80حصة اجتماعية من أصل 317
حصة لفائدة السيد (ة) بنشقرون
نسرين بتاريخ  01أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) بنشقرون عمر
 79حصة اجتماعية من أصل 2.220
حصة لفائدة السيد (ة) بنشقرون
سلمى بتاريخ  01أكتوبر .2021
ن
تفويت السيد (ة) بنجلو نجاة
 80حصة اجتماعية من أصل 317
حصة لفائدة السيد (ة) بنشقرون
سلمى بتاريخ  01أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) بنشقرون عمر
 159حصة اجتماعية من أصل
 2.220حصة لفائدة السيد (ة)
بنشقرون مهدي بتاريخ  01أكتوبر
.2021
تفويت السيد (ة) بنجلون نجاة
 157حصة اجتماعية من أصل 317
حصة لفائدة السيد (ة) بنشقرون
مهدي بتاريخ  01أكتوبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .131094
793I
FIDURAK

لو كران كلوب دو لوازيس LE
GRAND CLUB DE L›OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

لو كران كلوب دو لوازيس LE
GRAND CLUB DE L›OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 180
شقة  ,1شارع عبد الكريم الخطابي
جيليزمراكش  40000 -مراكش
املغرب.
تفويت حصص
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31غشت  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) موالي الحسن
طالب  149.899حصة اجتماعية من
أصل  149.899حصة لفائدة السيد
(ة) موالي يوسف طالب بتاريخ 31
غشت .2021
تفويت السيد (ة) طه طالب
 100حصة اجتماعية من أصل
 100حصة لفائدة السيد (ة) موالي
يوسف طالب بتاريخ  31غشت
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .130756
794I
BURO INVEST

ELECTOLAN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ELECTOLAN
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
وتسويق تجهيزات الكهربائية.
عنوان املقر االجتماعي 23 :
شارع عقبة بن نافع الحي املحمدي
الدارالبيضاء  20570الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كالمي ميلود 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كالمي ميلود عنوانه(ا) 14
زنقة عبدالكريم اليزغي الفيليت ا ب
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كالمي ميلود عنوانه(ا) 14
زنقة عبدالكريم اليزغي الفيليت ا ب
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
أكتوبر  2021تحت رقم .-
795I

BURO INVEST
bd oukba ibnou nafii hay 23
mohammadi 23 bd oukba
ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC
 ELECTOLANشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23شارع
sogirca
عقبة بن نافع الحي املحمدي
SOGIRCA SARLAU
الدارالبيضاء  20570الدارالبيضاء
إعالن متعدد القرارات
املغرب
sogirca
تأسيس شركة ذات مسؤلية
angle rue puissessaux et rue
محدودة ذات الشريك الوحيد
rabia adaouiya quartier la
رقم التقييد في السجل التجاري :
gironde ، 20550، casablanca
518819
maroc
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 05أكتوبر  2021تم إعداد القانون « SOGIRCA SARLAUشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية زنقة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات بويسيسو وزنقة ربيعة العدوية ،حي
مسؤلية محدودة ذات الشريك الجيروند  - -الدارالبيضاء املغرب.
الوحيد.
«إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري:
.149401
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13مارس 2017
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
االقرار بوفاة السيد الراجي محمد
الشريك الوحيد واملسير الوحيد
للشركة ،عقد اإلراثة حرر بتاريخ 9
مارس  2017بالدارالبيضاء.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تبنى الجمع العام التوزيع
التالي لـ  100 :حصة التي كان يمتلكها
املتوفي :السيدة بسفو عائشة 13
حصة	السيدة الراجي فاطمة 29
حصة	السيد الراجي حسن 58
حصة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
 تعيين السيد الراجي حسن كمسيروحيد ،وجديد للشركة وملدة غير
محدودة.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
 توسيع غرض الشركة ليشملاألنشطة املتعلقة بشراء بيع وتوزيع
املواد النفطية والزيوت ومشتقاتها.
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
 بيع حصص الشركة بين الورثة :السيدة بسفو عائشة قامت ببيع 13
حصة لفائدة السيد الراجي حسن،
السيدة الراجي فاطمة قامت ببيع 29
حصة لفائدة السيد الراجي حسن
قراررقم  :6الذي ينص على مايلي:
 التوزيع لراس مال الشركة أصبحكالتالي :السيد الراجي حسن 100
حصة.
قراررقم  :7الذي ينص على مايلي:
 تأكيد شكل الشركة بكونها شركةذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
األنشطة املتعلقة بشراء بيع وتوزيع
املواد النفطية والزيوت .باقي البند لم
يتغير.

بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات النقدية هي كما يلي:
حسن
الراجي
السيد
 100،000.00درهم.
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأس مال الشركة أصبح كالتالي:
السيد الراجي حسن  100حصة.
بند رقم  :17الذي ينص على
مايلي :املسير الوحيد املعين هو:
السيد الراجي حسن وذالك ملدة غير
محدودة .باقي البند لم يتغير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
غشت  2017تحت رقم .641759
796I
rochimed

ارماني ايموبيليي ARMANI
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochimed
26rue d›azilal appt n)1 rdc
casablanca ، 20500، casablanca
maroc
ارماني ايموبيليي ARMANI
 IMMOBILIERشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
بريما اوفيس رقم  105الطابق
الثالث الشقة  16زاوية مصطفى
املعاني و 11يناير  21000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
511183
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 57
ساحة  11ينايرتجزئة البرج - 1
 44000الصويرة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.713
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05ماي  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  57ساحة  11يناير تجزئة البرج
 44000 - 1الصويرة املغرب» إلى
«كراج مستخرج من املنزل رقم 09
تجزئة الرونق  44000 -الصويرة
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .446
798I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ارماني
ايموبيليي .ARMANI IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :عقارات
منعش عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
بريما اوفيس رقم  105الطابق الثالث
الشقة  16زاوية مصطفى املعاني
و 11يناير  21000 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ضعيف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ضعيف عنوانه(ا)
ممر لوري روز رقم  3ع س 20570
FIDORO MULTI-SERVICES
الدارالبيضاء املغرب.
CMTAG
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد محمد ضعيف عنوانه(ا)
تأسيس شركة
ممر لوري روز رقم  3ع س 20570
FIDORO MULTI-SERVICES
الدارالبيضاء املغرب
السيدة اسكور صحر عنوانه(ا) GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،
حي كاستور ممرلوريي روزرقم  3عين
73000، DAKHLA MAROC
السبع  20570الدارالبيضاء املغرب
 CMTAGشركة ذات مسؤلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  16وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
يوليوز  2021تحت رقم . 787287
 ،2شارغ باحنيني ،رقم  ،26الداخلة.
797I
  73000الداخلة املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L
محدودة ذات الشريك الوحيد
STE ATLANTIC AFRICA
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
20141
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 29 CITY MANAGEMENT HOUSEنونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
S.A.R.L
 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،محدودة ذات الشريك الوحيد
 440000، ESSAOUIRA MAROCباملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
 STE ATLANTIC AFRICAشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CMTAG
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
أشغال البناء ،أشغال وخدمات
محتلفة ،تجارة عامة ،استيراد
وتصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة  ،2شارغ باحنيني ،رقم ،26
الداخلة 73000 - .الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر البشاري 1.000 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر البشاري عنوانه(ا)
القنيطرة  14090القنيظرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر البشاري عنوانه(ا)
القنيطرة  14090القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .2074
799I
FIDORO MULTI-SERVICES

MCBA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،
73000، DAKHLA MAROC
 MCBAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
 ،2شارغ باحنيني ،رقم  ،26الشقة
رقم  ،02الداخلة 73000 - .الداخلة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
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رقم التقييد في السجل التجاري :
19945
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .MCBA :
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
أشغال البناء ،أشغال وخدمات
مختلفة ،تجارة عامة ،استيراد
وتصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة  ،2شارغ باحنيني ،رقم ،26
الشقة رقم  ،02الداخلة73000 - .
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف هني  500 :حصة
بقيمة  100,00درهم للحصة .
السيد مو�سى عليات  300 :حصة
بقيمة  100,00درهم للحصة .
السيد عصام البشاري 200 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف هني عنوانه(ا)
الداخلة  73000الداخلة املغرب.
السيد مو�سى عليات عنوانه(ا)
الداخلة  73000الداخلة املغرب.
السيد عصام البشاري عنوانه(ا)
تازة  35004تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف هني عنوانه(ا)
الداخلة  73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 19
نونبر  2021تحت رقم .1848
800I
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FIDURAK
رقم التقييد في السجل التجاري
الزيتونة الحمراء
.317841
ZAYTOUNA LHAMRA
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  14دجنبر  2021تم تحويل
تفويت حصص
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
الزيتونة الحمراء ZAYTOUNA
« 185شارع عبد املومن الطابق
 LHAMRAشركة ذات املسؤولية  20042 - 4الدار البيضاء املغرب»
املحدودة
إلى « 41شارع الزرقطوني الطابق 7
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  182الشقة  20250 - 37الدار البيضاء
,شارع عبد الكريم الخطابي جيليز املغرب».
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تفويت حصص
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي دجنبر  2021تحت رقم .806307
املؤرخ في  31غشت  2021تمت
802I
املصادقة على :
BEND CONSEIL ET MANAGEMENT
تفويت السيد(ة) موالي الحسن
SYNERGY TRAINING
طالب  71.279حصة اجتماعية
CENTER
من أصل  71.279حصة لفائدة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد(ة) أيوب طالب بتاريخ 31
حل شركة
غشت .2021
BEND CONSEIL ET
تفويت السيد(ة) موالي الحسن
MANAGEMENT
طالب  1حصة اجتماعية من أصل 1
حصة لفائدة السيد (ة) مريم طالب  206شارع محمد الخامس شقة 12
البيضاء  ،20000 ،الدارالبيضاء
بتاريخ  31غشت .2021
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16دجنبر SYNERGY TRAINING CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
 2021تحت رقم .130757
طور التصفية)
801I
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
EL HAJJAMI INGENIERIE & CONSEIL
سمية إقامة شهرزاد  3الطابق 5
EL HAJJAMI INGENIERIE
رقم  22بامليي البيضاء 20130 -
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الدارالبيضاء املغرب.
الشريك الوحيد
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
تحويل املقراالجتماعي للشركة
& EL HAJJAMI INGENIERIE
.382349
CONSEIL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 185شارع عبد املومن الطابق  ، 4املؤرخ في  20نونبر  2021تقرر حل
 ،20042الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 EL HAJJAMI INGENIERIEشركة SYNERGY TRAINING CENTER
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك مبلغ رأسمالها  100.000درهم
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
وعنوان مقرها اإلجتماعي  185شارع سمية إقامة شهرزاد  3الطابق  5رقم
عبد املومن الطابق 20042 - 4
 22بامليي البيضاء  20130 -الدار
الدارالبيضاء املغرب.
البيضاء املغرب نتيجة ل  :قرارتلقائي
تحويل املقراالجتماعي للشركة
من جانب شركاء الشركة .
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تبعا إلقالة مسير.
و حدد مقر التصفية ب شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
سمية إقامة شهرزاد  3الطابق  5رقم
 22بامليي البيضاء  20130 -الدار التجارية بطنجة بتاريخ  03شتنبر
 2021تحت رقم .7732
البيضاء املغرب.
804I
و عين:
السيد(ة) عبد الرحيم الحسناوي
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
و عنوانه(ا)  2زنقة مدريد الطابق
ECOLE MAKARIM
 1الشقة  20000 3الدار البيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
رفع رأسمال الشركة
وعند اإلقتضاء الحدود
FIDUCIAIRE CONSULTING
املفروضة على الصالحيات املخولة
AKABBAL SARL
لهم محل املخابرة و محل تبليغ TANGER 47 AVENUE HASSAN
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Maroc
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  ECOLE MAKARIM 29شركة ذات
دجنبر  2021تحت رقم .45525
املسؤولية املحدودة
803I
وعنوان مقرها اإلجتماعي
طنجة،مجمع ابن بطوطة طريق
CABINET BENISSA
تطوان بلوك م  90000 -طنجة
INNOVATION LANGUAGE
املغرب.
CENTER PRIVE
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.60949
تعيين مسيرجديد للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CABINET BENISSA
املؤرخ في  20دجنبر  2021تم
Avenue Hafid Ibn Abdelbar
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
Résidence Al Andalouses
« 900.000درهم» أي من «100.000
Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tangerدرهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
Maroc
عينية.
INNOVATION LANGUAGE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 CENTER PRIVEشركة ذات
التجارية بطنجة بتاريخ  29دجنبر
املسؤولية املحدودة
 2021تحت رقم .249375
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ابن
805I
بطوطة شارع يوسف بن تاشفين
محل رقم ب3ـ 05طنجة 90000 -
STE GEST CLA COM SARL
طنجة املغرب.
STE MULTIPLE PROFICIENT
تعيين مسيرجديد للشركة
SERVICE COMPANY SNC
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة التضامن
.119511
حل شركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
STE GEST CLA COM SARL
املؤرخ في  25غشت  2021تم تعيين LOT DES FONCTIONNAIRES
مسير جديد للشركة السيد(ة) ابن B5 3EME ETAGE AVE MED V
تاوت محمد املهدي ابن تاوت غزالن TINGHIR ، 45800، TINGHIR
MAROC
كمسيرآخر.
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STE MULTIPLE PROFICIENT
 SERVICE COMPANY SNCشركة
التضامن(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1160
املجد  1تنغير 45800 -تنغيراملغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1031
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24مارس  2021تقرر حل
شركة التضامن STE MULTIPLE
PROFICIENT
SERVICE
 COMPANY SNCمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  1160املجد  1تنغير
  45800تنغير املغرب نتيجة ل :ايقاف النشاط.
وحدد مقرالتصفية ب رقم 1160
املجد  1تنغير  45800 -تنغيراملغرب.
و عين:
السيد(ة) امحمد ارجدال و
عنوانه(ا) تغ�صى اكنيون تنغير
 45800تنغير املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  22أبريل
 2021تحت رقم .325
806I
ACS CONSEILS

TAMAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائرالطابق
 ،26100 ، 2برشيد املغرب
 TAMATشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
الجزائراقامة محفاظ الطابق 2
شقة  26000 - 5برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
16061
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TAMAT
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
الجزائراقامة محفاظ الطابق  2شقة
 26000 - 5برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بجي الحسين  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عطاف لحسن 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اوبال غمر  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بجي الحسين عنوانه(ا) حي
االنارة  1زنقة  13رقم  2غين الشق
 26000الدارالبيضاء املغرب.
السيد عطاف لحسن عنوانه(ا)
شارغ فاس غمارة س طابق 3
رقم  16اقامة كاليفورنيا 26000
الدارالبيضاء املغرب.
السيد اوبال غمر عنوانه(ا)
 71شارغ واد الو االلفة 26000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عطاف لحسن عنوانه(ا)
شارغ فاس غمارة س طابق 3
رقم  16اقامة كاليفورنيا 26000
الدارالبيضاء املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .1586
807I
FIDURAK

تيشكا ديستريبيسيون

TICHKA DITRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

تيشكا ديستريبيسيون TICHKA
 DITRIBUTIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  184الحي
الصناعي سيدي غانم 40000 -
مراكش املغرب.
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30غشت  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) موالي الحسن
طالب  64.688حصة اجتماعية من
أصل  64.688حصة لفائدة السيد
(ة) طه طالب بتاريخ  30غشت .2021
تفويت السيد (ة) وردة رقية 1
حصة اجتماعية من أصل  1حصة
لفائدة السيد (ة) مريم طالب بتاريخ
 30غشت .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .130758
808I
FIDURAK

رياض الفردوس RIAD EL
FIRDAOUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

رياض الفردوس RIAD EL
 FIRDAOUSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 184
شقة  ,1شارع عبد الكريم الخطابي
جيليزمراكش  40000 -مراكش
املغرب.
تفويت حصص

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي بمراكش بتاريخ  27دجنبر 2021
املؤرخ في  31غشت  2021تمت تحت رقم  ,131229رقم التقييد في
املصادقة على :
السجل التجاري 89937
تفويت السيد (ة) موالي الحسن
قرار رقم  :02الذي ينص على
طالب  349.950حصة اجتماعية من
أصل  349.950حصة لفائدة السيد مايلي :بمقت�ضى محضر قرارات
(ة) مريم طالب بتاريخ  31غشت الشريك الوحيد للشركة « RDMR
.2021
» ,بتاريخ  29شتنبر  ،2021تقرر ما
تفويت السيد (ة) وردة رقية 49
يلي * :تعيين السيدة فاليري كلود
حصة اجتماعية من أصل  49حصة
لفائدة السيد (ة) مريم طالب بتاريخ بوندوران املزدادة بتاريخ  13فبراير
 1971فرنسية الجنسية الحاملة
 31غشت .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة لبطاقة التسجيل رقم E019890B
التجارية بمراكش بتاريخ  16دجنبر الساكنة في تجزئة الستوكية رقم 22
 2021تحت رقم .130755
تاركة مراكش ،مسيرة ثانية لشركة «
809I
 .» RDMRتم اإليداع القانوني لدى
CABINET BAHMAD
السجل التجاري ملدينة مراكش يوم
RDMR
 27دجنبر  2021تحت رقم131229 :
إعالن متعدد القرارات
س.ت رقم89937 :
CABINET BAHMAD
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش النظام األسا�سي التالية:
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
بند رقم  :02الذي ينص على
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش،
مايلي :إضافة أنشطة
 ،40000مراكش املغرب
بند رقم  :12الذي ينص على
« RDMRشركة ذات املسؤولية
مايلي :تعيين مسير
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مراكش بالزا عمارة د  1شقة رقم 21التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
الطابق الثاني جليز40.000 - -
 2021تحت رقم .131229
مراكش املغرب.
810I
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.89937
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
NOMAY STAR
املؤرخ في  29شتنبر 2021
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اتخاذ القرارات التالية:
حل شركة
قرار رقم  :01الذي ينص على
FIDUCIAIRE CONSULTING
مايلي :بمقت�ضى محضر قرارات
الشريك الوحيد للشركة بتاريخ 29
AKABBAL SARL
شتنبر  .2021تم إضافة األنشطة TANGER 47 AVENUE HASSAN
التالية - :تسيير اإليجار (بما في ذلك
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
توفير األمن  ،البستنة  ،التنظيف ،
Maroc
وما إلى ذلك)  -تأجير الغرف والفلل
NOMAY STAR
املفروشة تم اإليداع القانوني
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة رقم
 26إقامة مركزتجاري مبروك فلور9
شارع فاس رقم  90000 - 77طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.87925
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 NOMAY STARمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي طنجة رقم  26إقامة مركز
تجاري مبروك فلور 9شارع فاس رقم
 90000 - 77طنجة املغرب نتيجة ل
 :فسخ الشركة بصفة سابقة ألوانها
* NOMAY STAR *:ش.ذ.م.م*،
اعتبارا من هذا التاريخ ،تصفيتها وفقا
للمادتين  29و  30ومكان التصفية
مقراالجتماعي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب طنجة
رقم  26إقامة مركز تجاري مبروك
فلور 9شارع فاس رقم 90000 - 77
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد السالم املسعودي
وعنوانه(ا) أصيلة  ،شارع نسرين رقم
 90000 8أصيلة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
السيد(ة) ياسر ريسوني و
عنوانه(ا) طنجة مجمع العرفان
باب األندلس  90000طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .249376
811I
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fiduciaire tangeroise d’expertise comptable
السيد محمد انس سوني 1.000 :
sarl
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
OPA DISTRIBUTION
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات مسؤلية محدودة ذات وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد محمد انس سوني
تأسيس شركة
عنوانه(ا) زنقة الناضور فيال سالم
 fiduciaire tangeroise d›expertiseرقم  90000 5طنجة املغرب.
comptable sarl
األسماء الشخصية والعائلية
 20RESD EL AKHAWAINE RUEومواطن مسيري الشركة:
MOUTANABI ETAGE N°3 APPT
السيد محمد انس سوني
 N°4 TANGER ، 90000، TANGERعنوانه(ا) زنقة الناضور فيال سالم
MAROC
رقم  90000 5طنجة املغرب
 OPA DISTRIBUTIONشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
الوحيد
 2021تحت رقم .247468
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20اقامة
812I
االخوين زنقةاملتنبي طابق 3شقة
رقم  90000 - 4طنجة املغرب
CABINET SALAH AISSE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
AMMSA AGRO
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
121363
CABINET SALAH AISSE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ANG BD YACOUB EL
 27شتنبر  2021تم إعداد القانون
MANSOUR ET RUE ISHAK
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
IBN HANAINE ، 20100،
محدودة ذات الشريك الوحيد
CASABLANCA MAROC
باملميزات التالية:
 AMMSA AGROشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
مسؤلية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
الوحيد.
مرس السلطان الطابق  1رقم
تسمية الشركة متبوعة عند  3بالدارالبيضاء  20000 -الدار
اإلقتضاء بمختصر تسميتها OPA :
البيضاء املغرب
. DISTRIBUTION
تأسيس شركة ذات املسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
املحدودة
ي
وتصدير وتوزيع بالجملة والتجزئة رقم التقييد في السجل التجار :
لجميع املنتجات واألشياء واملواد
526523
واألشياء املتعلقة باألغذية العامة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15دجنبر  2021تم إعداد القانون
والتنظيف  ،والتجارة. .
عنوان املقر االجتماعي  20 :اقامة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
االخوين زنقةاملتنبي طابق 3شقة رقم املحدودة باملميزات التالية:
 90000 - 4طنجة املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
املدة التي تأسست من أجلها املسؤولية املحدودة.
الشركة  99 :سنة .
تسمية الشركة متبوعة عند
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
درهم ،مقسم كالتالي:
.AMMSA AGRO
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غرض الشركة بإيجاز :
العمليات الزراعية أو أي عمليات
مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير
مباشر
• إنتاج ومعالجة وجمع وتعبئة
ونقل وبيع املنتجات الزراعية ،وال
سيما زراعية األشجار ،وزراعة
االفوكادو ،وزراعة الزيتون ،وزراعة
الكروم ،وتسويق البستنة والتربية
• تغليف الفواكه والخضروات.
• تخزين الفواكه والخضروات
واملنتجات الغذائية.
• استيراد وتصدير الفواكه
والخضروات وبشكل أعم جميع
منتجات الصناعات الغذائية
• شراء وبيع وتصنيع املنتجات
الزراعية والغذائية.
• إنتاج املوالح والحبوب
والخضروات املبكرة من جميع
الفواكه والخضروات وبشكل عام
جميع منتجات األرض.
• حيازة أو تطوير أو االستغالل
املباشر أو غير املباشر أو التأجير أو
التنازل عن جميع األرا�ضي واملمتلكات
لألغراض الزراعية وبصورة أعم
لجميع املباني الريفية ،وكذلك جميع
املمتلكات املنقولة الالزمة لتحقيق
هذا الغرض.
• تسويق كافة املنتجات سواء في
السوق املحلي أو للتصدير.
• بناء أو تأجير أو حيازة جميع
املباني واملباني واملزارع والورش
واملختبرات وتجهيزها وتركيبها.
• الحصول على حصص في جميع
الشركات أو الشركات املماثلة..
عنوان املقر االجتماعي 26 :
شارع مرس السلطان الطابق  1رقم
 3بالدار البيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد Mohsine BOUYA : 500
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

السيد  Salah AISSE : 500حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد  Salah AISSEعنوانه(ا)
 38تجزئة عرصة الكبيرطابق  5شقة
 15املعاريف  20380الدار البيضاء
املغرب.
السيد Mohsine BOUYA
عنوانه(ا) اقامة سالمى  2عمارة
 3شقة  11000 15سال الجديدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد Mohsine BOUYA
عنوانه(ا) اقامة سالمى  2عمارة
 3شقة  11000 15سال الجديدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .44260
813I
TRUST ECONOMIC LIFE

جي دوبروجي كونسيلتينغ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TRUST ECONOMIC LIFE
MARRAKECH PORTE DE
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
جي دوبروجي كونسيلتينغ شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 11عمارة  105منطقة  20ابواب
مراكش مراكش  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
120883
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 22
أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
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EXTENSION ، 20000
الدارالبيضاء املغرب.
COMPAGNIE DE SOUEHLA
شركة مدنية فالحية
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،35شارع
سيدي عبد الرحمان20000 - ،
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24دجنبر  2021تقرر حل
شركة مدنية فالحية COMPAGNIE
 DE SOUEHLAمبلغ رأسمالها
 8.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  ،35شارع سيدي عبد
الرحمان 20000 - ،الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :حل مبكر.
و حدد مقرالتصفية ب  ،35شارع
سيدي عبد الرحمان 20000 - ،الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) قاسم بناني اسميرس و
عنوانه(ا)  ,18زنقة دوكي انفا 20000
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
815I

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :جي
دوبروجي كونسيلتينغ.
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
التحقيق والبحث.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
 11عمارة  105منطقة  20ابواب
مراكش مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فضيل انوار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايت ازدي الحسين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فضيل انوار عنوانه(ا) حي
املسجد قلعة مكونة تنغير 45800
قلعة مكونة املغرب.
السيد ايت ازدي الحسين
عنوانه(ا) حي املعمورة رقم 242
سكتور  5تمارة  12000تمارة املغرب.
FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
األسماء الشخصية والعائلية
SOCIETE EL HARRAK
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤلية محدودة
السيد فضيل انوار عنوانه(ا) حي
ذات الشريك الوحيد
املسجد قلعة مكونة تنغير 45800
قفل التصفية
قلعة مكونة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
Av. Hassan II & Malik Ibn
التجارية بمراكش بتاريخ  06دجنبر
Morhil, Imm. LA TULIPE A6
 2021تحت رقم .130312
Larache، 92000، Larache Maroc 814I
 SOCIETE EL HARRAKشركة
 »N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2ACذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
شركة مدنية فالحية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
COMPAGNIE DE SOUEHLA
بولعيش ،دارالدخان زنقة  5رقم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 3الطابق  92150 - 1القصرالكبير
حل شركة
املغرب.
& N. AMAR AUDIT
قفل التصفية
»CONSULTING «N2AC
رقم التقييد في السجل التجاري :
GHANDI MALL, BD GHANDI,
.1297
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
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درهم» إلى « 200.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 30
دجنبر  2021تحت رقم .4751
817I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر
حل  SOCIETE EL HARRAKشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة بولعيش ،دار الدخان زنقة
 5رقم  3الطابق  92150 - 1القصر
الكبير املغرب نتيجة لتوقف نهائي
FIDUCIAIRE RAFYA
لنشاط الشركة.
«»C.L.A CONSTRUCTION
و عين:
إعالن متعدد القرارات
السيد(ة) محمد الحراق و
FIDUCIAIRE RAFYA
عنوانه(ا) شارع البلدية رقم 15
 92150القصر الكبير املغرب شارع عبد الرحمان الدكالي ،تجزئة
النخل ،عمارة  ،9الشقة  ،2الجديدة
كمصفي (ة) للشركة
 ،24000 ،الجديدة املغرب
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
«»C.L.A CONSTRUCTION
بتاريخ  15دجنبر  2021وفي تجزئة
بولعيش ،دار الدخان زنقة  5رقم «شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ،3الطابق  92150 - 1القصر الكبير
ذات الشريك الوحيد»
املغرب.
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم ،52
تم اإليداع القانوني باملحكمة تجزئة حصار 24000 - ،الجديدة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 29
املغرب.
دجنبر  2021تحت رقم .383
«إعالن متعدد القرارات»
 816Iرقم التقييد في السجل التجاري:
.11159
N2M CONSEIL-SARL
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
N2M CONSEIL
املؤرخ في  04غشت 2021
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اتخاذ القرارات التالية:
رفع رأسمال الشركة
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
N2M CONSEIL-SARL
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 1تفويت الحصص اإلجتماعية ETAGE N 4 ، 62000، NADORللسيدين :محمد وريد واملختار
MAROC
الطالبي بفائدة السيدين :محمد
 N2M CONSEILشركة ذات
دكير وإحسان وريد 2- .تعيين السيد
املسؤولية املحدودة
محمد دكير كمسير للشركة بعد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
استقالة السيد محمد وريد 3- .نقل
الحسن االول,زنقة  5رقم  19الطابق
مقر الشركة من رقم  ،52تجزئة
الثاني رقم  62000 - 4الناظور
حصار ،الجديدة إلى كلم  ،1طريق
املغرب.
أوالد أفرج ،الجديدة.
رفع رأسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
رقم التقييد في السجل التجاري
النظام األسا�سي التالية:
.9001
بند رقم  :4-6-7-14الذي ينص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30دجنبر  2021تم على مايلي :تحيين البنود الخاصة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره بمقر الشركة  -حصص الشركاء-
« 150.000درهم» أي من « 50.000مسيرالشركة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .27325
818I
موثقة

الميفيلكس

إعالن متعدد القرارات

موثقة
الدارالبيضاء18 ،مكرر ،ملتقى
زنقة امستردام وزنقة بروكسيل
إقامة سارة ‹›س»  ،مرس السلطان ،
 ،20490الدارالبيضاء املغرب
الميفيلكس «شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :الدار
البيضـاء،الحي الصناعي عين
السبع  ،زنقة فاطمة بنت عقة
Casablanca, 18 bis, angle
d’Amsterdam et Bruxelles,
 résidence Sara C 20490الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.255905
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تجديد صالحية السيد الحبابي عبد
اللطيف كمسير وحيد للشركة ملدة
غيرمحدودة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
التوقيع االجتماعي :التوقيع مخول
للمسير الوحيد ،السيد الحبابي عبد
اللطيف ،لجميع العقود
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
إعادة صياغة الفصل ( 15الفقرتين
 1و  )5و الفصل 16من القانون
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .804605
819I

ائتمانية زهير

ITRANE BOUST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس
الطابق التالت مكتب رقم  11كيليز
مراكش  ،40000 ،مراكش املغرب
 ITRANE BOUSTشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 345
املسارطريق أسفي  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
121543
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ITRANE BOUST
غرض الشركة بإيجاز  :متجر
التغذية العامة بالتقسيط .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 345
املسار طريق أسفي  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوست 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد بوست عنوانه(ا)
دوار لهبيشات رقم  378تسلطانت
 40000مراكش املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوست عنوانه(ا)
دوار لهبيشات رقم  378تسلطانت
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .14838
820I
AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كونفيكسيونيس درسا  -كودرسا
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE
زاوية شارع محمد الخامس و شارع
ابن كثيرإقامة دوس مارس رقم ، 44
 ،90000طنجة املغرب
كونفيكسيونيس درسا  -كودرسا
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
تطوان  ،املنطقة الصناعية ،املمر،2
القطعة رقم  90000 - ،73طنجة
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5339
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  08دجنبر
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 14.000.000درهم»
أي من « 7.000.000درهم» إلى
« 21.000.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .249365
821I

CABINET NORD ASSISTANCE

SATECMA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
AV MOHAMED V, RÉSD. 40
DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
 90000، TANGERاملغرب
 SATECMA MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29زنقة
عمرابن العاص مكتب 90000 - 26
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.89041
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SATECMA MAROCمبلغ رأسمالها
 965.407,80درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  29زنقة عمر ابن العاص
مكتب  90000 - 26طنجة املغرب
نتيجة ل  :انتهاء نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  29زنقة
عمر ابن العاص مكتب 90000 - 26
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) ANGEL LUIS
 VAZQUEZ TORRESو عنوانه(ا)
MADRID 28001 MADRID
 ESPAGNEكمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 29 :زنقة عمرابن العاص مكتب 26
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .249343
822I
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JIYAR JAOUAD

OUJDI-SHOP

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
N°5 3EME ETAGE IMM N°86
RUE SIDI AHMED ABERKANE
HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
 OUJDI-SHOPشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر
رقم  46زنقة أحفيروجدة 63052 -
وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
36779
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04مارس  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OUJDI-SHOP
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
املالبس الجاهزة
تصديرو استيراد
تجارة.
عنوان املقراالجتماعي  :متجررقم
 46زنقة أحفيروجدة  63052 -وجدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وجدي عبدالحكيم
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد وجدي عبدالحكيم
عنوانه(ا) طريق عين سراك قطعة
الطحاوي رقم  51وجدة 60010
وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وجدي عبدالحكيم
عنوانه(ا) طريق عين سراك قطعة
الطحاوي رقم  51وجدة 60010
وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  09مارس
 2021تحت رقم .852
823I
NEW C.A.A.T. Sarl Au

مطعم فواكه البحر-
RESTAURANT FRUITS DE
MER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
الجبل إقامة شقرون رقم  14الطابق
 3رقم  90040 - 14طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شوعة عبد الصمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد شوعة أحمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد شوعة عبد الصمد
عنوانه(ا) الحجريين جماعة اجزناية
 90100طنجة املغرب.
السيد شوعة أحمد عنوانه(ا)
الحجريين اجزناية  90100طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد شوعة عبد الصمد
عنوانه(ا) الحجريين جماعة اجزناية
 90100طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01دجنبر
 2021تحت رقم .248475
824I
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.62189
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13أكتوبر  2021تقرر حل
إسمافاس للبناء شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  12تجزئة
السالم طريق صفرو  30000 -فاس
املغرب نتيجة اللتوقف عن مزاولة
النشاط.
و عين:
السيد(ة) اسماعيل فسيمة و
عنوانه(ا) الحي اإلداري زنقة وليلي
 33250ميسور املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  23نونبر  2021وفي رقم 12
تجزئة السالم طريق صفرو 30000 -
فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  23نونبر
 2021تحت رقم .5086
825I

NEW C.A.A.T. Sarl Au
Av. la Montagne, Immeuble
Chakroune n°14, 3° étage n°14
، 90040، Tanger Maroc
مطعم فواكه البحر-
RESTAURANT FRUITS DE MER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
FIDUCIAIRE
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
FLORA MODE
الجبل إقامة شقرون رقم 14
شركة ذات املسؤولية املحدودة
النملي عبد العزيز
الطابق  3رقم  90040 - 14طنجة
تفويت حصص
إسمافاس للبناء
املغرب
FIDUCIAIRE
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
الشريك الوحيد
املحدودة
MAROC
ي
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار :
 FLORA MODEشركة ذات
النملي عبد العزيز
122321
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن
وعنوان مقرها اإلجتماعي  97حي
 02شتنبر  2021تم إعداد القانون
االدريسية شارع الجيش امللكي
الوفاء حي الصناعي بنسودة -
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية الطابق  4مكتب  ،30000 ، 16فاس
 30000فاس املغرب.
املغرب
املحدودة باملميزات التالية:
تفويت حصص
إسمافاس للبناء شركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة.
.33447
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :مطعم وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 12
فواكه البحر  RESTAURANT -تجزئة السالم طريق صفرو  30000 -املؤرخ في  07شتنبر  2021تمت
فاس املغرب.
.FRUITS DE MER
املصادقة على :

الجريدة الرسمية
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تفويت السيد (ة) زينب العلمي
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) اسماعيل
العلمي بتاريخ  15شتنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01دجنبر
 2021تحت رقم .5433
826I
FIDUCIAIRE

FLORA MODE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE
RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
MAROC
 FLORA MODEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  97حي
الوفاء حي الصناعي بنسودة  97حي
الوفاء حي الصناعي بنسودة 30000
فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.33447
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07شتنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.900.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «2.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01دجنبر
 2021تحت رقم .5433
827I
G.B.C GESTION ET CONSEIL

GAMY-UP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF
IBN TACHAFINE ETAGE 4,
Appartement 21 ، 60000،
OUJDA MAROC
 GAMY-UPشركة ذات املسؤولية
املحدودة
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وعنوان مقرها االجتماعي  15زنقة
سعد زغلول  60000 -وجدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37473
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03نونبر  2021تمت إضافة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
الحالي :
حديقة العاب لألطفال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  08دجنبر
 2021تحت رقم .4184
828I

و عين:
السيد(ة) عبد الحق العدناني
و عنوانه(ا) سكن الحديقة عمارة 12
رقم  13سم الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  28أكتوبر  2021وفي شارع
الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم
 6,46سيدي بليوط الدار البيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2021تحت رقم .798090
829I

ARBOUNY YASSINE

FIDUGRA

PLOMBORIE ADNAN
FRERES
بلومبوري أدناني فرير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ARBOUNY YASSINE
lot alkhozzama imm 6 appt 8
lissasfa ، 20000، Casablanca
maroc
/ plomborie adnan freres
بلومبوري أدناني فريرشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي والء
عمارة  25رقم  14الطابق الثالث
سيدي مومن الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.103071
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر  2021تقرر
حل / plomborie adnan freres
بلومبوري أدناني فرير شركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي والء عمارة  25رقم 14
الطابق الثالث سيدي مومن الدار
البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل أزمة كورونا.

TEMARISS CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار
رقم  24الطابق الثالث انزكان ،
 ،86150اكاديراملغرب
TEMARISS CONSULTING
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :بالطو
رقم  04الطابق االول دارالرايس
شارع  29فبرايرتالبورجت 80000 -
اكاديراملغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.46407
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة من
شارع القا�ضي عياض عمارة ياسمين
مدخل رقم  B1الطابق السابع رقم
 43اكادير الى بالطو رقم  04الطابق
االول دار الرايس شارع  29فبراير
تالبورجت اكادير
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير نشاط الشركة ليصبح )1
مكتب لالرشاد و التكوين  )2توطين
الشركات  )3تطوير و ضمان حلول
معلوماتية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
نشاط الشركة اصبح )1 :مكتب
لالرشاد والتكوين  )2توطين الشركات
 )3تطويرو ضمان حلول معلوماتية.
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي الجديد للشركة
اصبح بالطو  04الطابق االول دار
الرايس شارع  29فبراير تالبورجت
اكادير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .107710
830I
FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

STE ACHLHI TRANSPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT
LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127
، 85000، TIZNIT MAROC
 STE ACHLHI TRANSPORTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مارب رقم
 1زنقة فم القصبة حي تبوديبت -
 85000تيزنيت املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.4609
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17شتنبر  2021تقرر حل
 STE ACHLHI TRANSPORTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  60.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي مارب رقم
 1زنقة فم القصبة حي تبوديبت
  85000تيزنيت املغرب نتيجةاللتصفية الودية.
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و عين:
السيد(ة) كريم اوعلي وعنوانه(ا)
دوار اتبان جماعة اكلو 85000
نيزنيت املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  16نونبر  2021وفي دوار اتبان
جماعة اكلو  85000 -تيزنيت املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيزنيت بتاريخ  30نونبر
 2021تحت رقم .845
831I
مكتب املحاسبة

BEN KIRAN RENT CAR
SARL -AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب املحاسبة
شارع سيدي املنضري عمارة 11
الطابق  2رقم  ،93000 ، 4تطوان
املغرب
BEN KIRAN RENT CAR SARL
 -AUشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
يعقوب املنصور رقم  3الطابق
 2الشقة رقم  93000 - 1تطوان
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.7803
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عمر ابن كيران
 100حصة اجتماعية من أصل
 100حصة لفائدة السيد (ة) معاد
الشبيهي بتاريخ  22نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .3767
832I

Cabinet KAWTAR SEBARI

GLOBAL CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة
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مكتب الدكتور العبودي عبد العزيزخبيرقضائي في
املحاسبة على الصعيد الوطني

دييل نيت سيرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز
خبيرقضائي في املحاسبة على
الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية
سابقا امام مخبزة روزالي بجانب
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ،
 ،30000فاس املغرب
دييل نيت سيرفيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
176زنقة مندرين سيتي زازا طريق
عين شقف فاس  30000 -فاس
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.51413
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عزالدين وزاني
تهامي  700حصة اجتماعية من
أصل  700حصة لفائدة السيد (ة)
محمد وسيم وزاني تهامي بتاريخ 14
أكتوبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .5625/21
834I

Cabinet KAWTAR SEBARI
شارع يوسف بن تاشفين  ،إقامة
الشهباء ,الطابق الرابع ,رقم - 217
طنجة  ،90000 ،طنجة املغرب
 GLOBAL CONSULTINGشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة.
أمل  32 2طريق تطوان  ،طنجة
املغرب  90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.71111
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30أبريل  2019تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد GLOBAL
 CONSULTINGمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي تجزئة .أمل  32 2طريق
تطوان  ،طنجة املغرب  90000طنجة
املغرب نتيجة ل  :الحل املسبق.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة.
أمل  32 2طريق تطوان  ،طنجة
املغرب  90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) اكرام سعيد وعنوانه(ا)
مستامنة شامة
تجزئة االمل  2شارع الشهيد موح
HAMIDI LIL BINAA
الحاج علي رقم  32طنجة 90000
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الشريك الوحيد
وعند اإلقتضاء الحدود
تأسيس شركة
املفروضة على الصالحيات املخولة
مستامنة شامة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
الناظور شارع املسيرة رقم 142
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الطابق االول الناظور،62000 ،
التجارية بطنجة بتاريخ  03دجنبر
الناظور املغرب
 2021تحت رقم .248577
 HAMIDI LIL BINAAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
833I

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العمال
ازغنغان الناظور  62000 -الناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23251
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HAMIDI LIL BINAA
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة او البناء
االنعاش العقاري
نجارة الخشب.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
العمال ازغنغان الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فريد حميدي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد فريد حميدي 100000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فريد حميدي عنوانه(ا)
دوار ابعلوتن بني سيدال الناظور
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فريد حميدي عنوانه(ا)
دوار ابعلوتن بني سيدال الناظور
 62000الناظور املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  21يونيو
 2021تحت رقم .1405
835I
tensiftconsultant

ROUICHAQ
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيدة حنان الرويشق 3.664 :
بقيمة  100درهم.
السيد سعد الرويشق 3.664 :
بقيمة  100درهم.
السيدة ابتسام الرويشق 3.664 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سميرة الرويشق
عنوانه(ا)  251شارع بوجدور حي
الكورس  46000اسفي املغرب.
السيد خليل الرويشق عنوانه(ا)
 251شارع بوجدور حي الكورس
 46000اسفي املغرب.
السيدة حنان الرويشق عنوانه(ا)
العمارة  01الشقة 1أ اقامة مفتاح
الراحة  46000اسفي املغرب.
السيد سعد الرويشق عنوانه(ا)
طريق تهامة حي الياسمين الرياض م
ع السعودية  46000اسفي املغرب.
السيدة ابتسام الرويشق
عنوانه(ا)  251شارع بوجدور حي
الكورس  46000اسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خليل الرويشق عنوانه(ا)
 251شارع بوجدور حي الكورس
 46000اسفي املغرب
السيد سعد الرويشق عنوانه(ا)
طريق تهامة حي الياسمين الرياض م
ع السعودية  46000اسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  24نونبر
 2021تحت رقم .2555
836I

tensiftconsultant
ي
املكتب  2عمارة الطنطاو زنقة
الصناعة  ،46000 ،آسفي املغرب
ROUICHAQ DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة
 01الشقة  01اقامة مفتاح الراحة -
 46000اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
12253
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ROUICHAQ DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز  - :الترويج
العقاري
 تشييد املباني.عنوان املقر االجتماعي  :العمارة
 01الشقة  01اقامة مفتاح الراحة -
SL2M
 46000اسفي املغرب.
SL2M
املدة التي تأسست من أجلها شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشركة  99 :سنة .
الشريك الوحيد
الشركة:
رأسمال
مبلغ
حل شركة
 1.832.000درهم ،مقسم كالتالي:
SL2M
السيدة سميرة الرويشق N 531 A, LOT STAR SAKAN 1 3.664 :
بقيمة  100درهم.
ER ETAGE, BENSOUDA, FES ،
السيد خليل الرويشق 3.664 :
30000، FES MAROC
 SL2Mشركة ذات مسؤلية محدودة
بقيمة  100درهم.
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ذات الشريك الوحيد
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 531
تجزئة ستارسكن بنسودة الطابق
األول  30000 -فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.56461
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06شتنبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد  SL2Mمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  531تجزئة
ستار سكن بنسودة الطابق األول -
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :األزمة
االقتصادية و غياب أي نشاط تجاري
للشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 531
تجزئة ستار سكن بنسودة الطابق
األول  30000 -فاس املغرب.
و عين:
منعم و
السيد(ة) ادريس
عنوانه(ا)  307تجزئة جنة الزيتون
بنسودة  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2021تحت رقم .4761/2021
837I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

EUROSAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب

 EUROSAHARAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية  73000 -املغرب املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1247
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) الحسن
بواغيدن  18.000حصة اجتماعية
من أصل  18.000حصة لفائدة
السيد (ة) محمد سعيد كرام بتاريخ
 13دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .2116
838I
FICAGEST

COMPLEXE TOURISTIQUE
AL HAOUZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FICAGEST
Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
 ،2 APPT N° 12 ، 40100مراكش
maroc
COMPLEXE TOURISTIQUE AL
 HAOUZشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تحناوت
مركزتحناوت قيادة تحناوت اقليم
الحوز  40000 -مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.19361
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 400.000درهم» أي من «600.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .131109
839I
BMA PARTNERS

MA & HI PARTNERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

باألشياء املحددة أعاله أو التي من
املحتمل أن تعزز تطويرالشركة..
عنوان املقر االجتماعي  12 :زنقة
صبري بوجمعة شقة  6الطابق 1
الدار البيضاء الدار البيضاء 20250
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مهدي عامري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هشام الطراشن 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي عامري عنوانه(ا) 65
زنقة دي ميسانج درج  3ط  3ش 10
تجزئة كنزة الوازيس الدار البضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد هشام الطراشن عنوانه(ا)
بوبانا تجزئة الصنوبر رقم  19طنجة
 90040طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي عامري عنوانه(ا) 65
زنقة دي ميسانج درج  3ط  3ش 10
تجزئة كنزة الوازيس الدار البضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد هشام الطراشن عنوانه(ا)
بوبانا تجزئة الصنوبر رقم  19طنجة
 90040طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .804542
840I

BMA PARTNERS
CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MA & HI PARTNERSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
صبري بوجمعة شقة  6الطابق 1
الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20250
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
525913
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها MA & :
.HI PARTNERS
غرض الشركة بإيجاز  :حيازة وبيع
جميع املمتلكات الحضرية أو القروية
واستغاللها املباشر  ،واألرا�ضي
العارية للبناء أو املباني املبنية التي لها
عالقة أو غيرها ؛
إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
األعمال التي توفر مساحات مجهزة
لجميع الناس ؛
سمارت أوطو فرانذز
تأجير أو توفير هذه املساحات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
املطورة بأي وسيلة كانت ؛
إيجار وتأجير كل أو جزء من & BUSINESS CONSULT CABINE
ASSOCIES
العقارات.
وبشكل أعم  ،جميع املعامالت مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية سمارت أوطو فرانذز شركة ذات
املسؤولية املحدودة
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر

715

السيدة طيفور نعيمة عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر
رقم  93راء النعيم  7مكناس 50070
الطابق االر�ضي رقم  261تجزئة
الزيتون مكناس 50000 - ..مكناس مكناس املغرب
املغرب
السيد املريني عبد االاله عنوانه(ا)
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شارع الشريف محمد امزيان رقم 18
املحدودة
ازغنغان  62000الناظور املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
54947
التجارية بمكناس بتاريخ  14دجنبر
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 2021تحت رقم .5396
 29نونبر  2021تم إعداد القانون
841I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
FIDACTIVE
شكل الشركة  :شركة ذات
TAGZIRT PRODUCT
املسؤولية املحدودة.
إعالن متعدد القرارات
تسمية الشركة متبوعة عند
FIDACTIVE
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :سمارت
Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage
أوطو فرانذز.
hay mohammadi AGADIR ،
غرض الشركة بإيجاز  - :تاجر
80000، AGADIR MAROC
قطع غيارالسيارات
« TAGZIRT PRODUCTشركة ذات
 سحب و قطرالسياراتاملسؤولية املحدودة ذات الشريك
 استيراد وتصدير.الوحيد»
عنوان املقر االجتماعي  :متجر
الطابق االر�ضي رقم  261تجزئة وعنوان مقرها االجتماعي :شقة رقم
الزيتون مكناس 50000 - ..مكناس  4الطابق االول تجزئة رقم 2-255-1
املغرب.
تادارت انزا APP N° 4 1ER ETAGE
املدة التي تأسست من أجلها
TADDART 2-255-LOT N° 1
الشركة  99 :سنة .
 ANZA 80000اكاديراملغرب.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
«إعالن متعدد القرارات»
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري:
السيد املريني عبد االاله 2.500 :
.49673
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
السيدة طيفور نعيمة 2.500 :
املؤرخ في  22دجنبر 2021
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تم اتخاذ القرارات التالية:
 األسماء الشخصية والعائليةقراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
وصفات ومواطن الشركاء :
تغيير اسم الشركة من «TAGZIRT
السيدة طيفور نعيمة عنوانه(ا)
رقم  93راء النعيم  7مكناس  »PRODUCT 50070إلى االسم الجديد
«»GENIOF
مكناس املغرب.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
السيد املريني عبد االاله عنوانه(ا)
شارع الشريف محمد امزيان رقم  - 18إضافة األنشطة :تاجر البضائع
ازغنغان الناظور  62000الناظور وتشغيل وإدارة مراكز االتصال
لغرض الشركة.
املغرب.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
األسماء الشخصية والعائلية
النظام األسا�سي التالية:
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية
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بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغييراسم الشركة من «TAGZIRT
 »PRODUCTإلى االسم الجديد
«»GENIOF
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
 إضافة األنشطة :تاجر البضائعوتشغيل وإدارة مراكز االتصال
لغرض الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .107894
842I
fidact

STE M.S.Z TRAV

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidact
رقم  22بلوك  Eحي السالم ،
 ،14200سيدي سلمان املغرب
 STE M.S.Z TRAVشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1756
بالد الكداري  16010 -دارالكداري
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
753
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 24نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.M.S.Z TRAV
غرض الشركة بإيجاز - :نقل
البضائع لحساب الغير
 -األشغال النختلفة.
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عنوان املقر االجتماعي  :رقم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 1756بالد الكداري  16010 -دار االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ
الكداري املغرب.
 21دجنبر  2021تحت رقم .2116
املدة التي تأسست من أجلها
844I
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة
درهم ،مقسم كالتالي:
BALANUS
السيد أحمد الرامي 1.000 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة
 األسماء الشخصية والعائليةائتمانية فيداكا ،شركة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
املسؤولية املحدودة
السيد أحمد الرامي عنوانه(ا)
شارع العركوب رقم 7724-01
دوارتجينة دارالعسلوجي  16026دار صندوق البريد رقم ،73000 ،146
العسلوجي املغرب.
الداخلة املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
 BALANUSشركة ذات املسؤولية
ومواطن مسيري الشركة:
املحدودة
السيد أحمد الرامي عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج
دوار تجينة دار العسلوجي 16026
رقم  364بوادي الشياف 73000 -
دارالعسلوجي املغرب
الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
االبتدائية بمشرع بلقصيري
املحدودة
بتاريخ  08دجنبر  2021تحت رقم
رقم التقييد في السجل التجاري :
.219/2021
20191
843I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة  07دجنبر  2021تم إعداد القانون
EUROSAHARA
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين
شكل الشركة  :شركة ذات
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
شارع العركوب رقم 7724-01
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
.BALANUS
الداخلة املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
« EUROSAHARAشركة ذات
جميع املنتوجات البحرية.
املسؤولية املحدودة»
عنوان املقر االجتماعي  :كراج
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
الصناعية  73000 -املغرب املغرب .رقم  364بوادي الشياف 73000 -
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين» الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
رقم التقييد في السجل التجاري:
الشركة  99 :سنة .
.1247
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعد التازي  370 :حصة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين
بقيمة  100درهم للحصة .
ملدة :غيرمحدودة سنوات.

السيد سيرج اندري لوان كولين :
 210حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد طارق السماللي 210 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كريم اشنكلي  210 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد التازي عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس حي موالي
رشيد  73000الداخلة املغرب.
السيد سيرج اندري لوان كولين
عنوانه(ا) تجزئة س  40فونتي
 80000اكاديراملغرب.
السيد طارق السماللي عنوانه(ا)
فيالت منزه الرحمة رقم  05رحمة
 2دار بوعزة النواصر  20000الدار
البيضاء املغرب.
السيد كريم اشنكلي عنوانه(ا)
كلم  04فيال اشنكلي بوتسرا بنسركاو
 80000اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد التازي عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس حي موالي
رشيد  73000الداخلة املغرب
السيد سيرج اندري لوان كولين
عنوانه(ا) تجزئة س  40فونتي
 80000اكاديراملغرب
السيد طارق السماللي عنوانه(ا)
فيالت منزه الرحمة رقم  05رحمة
 2دار بوعزة النواصر  20000الدار
البيضاء املغرب
السيد كريم اشنكلي عنوانه(ا)
كلم  04فيال اشنكلي بوتسرا بنسركاو
 80000اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .2098
845I

الجريدة الرسمية
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EL MAQHOR ABDELHAK

S.H EXPERTISE

STE MRIBTOPEN SARL

COFFEE SHOP MADMEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات
 34000املغرب تاونات،34000 ،
تاونات املغرب
 STE MRIBTOPEN SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
عبدة حي الكلسة الحايلة تاونات -
 34000تاونات املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1581
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23نونبر  2021تقرر حل
 STE MRIBTOPEN SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع عبدة حي
الكلسة الحايلة تاونات 34000 -
تاونات املغرب نتيجة ل -غياب رقم
معامالت.
 عدم القدرة على تسديدمصاريف
و عين:
السيد(ة) املريبط عبد الرحيم
و عنوانه(ا) تاونات  34000تاونات
املغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  23نونبر  2021وفي شارع عبدة
حي الكلسة الحايلة تاونات 34000 -
تاونات املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .134/2021
846I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

S.H EXPERTISE
Rue Chrarda RDC ,10
Derb Loubila Bourgogne
Casablanca– MAROC ، 20400،
CASABLANCA MAROC
 COFFEE SHOP MADMENشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  650شارع
محمد الخامس إقامة اكاسيا -
 24010الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.297187
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09دجنبر  2021تم
تحويل املقر االجتماعي الحالي
للشركة من « 650شارع محمد
الخامس إقامة اكاسيا  24010 -الدار
البيضاء املغرب» إلى «  55شارع
الزرقطوني الطابق  1شقة رقم  3حي
املستشفيات  20000 -الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .805410
847I
CCJF

HYCOSEN

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.499049
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع حصص اجتماعية
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة مسير
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين مسيرجديد ثان
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على
مايلي :بيع خمسمائة ( )500حصة
اجتماعية من طرف السيد عمر
الوزاني التهامي و السيدة هند غالب
لشركة WEST MED CAPITAL
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد عمر الوزاني التهامي
من مهامه في تسييرالشركة
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد محسن موفيدي مسيرا
ثانيا للشركة
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .805825
848I

إعالن متعدد القرارات

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

CCJF
Bd la corniche Rés Al Yacht
imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
« HYCOSENشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي:
الدارالبيضاء 42 ،شارع القوات
املساعدة الطابق األول حي الرجاء
 20000 -الدارالبيضاء املغرب

SOCIETE
D›APPROVISIONNEMENT
ET VENTES DES
EQUIPEMENTS DU
»MAROC «SAVEM
إعالن متعدد القرارات

TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE
Angle bd Abdelmoumen et
Bd Anoual, Imm Al Miaraj

717

2ème étage N°20--center -22
Casa Casablanca، 20000،
CASABLANCA MAROC
SOCIETE
D›APPROVISIONNEMENT ET
VENTES DES EQUIPEMENTS
« »DU MAROC «SAVEMشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي،265 :
شارع الزرقتوني ،الطابق التاسع،
رقم  ،92الدارالبيضاء الدار
البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.508501
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد ياسين جميل الحامل
للبطاقة الوطنية رقم  BB46417من
منصب مسيرمشارك.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد عبد اللطيف
فالكي الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 BJ257774كمسيروحيد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد عبد اللطيف
فالكي كمسير وحيد ،التوقيع املنفرد
للمسير الوحيد السيد عبد اللطيف
فالكي ضروري إللزام الشركة بشكل
صحيح.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .806022
849I

الجريدة الرسمية

718
aice compta

MAFIB

إعالن متعدد القرارات

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
« MAFIBشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
الفوارات زنقة  12رقم  17الحي
املحمدي عين السبع  - -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.203087
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى
العنوان التالي 47 :زنقة فان زييلند
الطابق السابع حي املستشفيات
الدارالبيضاء
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة
من  2.000.000،00درهم إلى
 6.000.000،00درهم
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير نشاط الشركة :انتاج وتصنيع
جميع انواع املعادن
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى
العنوان التالي 47 :زنقة فان زييلند
الطابق السابع حي املستشفيات
الدارالبيضاء
بند رقم  6و  :7الذي ينص
على مايلي :رفع رأسمال الشركة
من  2.000.000،00درهم إلى
 6.000.000،00درهم
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير نشاط الشركة :انتاج وتصنيع
جميع انواع املعادن.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805958
850I
SOCIETE « MARKETPOKE » S.A.R.L

ماركيتبوك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
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Marrakech MAROC
ماركيتبوك «شركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 219
سيدي عباد  3مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.102669
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22فبراير  2021وتبعا
لتعيين مسير(ين) جدد تقرر تعيين
املمثل(ين) القانوني(ين):
 العلوي وليد بوعالم محمد ماركيتبوك شركة ذاتاملسؤولية املحدودة الكائن مقرها
اإلجتماعي ب :رقم  219سيدي عباد
 40000 3مراكش املغرب
رقم السجل التجاري عند
االقتضاء102669 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  07يونيو
 2021تحت رقم .6925
852I

» SOCIETE « MARKETPOKE
S.A.R.L
N°219 SIDI ABBAD 3
MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC
ماركيتبوك شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 219
سيدي عباد  3مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.102669
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22فبراير  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) وداد الدباغ
 160حصة اجتماعية من أصل
شركة ابهوش للخدمات
 330حصة لفائدة السيد (ة) محمد
YOUBA SOFT
بوعالم بتاريخ  28دجنبر .2020
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تفويت السيد (ة) وداد الدباغ
الشريك الوحيد
 170حصة اجتماعية من أصل 330
تأسيس شركة
حصة لفائدة السيد (ة) وليد العلوي
شركة ابهوش للخدمات
بتاريخ  28دجنبر .2020
تم اإليداع القانوني باملحكمة شارع مكة عمارة الصالحي الطابق
االول رقم  04العيون ،70010 ،
التجارية بمراكش بتاريخ  07يونيو
العيون املغرب
 2021تحت رقم .6925
 YOUBA SOFT 851Iشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
SOCIETE « MARKETPOKE » S.A.R.L
الوحدة الشطرالثاني بلوك  Iزنقة
ماركيتبوك
الفراولة رقم  641شقة رقم - 05
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 70000العيون املغرب
تعيين ممثل قانوني للشركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
» SOCIETE « MARKETPOKE
محدودة ذات الشريك الوحيد
S.A.R.L
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
N°219 SIDI ABBAD 3
MARRAKECH ، 40000،
39631

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.YOUBA SOFT
غرض الشركة بإيجاز  :تحليل
وتطوير تكنولوجيا املعلومات .
إقامة وتأمين قواعد البيانات.
بيع البرامج والخدمات الرقمية في
املغرب والخارج .خدمات تكنولوجيا
املعلومات :إنشاء مواقع الويب
وتطبيقات الويب وتطبيقات الجوال
وجميع أنواع حلول البرامج .تطوير
ألعاب الفيديو .إنتاج الفيديوهات
وإنتاج املوسيقى .إخراج وبيع
وتسويق الخدمات واملعدات وبرامج
الكمبيوتر
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
الوحدة الشطر الثاني بلوك  Iزنقة
الفراولة رقم  641شقة رقم - 05
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايوب كومغار 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب كومغار عنوانه(ا)
تجزئة امالل  1سيدي بيبي 87100
اشتوكة ايت باها املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعدية بوليد عنوانه(ا)
تجزئة امالل سيدي بيبي 87100
اشتوكة ايت باها املغرب.
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الجريدة الرسمية

املدة التي تأسست من أجلها
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28دجنبر الشركة  99 :سنة .
 2021تحت رقم .3975/2021
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 853Iدرهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةFOUZMEDIA
وصفات ومواطن الشركاء :
SOCIETE MAX TOY
السيد نورالدين املجدوبي
SARL AU
عنوانه(ا) حي اإلنبعاث  1زنقة  5رقم
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  --- 246سيدي يحيى الغرب املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
FOUZMEDIA
السيد نورالدين املجدوبي
KENITRA ، 14000، kenitra
عنوانه(ا) حي اإلنبعاث  1زنقة  5رقم
maroc
 --- 246سيدي يحيى الغرب املغرب
SOCIETE MAX TOY SARL AU
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -تحت
الشريك الوحيد
رقم .-
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
854I
موالي عبدالعزيزإقامة موالي
مستامنة شامة
عبدالعزيزالرقم 14000 - 4
TRANSPORT NAJIDI
القنيطرة املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
ي
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجار :
مستامنة شامة
63601
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
الناظور شارع املسيرة رقم 142
الطابق االول الناظور،62000 ،
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الناظور املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
 TRANSPORT NAJIDIشركة ذات
باملميزات التالية:
مسؤلية محدودة ذات الشريك
شكل الشركة  :شركة ذات
الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي  142شارع
الوحيد.
املسيرة الطابق االول الناظور -
تسمية الشركة متبوعة عند
 62000الناظور املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة ذات مسؤلية
.SOCIETE MAX TOY SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
رقم التقييد في السجل التجاري :
نقل املستخدمين
23299
مقاول في البناء واألشغال
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  10 59 :دجنبر  2021تم إعداد القانون
شارع موالي عبدالعزيز إقامة األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
موالي عبدالعزيز الرقم  14000 - 4محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
القنيطرة املغرب.

719

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRANSPORT NAJIDI
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
االرساليات و الودائع الوطني و الدولي
نقل البضائع الوطني و الدولي
االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي 142 :
شارع املسيرة الطابق االول الناظور -
 62000الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد القادر الدوح 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد القادر الدوح :
 100000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد القادر الدوح
عنوانه(ا) كرونة املركز الدريوش
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادر الدوح
عنوانه(ا) كرونة املركز الدريوش
 62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .4623
855I
STE AGEFICO SARL

ZIZITRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
 12شارع عمرالخيام الطابق الثاني
رقم  ،90000 ، 4طنجة املغرب
 ZIZITRANSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بن
كيران الزنقة الرئيسية رقم - 121
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
123017
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ZIZITRANS
غرض الشركة بإيجاز  :الوساطة
في تحويل األموال.
عنوان املقر االجتماعي  :حي بن
كيران الزنقة الرئيسية رقم - 121
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء زيزي
 100 :حصة بقيمة  1.000درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء زيزي
عنوانه(ا) حي بن كيران الشارع
الرئي�سي رقم  90000 384طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء زيزي
عنوانه(ا) حي بن كيران الشارع
الرئي�سي رقم  90000 384طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .249252
856I
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AIT RAZOUK MOULOUD
السيد احمد البقالي عنوانه(ا)
STE FAST WORKING
تجزئة الصباح بئر طمطم صفرو
FRIENDS SARL
 31000صفرو املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد نور الدين السنيهجي
تأسيس شركة
عنوانه(ا) دوار امطرناغة امطرناغة
AIT RAZOUK MOULOUD
صفرو  31000صفرو املغرب.
N 14 2 EME ETAGE AV
األسماء الشخصية والعائلية
 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTIومواطن مسيري الشركة:
MASSOUDA SEFROU ، 31000،
السيد احمد البقالي عنوانه(ا)
SEFROU Maroc
تجزئة الصباح بئر طمطم صفرو
STE FAST WORKING
 31000صفرو املغرب
 FRIENDS SARLشركة ذات
السيد نور الدين السنيهجي
املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) دوار امطرناغة امطرناغة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
صفرو  31000صفرو املغرب
31000
الصباح بئرطمطم صفرو -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
صفرو املغرب
االبتدائية بصفرو بتاريخ  24دجنبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2021تحت رقم .482/2021
املحدودة
857I
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE ZIZ COMPTA
3551
STE LAYOUBI FRERES
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2021تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
STE ZIZ COMPTA
املحدودة باملميزات التالية:
RUE MOHAMED EK KORI
شكل الشركة  :شركة ذات
N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
املسؤولية املحدودة.
ERRACHIDIA MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE LAYOUBI FRERES STE :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
FAST WORKING FRIENDS
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركب
. SARL
غرض الشركة بإيجاز  :التفاوض التجاري عين العاطي  2بالقرب من
 .اشغال مختلفة او البناء  .االستيراد الحي الجامعي الرشيدية 52000 -
الراشيدية املغرب
والتصدير.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املحدودة
الصباح بئر طمطم صفرو 31000 -
رقم التقييد في السجل التجاري :
صفرو املغرب.
15525
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 12 100.000 :نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد البقالي  500 :حصة املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد نور الدين السنيهجي  500 :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :.LAYOUBI FRERES
وصفات ومواطن الشركاء :
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MELLOUKI ET CONSORTS
SARL-MELLOUK›S COFFEE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 10 :زنقة
القاهرة الرباط  10020 -الرباط
املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.88917
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تقرر إضافة
شعارتجاري للشركة وهو:
MELLOUK’S COFFEE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .120902
859I

غرض الشركة بإيجاز  :بيع
االكسسوارات او قطع مفكوكة
للسيارات
الوساطة
اشغال البناء واالشغال املختلفة .
عنوان املقر االجتماعي  :املركب
التجاري عين العاطي  2بالقرب من
الحي الجامعي الرشيدية 52000 -
الراشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف ايوبي 900 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عثمان ايوبي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
HORICOM
السيد عبد اللطيف ايوبي
AL OMRANE AL ASSIL
عنوانه(ا) رقم  150تجزئة بوتالمين
SOMALAS
الراشيدية  52000الراشيدية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب .
رفع رأسمال الشركة
السيد عثمان ايوبي عنوانه(ا)
HORICOM
رقم  150تجزئة بوتالمين الراشيدية
 52000الراشيدية املغرب .
21AV HASSAN II APPT N°4 VNاألسماء الشخصية والعائلية MEKNES ، 50000، MEKNES
ومواطن مسيري الشركة:
MAROC
السيد عبد اللطيف ايوبي
AL OMRANE AL ASSIL
عنوانه(ا) رقم  150تجزئة بوتالمين  SOMALASشركة ذات املسؤولية
الراشيدية  52000الراشيدية
املحدودة
املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 137
تم اإليداع القانوني باملحكمة زرهونية توسيع  3سيدي سعيد -
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 20
 50000مكناس املغرب.
دجنبر  2021تحت رقم .2560
رفع رأسمال الشركة
858I
رقم التقييد في السجل التجاري
.23633
AGIN SARL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
MELLOUKI ET CONSORTS
 SARL-MELLOUK›S COFFEEاملؤرخ في  15دجنبر  2020تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
شركة ذات املسؤولية املحدودة
« 1.720.000درهم» أي من
إضافة تسمية تجارية أو شعار
« 150.000درهم» إلى «1.870.000
AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
RABAT ، 12000، RABAT
MAROC
املستحقة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28دجنبر
 2020تحت رقم .4494
860I
YF CONSULTING SERVICES

GOURAR MOHSINE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
RUE ABOUTAMAM N2
BUREAU N 4 ، 14000،
KENITRA MAROC
GOURAR MOHSINE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
 89املتجررقم  2املغرب العربي ب
إضافي القنيطرة 14000 - .القنيطرة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
63609
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GOURAR MOHSINE IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري  ،مقاول في البناء و أشغال
مختلفة..
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 89
املتجر رقم  2املغرب العربي ب إضافي
القنيطرة 14000 - .القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة800.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امين محسن  50% :من
قطعة أرضية عارية ذات الرسم
العقاري رقم  154452/13بقيمة
 400.000درهم.

السيد كورار عبد العزيز 50% :
من قطعة أرضية عارية ذات الرسم
العقاري رقم  154452/13بقيمة
 400.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امين محسن عنوانه(ا) حي
الحدادين درب اللة ازواوة تجزئة
االحباس رقم  3وزان  16200وزان
املغرب.
السيد كورارعبد العزيزعنوانه(ا)
عمارة  49و  51أ الشقة  10املغرب
العربي ب 2القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كورارعبد العزيزعنوانه(ا)
عمارة  49و  51أ الشقة  10املغرب
العربي ب 2القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب
السيد امين محسن عنوانه(ا) حي
الحدادين درب اللة ازواوة تجزئة
االحباس رقم  3وزان  16200وزان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .89473
861I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

DISTRE-PECHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 DISTRE-PECHEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
العركوب رقم 73000 - 718-01
الداخلة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.5749

721

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) MARYNA
 KONONENKO 6.000حصة
اجتماعية من أصل  6.000حصة
لفائدة السيد (ة) عبد الفتاح اهل
املكي بتاريخ  14دجنبر .2021
تفويت السيد (ة) رشيد التناني
 6.500حصة اجتماعية من أصل
 6.500حصة لفائدة السيد (ة) عبد
الفتاح اهل املكي بتاريخ  14دجنبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .2151
862I
tob travaux divers

MANSOUR IKHWAN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. MANSOUR IKHWAN
غرض الشركة بإيجاز  :شراء
وبيع قطع غيار السيارات واألعمال
املختلفة  ,التجارة في املنتجات التقنية
املخصصة للسيارات وتغيير الزيت
والغسيل وتوفير خدمات السيارات ،
تنظيف وغسيل السيارات
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الوحدة الشطر الثاني بلوك س
رقم  879العيون  70000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد منصور 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد منصور عنوانه(ا)
حي سيدي محمد شارع يثرب رقم 77
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد منصور عنوانه(ا)
حي سيدي محمد شارع يثرب رقم 77
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  -تحت
رقم.-
863I

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم
الدار 11العيون العيون،70000 ،
العيون املغرب
 MANSOUR IKHWANشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الوحدة الشطرالثاني بلوك س
رقم  879العيون  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
aice compta
محدودة ذات الشريك الوحيد
HURET GROUP
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
39649
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 24دجنبر  2021تم إعداد القانون
aice compta
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
باملميزات التالية:
 HURET GROUPشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
كلميمة إقامة لوفررقم  653الطابق
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
527025
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HURET GROUP
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
قابضة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
كلميمة إقامة لوفر رقم  653الطابق
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نيكوال هوري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نيكوال هوري عنوانه(ا)
 9زنقة السهول السوي�سي الرباط
 10170الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نيكوال هوري عنوانه(ا)
 9زنقة السهول السوي�سي الرباط
 10170الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .805961
864I

FACE FIDUCIAIRE

FISH EMPIRE

شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
 209شارع مصطفى املعني الطابق
الثالث رقم  ،20130 ، 6الدار
البيضاء املغرب
 FISH EMPIREشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 201
شارع مصطفي املعاني ط  2ش - 9
 20130الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526259
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FISH :
.EMPIRE
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر.
عنوان املقر االجتماعي 201 :
شارع مصطفي املعاني ط  2ش - 9
 20130الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى بيطحي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى بيطحي عنوانه(ا)
 15زنقة ابن خالقان اقامة النخيل
ط  4ش  7حي النخيل الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى بيطحي عنوانه(ا)
 15زنقة ابن خالقان اقامة النخيل
ط  4ش  7حي النخيل الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .-
865I
CABINET HAMZAOUI

MIBAROK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET HAMZAOUI
19BIS AVENUE OMAR IBN AL
KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC
 MIBAROKشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  83زنقة
الجزيرة الخضراء  90000 -طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.60403
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MIBAROKمبلغ رأسمالها 90.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 83
زنقة الجزيرة الخضراء 90000 -
طنجة املغرب نتيجة ل  :عدم وجود
اي نشاط او عملية تجارية مند
السنوات االخيرة.
و حدد مقر التصفية ب  83زنقة
الجزيرة الخضراء  90000 -طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) علي اكومي و عنوانه(ا)
تجزئة ميرامار رقم  24طنجة البالية
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .11057
866I
CDH AUDIT ET CONSEILS

MAHERSOL MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS
RUE D›AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC
 MAHERSOL MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 :زنقة
احمد لزرق  -املعاريف 20250 -
الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.176689
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر حل
شركة
MAHERSOL MAROC
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  7.000.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  6زنقة احمد لزرق
 املعاريف  20250 -الدار البيضاءاملغرب نتيجة لفقدان راس املال.
و عين:
ي
السيد(ة) ليلى شاو و عنوانه(ا)
تجزئة الكراكر رقم  2كاليفورنيا
 20150الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  20دجنبر  2021وفي  6زنقة
احمد لزرق  -املعاريف 20250 -
الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806351
867I
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الجريدة الرسمية

STE CECONA SARL
السيد اوراغ كريم هللا 500 :
بقيمة  50.000درهم.
KAMAL OMAR
األسماء الشخصية والعائلية
TRANSPORT
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد مجاط عمر عنوانه(ا) حي
تأسيس شركة
ز
الناظور
املغرب.
بوزر ين 62000
STE CECONA SARL
السيد اوراغ كريم هللا عنوانه(ا)
AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nadorحي عريض  1رقم 62000 534
الناظور املغرب.
maroc
األسماء الشخصية والعائلية
KAMAL OMAR TRANSPORT
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد مجاط عمر عنوانه(ا) حي
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الخرطوم رقم  58مكرر الناظور
بوزرزين  62000الناظور املغرب
شارع الخرطوم رقم  58مكرر
السيد اوراغ كريم هللا عنوانه(ا)
حي عريض  1رقم 62000 534
الناظور  62000الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الناظور املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
االبتدائية بالناضور بتاريخ 20
23305
دجنبر  2021تحت رقم .4688
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
868I
 01دجنبر  2021تم إعداد القانون
BOUCHTA COMPTA
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
COACH MOUSSA
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
BOUCHTA COMPTA
تسمية الشركة متبوعة عند
RUE MASSINET RES.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
.KAMAL OMAR TRANSPORT
90000، TANGER MAROC
غرض الشركة بإيجاز  1 :مقاول
النقل للبضائع و االمتعة الغير  COACH MOUSSAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
املصحوبة وطني والدولي
وعنوان مقرها اإلجتماعي  183شارع
 2التصديرو االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع ولي العهد مركزانريا الطابق السفلي
رقم  90000 - 13طنجة املغرب
الخرطوم رقم  58مكرر الناظور
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شارع الخرطوم رقم  58مكرر الناظور
املحدودة
 62000الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
123055
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 25نونبر  2021تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مجاط عمر  500 :حصة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد اوراغ كريم هللا 500 :
املسؤولية املحدودة.
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد مجاط عمر  500 :بقيمة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 50.000درهم.

723

.COACH MOUSSA
غرض الشركة بإيجاز  :معد بدني
وريا�ضي.
عنوان املقراالجتماعي  183 :شارع
ولي العهد مركز انريا الطابق السفلي
رقم  90000 - 13طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كورنيلي اميريك سفرين
 750 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة كفدياس سيسيليا اليي
تي  250 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد كورنيلي اميريك سفرين :
 750بقيمة  100درهم.
السيدة كفدياس سيسيليا اليي
تي  250 :بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كورنيلي اميريك سفرين
عنوانه(ا)  23شارع جون بيير بنار
 91200اتيس مونس فرنسا.
السيدة كفدياس سيسيليا اليي
تي عنوانه(ا) ملنبيك سانت جون
 1080ملنبيك بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كورنيلي اميريك سفرين
عنوانه(ا)  23شارع جون بيير بنار
 91200اتيس مونس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .11391
869I
شركة ابهوش للخدمات

AOURACH AL MADINA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق
االول رقم  04العيون ،70010 ،

العيون املغرب
 AOURACH AL MADINAشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
الوحدة الشطرالثاني رقم - 377
 70000العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10917
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.400.000,00درهم» أي
من « 100.000,00درهم» إلى
« 1.500.000,00درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .3996/2021
870I
FIGENOUV

PIXEL SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصرعمارة  16شقة  3ديور
السالم  ،50050 ،مكناس املغرب
 PIXEL SERVICEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 193
االندلس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
53341
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19مارس  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PIXEL :
.SERVICE
غرض الشركة بإيجاز 1- :االشهار
 2اشغال مختلفة واشغال البناء 3-التصديرواالستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 193
االندلس  50000 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العلي الحجوجي :
 1.000حصة بقيمة  1درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العلي الحجوجي
عنوانه(ا) رقم  35جناح  8الطابق 2
قرطبة  50070مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العلي الحجوجي
عنوانه(ا) رقم  35جناح  8الطابق 2
قرطبة  50070مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  26ماي
 2021تحت رقم .2577
871I
A&T AUDITEURS CONSULTANTS

MARSA INVEST
إعالن متعدد القرارات

A&T AUDITEURS
CONSULTANTS
AV ABDELLAH GUENNOUN
RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS
BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC
« MARSA INVESTشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :مكتب
رقم  ،1تجزئة  ،110املنطقة الحرة
قصرمجاز ،واد الرمل  - -طنجة

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.82883
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت السيد عمر القدميري
 5حصص من أصل  10إلى فائدة
السيدة خديجة خيرالدين
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد عمر القدميري من
مهمة التسيير ابتداءا من تاريخ 16
دجنبر 2021
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيدة خديجة خير الدين،
املزدادة بتاريخ  08دجنبر  1977في
الجزائر والحاملة لجواز السفر رقم
 14AV89153مسيرة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
قامت الشريكة الوحيدة ،السيدة
خديجة خير الدين ،بدفع مجموع
املبلغ املمثل للحصص النقدية ،أي
 1000أورو
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :يتكون رأسمال الشركة من
 10حصص ،كل حصة ذات قيمة
تساوي  100أورو ،تعود جميعها
للسيدة خديجة خيرالدين
بند رقم  :47الذي ينص على
مايلي :تسيير الشركة من طرف
السيدة خديجة خيرالدين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .11353
872I
TANWIR AUDIT ET CONSEIL

CENTRE DE FORMATION
HORIZONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
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AVENUE HASSAN 1ER CITY
DAKHLA AGADIR AGADIR،
80000، AGADIR MAROC
CENTRE DE FORMATION
 HORIZONSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 2الطابق االول عمارة  25تجزئة
الزيتون تيكوين اكادير80000 -
اكاديراملعرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
49965
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
CENTRE DE FORMATION
.HORIZONS
غرض الشركة بإيجاز  :التكوين
املنهي.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 2الطابق االول عمارة  25تجزئة
الزيتون تيكوين اكادير 80000 -
اكاديراملعرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد افقيريونس  340 :حصة
بقيمة  34.000درهم للحصة .
السيد افقيرمهدي  330 :حصة
بقيمة  33.000درهم للحصة .
السيد افقيرموالي فيصل 330 :
حصة بقيمة  33.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد افقيريونس عنوانه(ا)
إقامة النهضة شقة رقم  222عمارة
 06بنسركاو اكادير  80000اكادير
املغرب.

السيد افقيرمهدي عنوانه(ا)
تجزئة امالل رقم  359كاف تراست
انزكان  80000انزكان املغرب.
السيد افقيرموالي فيصل
عنوانه(ا) دوار النواجي الفوقانيين
سيدي الطاهر تارودانت 80000
تارودانت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد افقيريونس عنوانه(ا)
إقامة النهضة شقة رقم  222عمارة
 06بنسركاو اكادير  80000اكادير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .107869
873I
STE FACILITY.CASH

STE EL HADEF LOCATION
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
STE FACILITY.CASH
AV MED V QUARTIER SIDI
MOUSSA N° 13 GUERCIF
AV MED V QUARTIER SIDI
MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC
STE EL HADEF LOCATION
 S.A.R.L AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس ملك هشيمي 1
الطابق الثالث الشقة رقم 05
جرسيف  35100 -جرسيف املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1333
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «شارع محمد الخامس ملك
هشيمي  1الطابق الثالث الشقة
رقم  05جرسيف  35100 -جرسيف
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املغرب» إلى «امللك املسمى السعادة
 29الطابق الرابع زاوية شارع محمد
الخامس وشارع املقاومة جرسيف -
 35100جرسيف املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .1220
874I
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كطاوي طغافو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
N°05 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC
كطاوي طغافو شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املنامة لواندة الرقم  51الزهور 1
فاس  30000 -فاس املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.55519
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «شارع املنامة لواندة الرقم
 51الزهور  1فاس  30000 -فاس
املغرب» إلى «املكتب  33املنار شارع
عبد الكريم الخطابي الشقة 4
املدينة الجديدة فاس  30000 -فاس
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .8580
875I

BUREAU SALAM

BAAITA TRANSIT
LOGISTICS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU SALAM
شارع األميرموالي عبد هللا عمارة
 27رقم مكتب  B3الطابق السفلي
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
BAAITA TRANSIT LOGISTICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة وليلي
رقم  228حي خط الرملة  01العيون
  70000العيون املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39675
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BAAITA TRANSIT LOGISTICS
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
خدمات النقل  -خدمات عامة.....
عنوان املقراالجتماعي  :زنقة وليلي
رقم  228حي خط الرملة  01العيون
  70000العيون املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السالك بعيطا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

725

السيد السالك بعيطا عنوانه(ا)
زنقة وليلي رقم  226حي خط الرملة
 01العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السالك بعيطا عنوانه(ا)
زنقة وليلي رقم  226حي خط الرملة
 01العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .3995
876I

و عين:
السيد(ة) وفاء مسعودي و
عنوانه(ا) تجزئة الرياض رقم 121
الطابق االر�ضي  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .8543
877I

FIDUCIAIRE

MAYA FASHION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE
RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
MAROC
 MAYA FASHIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الرياض رقم  121الطابق االر�ضي
 16-15-1إقامة القدس و أريحا زنقة
املهاتما غاندي  30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.65605
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MAYA FASHION
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الرياض رقم  121الطابق االر�ضي
 1-15-16إقامة القدس و أريحا زنقة
املهاتما غاندي  30000فاس املغرب
نتيجة ل  :الوباء.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
الرياض رقم  121الطابق االر�ضي -
 30000فاس املغرب.

FIDUCIAIRE

MAYA FASHION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE
RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
MAROC
 MAYA FASHIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
الرياض رقم  121الطابق االر�ضي -
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.65605
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12نونبر  2021تقرر حل
 MAYA FASHIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة الرياض رقم  121الطابق
االر�ضي  30000 -فاس املغرب نتيجة
اللوباء.
و عين:
السيد(ة) وفاء مسعودي
وعنوانه(ا) تجزئة الرياض رقم 121
الطابق االر�ضي  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  12نونبر  2021وفي تجزئة
الرياض رقم  121الطابق االر�ضي -
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .8601/2021
878I
S.H EXPERTISE

DADI TECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
Rue Chrarda RDC ,10
Derb Loubila Bourgogne
Casablanca– MAROC ، 20400،
CASABLANCA MAROC
 DADI TECHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77شارع
محمد سميحة الطابق  10رقم - 57
 24000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
527417
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DADI :
.TECH
غرض الشركة بإيجاز  :تصدير
الخدمات املعلوماتية.
عنوان املقر االجتماعي  77 :شارع
محمد سميحة الطابق  10رقم - 57
 24000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
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السيد(ة) الشرقاوي سداد 10 ،
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي :حصة .
السيد دادي أمين  1.000 :حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بقيمة  100درهم للحصة .
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  22دجنبر
 األسماء الشخصية والعائلية  2021تحت رقم .1541وصفات ومواطن الشركاء :
880I
السيد دادي أمين عنوانه(ا)
ائتمانية الراحة
املعراج  2عمارة  3شقة  22ليساسفة
دياراوالد حريز
 20190الدارالبيضاء املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تعيين مسيرجديد للشركة
ومواطن مسيري الشركة:
ائتمانية الراحة
السيد دادي أمين عنوانه(ا)
 48شارع محمد الخامس تجزئة
املعراج  2عمارة  3شقة  22ليساسفة
الصافي برشيد برشيد،26100 ،
 20190الدارالبيضاء املغرب
برشيد MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
دياراوالد حريز شركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
املسؤولية املحدودة
دجنبر  2021تحت رقم .806486
وعنوان مقرها اإلجتماعي 103
879I
تجزئة ازدهارالطابق السفلي -
ائتمانية الراحة
 26100برشيد املغرب.
دياراوالد حريز
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك
.5843
احة
ائتمانية الر
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 48شارع محمد الخامس تجزئة
املؤرخ في  27شتنبر  2021تم تعيين
الصافي برشيد برشيد،26100 ،
مسير جديد للشركة السيد(ة) سداد
برشيد MAROC
رشيد كمسيرآخر
دياراوالد حريز شركة ذات
تبعا لوفاة املسير.
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 103
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  22دجنبر
تجزئة ازدهارالطابق االر�ضي برشيد  2021تحت رقم .1541
 26100برشيد املغرب.
881I
وفاة شريك
ائتمانية ميسيون كونساي
رقم التقييد في السجل التجاري
IZIWORK GS
.5843
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املؤرخ في  27شتنبر  2021تم اإلعالم
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بوفاة الشريك بوزكري سداد و
ً
ائتمانية ميسيون كونساي
توزيع حصصه على الورثة تبعا
لرسم اإلراثة املؤرخ في  03غشت  ،49زنقة لوريي روز ،عين السبع ،
 ،20590الدارالبيضاء املغرب
 2021بالشكل األتي :
السيد(ة) حورية ابو فارس  IZIWORK GS 3 ،شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة .
السيد(ة) حياة سداد  5 ،حصة  .وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،12زنقة
السيد(ة) ازهور سداد  5 ،حصة صبري بوجمعة  20250 -البيضاء
السيد(ة) رشيد سداد  10 ،حصة .
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
525177
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IZIWORK GS
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات في
امليدان املعلوماتي.
عنوان املقر االجتماعي  ،12 :زنقة
صبري بوجمعة  20250 -البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد شيخ لحلو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شيخ لحلوعنوانه(ا)
 24دريم كاردن سيدي عبد الرحمان
 20250البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد شيخ لحلوعنوانه(ا)
 24دريم كاردن سيدي عبد الرحمان
 20250البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
دجنبر  2021تحت رقم .-
882I
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CANOCAF SARL

NADOR 3000

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC
 NADOR 3000شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار
اقامة صوريا  62000 -الناظور
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.19123
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«حي املطار اقامة صوريا 62000 -
الناظور املغرب» إلى «حي املطار،
زنقة بونتي فيدرا ،اقامة صوريا
الطابق الرابع رقم  62000 -الناظور
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .4740
883I
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جـديـدة قيمتها  100درهم للحصة
الواحدة.
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تمديد الهدف االجتماعي بزيادة:
مشغل املحجر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .4707
885I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) بديع الحضوري
 825حصة اجتماعية من أصل
 2.500حصة لفائدة السيد (ة)
حمادي البوخاري بتاريخ  30أكتوبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  21دجنبر
 2021تحت رقم .634
884I

BOPHA INVEST

CANOCAF SARL

توسيع نشاط الشركة

CANOCAF SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

RODAN
CANOCAF SARL
إعالن متعدد القرارات
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
CANOCAF SARL
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
الناظورNADOR ،62000 ،
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
MAROC
الناظورNADOR ،62000 ،
 BOPHA INVESTشركة ذات
MAROC
املسؤولية املحدودة
« RODANشركة ذات املسؤولية
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
املحدودة»
الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم ،7
شارع
االجتماعي:
وعنوان مقرها
الطابق الثاني شقة رقم 62000 - 3
الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم ،7
الناظور املغرب.
الطابق الثاني شقة رقم 62000 - 3
توسيع نشاط الشركة
الناظور املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
«إعالن متعدد القرارات»
.20033
رقم التقييد في السجل التجاري:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
.7471
املؤرخ في  17دجنبر  2021تمت
RIAD CONSULTANT
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
شركة SARA MIC SARL
املؤرخ في  15دجنبر 2021
الشركة الحالي :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اتخاذ القرارات التالية:
 االنعاش العقاري .تفويت حصص
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
RIAD
CONSULTANT
الزيادة في رأسـمال
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24
IMM 59 APPT 01 RUE
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :دجنبر  2021تحت رقم .4706
 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،توسيع نشاط الشركة
886I
KHOURIBGA MAROC
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
fiduciare ait assou
شركة  SARA MIC SARLشركة
مالئمة النظام األسا�سي للشركة
ترانسبور اكسبو تراكسيون
ذات املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  50مركز النظام األسا�سي التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
جماعة املفاسيس خريبكة 25000 -
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
خريبكة املغرب.
مايلي :الزيادة في رأسـمال الشركة
fiduciare ait assou
تفويت حصص
وذلك برفعه من  30.000درهم إلــى
رقم التقييد في السجل التجاري
 1.500.000درهم ،وذلك عـن طـريـق 198lot mesguina drarga agadir ،
80000، agadir maroc
خـلـق  14.700حصة اجتماعية
.3107

ترانسبور اكسبو تراكسيون شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تكاديرت الدراركة اكادير80650 -
اكاديراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
49925
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ترانسبور اكسبو تراكسيون.
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
تكاديرت الدراركة اكادير 80650 -
اكاديراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف اوتلو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف اوتلو عنوانه(ا)
بلوك او رقم  30تجزئة اركانة ايت
ملول  86154ايت ملول املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف اوتلو عنوانه(ا)
بلوك او رقم  30تجزئة اركانة ايت
ملول  86154ايت ملول املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .107830
887I
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مستامنة شامة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
MONAIM AL AKHAWAYN
رقم التقييد في السجل التجاري
ET RIANI
.18007
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
توسيع نشاط الشركة
املؤرخ في  26ماي  2021تم تحويل
مستامنة شامة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
«حي اوالد ميمون شارع  120رقم 71
الناظور شارع املسيرة رقم 142
الناظور  62000 -الناظور املغرب»
الطابق االول الناظور،62000 ،
إلى «شارع طرفاية رقم  56حي شعالة
الناظور املغرب
الناظور  62000 -الناظور املغرب».
MONAIM AL AKHAWAYN
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ET RIANIشركة ذات املسؤولية
االبتدائية بالناضور بتاريخ  06غشت
املحدودة
 2021تحت رقم .3654
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
الناظور
889I
طرفاية رقم  56حي شعالة
  62000الناظور املغرب.FIDUCAB
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
AGRICULTURE ET ELEVAGE
.18007
DU GHARB
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  26ماي  2021تمت إضافة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
FIDUCAB
الحالي :
RUE EL QOURI IMMB 10
نقل الودائع و االرساليات الوطني
BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
و الدولي.
MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
AGRICULTURE ET ELEVAGE
االبتدائية بالناضور بتاريخ  06غشت
 DU GHARBشركة ذات املسؤولية
 2021تحت رقم .3654
املحدودة
888I
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم17
مستامنة شامة
زنقة املتنبي  14000 -القنيطرة
MONAIM AL AKHAWAYN
املغرب.
ET RIANI
تحويل املقراالجتماعي للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تحويل املقراالجتماعي للشركة
.54235
مستامنة شامة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
املؤرخ في  09دجنبر  2021تم تحويل
الناظور شارع املسيرة رقم 142
املقر االجتماعي الحالي للشركة
الطابق االول الناظور،62000 ،
من «رقم 17زنقة املتنبي 14000 -
الناظور املغرب
القنيطرة املغرب» إلى «تجزئة لوفلون
MONAIM AL AKHAWAYN
 ET RIANIشركة ذات املسؤولية رقم  14000 - 35القنيطرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28
ميمون شارع  120رقم  71الناظور  -دجنبر  2021تحت رقم .6095
890I
 62000الناظور املغرب.
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LAYODIS

SOREMAR MARINA
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

LAYODIS
،157شارع انفا ،الطابق  ،1رقم
 12مكرر  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
SOREMAR MARINA SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
وليلي رقم  90000 - 24طنجة
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.75623
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 18.000.000درهم»
أي من « 1.000.000درهم» إلى
« 19.000.000درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .249349
891I

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.61719
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07أكتوبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من « 44شارع محمد السالوي 44
شارع محمد السالوي  30000فاس
املغرب» إلى « 133تجزئة الوفاء الحي
الصناعي بنسودة  30000 -فاس
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .8579/2021
892I
FINANCE CENTER

URBAIN MARKET

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FINANCE CENTER
AV ALLAL EL FASSI N° 598
CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 URBAIN MARKETشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
املامون  70محل بالطابق السفلي
رقم  6زنقة الحرية جليز 40000 -
FIDUCIAIRE
مراكش املغرب.
YOYA BATIMENTS
تحويل املقراالجتماعي للشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.75257
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FESاملؤرخ في  03دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
MAROC
 YOYA BATIMENTSشركة ذات «عمارة املامون  70محل بالطابق
السفلي رقم  6زنقة الحرية جليز -
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 40000مراكش املغرب» إلى «محل
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  44شارع بالطابق السفلي تجزئة ماجوريل
عمارة س  8رقم  3شارع عبد الكريم
محمد السالوي  44شارع محمد
الخطابي  40000 -مراكش املغرب».
السالوي  30000فاس املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .131297
893I
fidmanar

MEZHOUD IMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

fidmanar
 113شارع عبد الكريم الخطابي
عمارة املهندزرقم د شقة رقم 7
الطابق التاني مراكش ،40000 ،
marrakech maroc
 MEZHOUD IMMOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
احالم شارع يعقوب املنصور شقة
رقم  51جليز 40000 -مراكش
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.108607
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«اقامة احالم شارع يعقوب املنصور
شقة رقم  51جليز  40000 -مراكش
املغرب» إلى «تجزئة سيدي عباد رقم
 341الطابق االر�ضي مكتب رقم - 2
 40000مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .131300
894I
مكتب الدكتور العبودي عبد العزيزخبيرقضائي في
املحاسبة على الصعيد الوطني

دييل نيت سيرفس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز
خبيرقضائي في املحاسبة على
الصعيد الوطني
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غرض الشركة بإيجاز  )1 :مقاول
خدمات فالحية  )2بيع املواد الفالحية
و االسمدة  )3مقاول في االشغال
العمومية و البناء  )4مفاوض )5
دراسة مشاريع الري.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
الحد الجديد سيدي املختار شيشاوة
  41152شيشاوة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نور الدين تاوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين تاوي عنوانه(ا)
حي الزاوية سيدي املختار شيشاوة
 41152شيشاوة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين تاوي عنوانه(ا)
حي الزاوية سيدي املختار شيشاوة
 41152شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .599/2021
897I

تعيين مسيرجديد للشركة
ملعب الخيل ميدان الفروسية
رقم التقييد في السجل التجاري
سابقا امام مخبزة روزالي بجانب
.51413
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 ،30000فاس املغرب
املؤرخ في  14أكتوبر  2021تم تعيين
دييل نيت سيرفس شركة ذات
مسير جديد للشركة السيد(ة) وزاني
املسؤولية املحدودة
تهامي محمد وسيم كمسيروحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
تبعا لقبول استقالة املسير.
 176زنقة مندرين حي زازى طريق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عين الشقف فاس  30000 -فاس
التجارية بفاس بتاريخ  13دجنبر
املغرب.
 2021تحت رقم .5625/21
تحويل املقراالجتماعي للشركة
896I
رقم التقييد في السجل التجاري
.51413
CABINET MASTER COMPTABLE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي TAOUI SERVICES AGRICOLE
املؤرخ في  14أكتوبر  2021تم تحويل
S.A.R.L A.U
املقر االجتماعي الحالي للشركة من شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
«رقم  176زنقة مندرين حي زازى
الشريك الوحيد
طريق عين الشقف فاس 30000 -
تأسيس شركة
فاس املغرب» إلى «رقم  540س تجزئة CABINET MASTER COMPTABLE
AV HASSAN 2 RESIDENCE
رياض اليسمين طريق عين الشقف
OUAKRIM N 103
فاس  30000 -فاس املغرب».
IMINTANOUT ، 41050،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
IMINTANOUT MAROC
التجارية بفاس بتاريخ  13دجنبر
TAOUI SERVICES AGRICOLE
 2021تحت رقم .5625/21
 S.A.R.L A.U 895Iشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
مكتب الدكتور العبودي عبد العزيزخبيرقضائي في
الحد الجديد سيدي املختارشيشاوة
املحاسبة على الصعيد الوطني
  41152شيشاوة املغربدييل نيت سيرفس
7P CONSEIL
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
STE ABIDY
محدودة ذات الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري :
مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز
7P CONSEIL
2003
خبيرقضائي في املحاسبة على
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في APPT04 N74 ANG AV FARHAT
الصعيد الوطني
HACHAD ET GHANDI CITE
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
ملعب الخيل ميدان الفروسية
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية ALQODS APPT04 N74 ANG AV
سابقا امام مخبزة روزالي بجانب
محدودة ذات الشريك الوحيد FARHAT HACHAD ET GHANDI
CITE ALQODS، 80000، AGADIR
اقامة الفردوس الطابق االول فاس  ،باملميزات التالية:
 ،30000فاس املغرب
- IDA OU TANANE MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
دييل نيت سيرفس شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك « STE ABIDYشركة ذات املسؤولية
املسؤولية املحدودة
املحدودة»
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها االجتماعيAVENU :
HASSAN II IMMEUBLE
 176زنقة مندرين حي زازى طريق اإلقتضاء بمختصرتسميتها TAOUI :
 MASSIRA N°279 AGADIRعين الشقف فاس  30000 -فاس SERVICES AGRICOLE S.A.R.L
 80000اكادير املغرب.
.A.U
املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.38313
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27شتنبر 2018
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة الى
شارع الحسن الثاني عمارة املسيرة
رقم 279
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
اضافة نشاط التجاري للشركة  :بيع
وتوزيع املشروبات الكحولية
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
السيد فؤاد عابدي هو املسؤول عن
رخصة املشروبات الكحولية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة الى
شارع الحسن الثاني عمارة املسيرة
رقم 279
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اضافة نشاط التجاري للشركة  :بيع
وتوزيع املشروبات الكحولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  03مارس
 2020تحت رقم .98796
898I
CABINET MASTER COMPTABLE

STE AKHARRAZ PIECES
AUTO SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
AV HASSAN 2 RESIDENCE
OUAKRIM N 103
IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC
STE AKHARRAZ PIECES AUTO
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
افاليزداتن جماعة افاليسن

امنتانوت  41050 -امنتانوت
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2005
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
AKHARRAZ PIECES AUTO SARL
.AU
غرض الشركة بإيجاز  )1 :بيع
أجزاء السيارات  )2مفاوض )3
استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
افاليزداتن جماعة افاليسن
امنتانوت  41050 -امنتانوت
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم اخراز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد السالم اخراز
عنوانه(ا) دوار افاليزداتن افاليسن
امنتانوت  41050امنتانوت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد السالم اخراز
عنوانه(ا) دوار افاليزداتن افاليسن
امنتانوت  41050امنتانوت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .600/2021
899I
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CABINET MASTER COMPTABLE
السيد حريك عمر عنوانه(ا) حي
 TAUJOURS CAR S.A.R.L A.Uازوران الزنقة  19امنتانوت 41050
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات امنتانوت املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
CABINET MASTER COMPTABLE
السيد حريك عمر عنوانه(ا) حي
AV HASSAN 2 RESIDENCE
ازوران الزنقة  19امنتانوت 41050
OUAKRIM N 103
امنتانوت املغرب
IMINTANOUT ، 41050،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
IMINTANOUT MAROC
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 29
TAUJOURS CAR S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات دجنبر  2021تحت رقم .601/2021
900I
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
GESTION ALJANOUB
السعادة الشقة رقم  02الطابق
FM ARCHITECTURE
االر�ضي شارع مراكش ازوران
امنتانوت  41050 -امنتانوت املغرب شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤلية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
GESTION ALJANOUB
رقم التقييد في السجل التجاري :
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
2007
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
 22دجنبر  2021تم إعداد القانون
العيون املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية  FM ARCHITECTUREشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 70
مسؤلية محدودة ذات الشريك حي الوحدة  2الطابق األول العمارة
الوحيد.
رقم  1العيون  70000 -العيون
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة ذات مسؤلية
.TAUJOURS CAR S.A.R.L A.U
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :كراء رقم التقييد في السجل التجاري :
السيارات بدون سائق.
39677
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السعادة الشقة رقم  02الطابق
 23دجنبر  2021تم إعداد القانون
االر�ضي شارع مراكش ازوران
امنتانوت  41050 -امنتانوت املغرب .األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املدة التي تأسست من أجلها محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة .
شكل الشركة  :شركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
مسؤلية محدودة ذات الشريك
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حريك عمر  1.000 :حصة الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها FM :.ARCHITECTURE
وصفات ومواطن الشركاء :
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غرض الشركة بإيجاز  :ممارسة
مهنة املهندس املعماري وفق القانون
.14106
عنوان املقراالجتماعي  :تجزئة 70
حي الوحدة  2الطابق األول العمارة
رقم  1العيون  70000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء املراوي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء املراوي
عنوانه(ا) الحي االداري شارع عبد
الرحمان ناصر رقم  96العيون
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء املراوي
عنوانه(ا) الحي االداري شارع عبد
الرحمان ناصر رقم  96العيون
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .3997/21
901I
خدمة جيدة للمحترفين

خدمة جيدة للمحترفين

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خدمة جيدة للمحترفين
حي ازيكي الجديد رقم  42مراكش
حي ازيكي الجديد رقم  42مراكش،
 ،40000مراكش املغرب
خدمة جيدة للمحترفين شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي إزيكي
الجديد رقم  42مراكش حي ازيكي
الجديد رقم  42مراكش 40000

الجريدة الرسمية

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
121215
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :خدمة
جيدة للمحترفين.
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
وتجارة متنوعة
بيع وتنفيذ مشاريع التكييف
واألجهزة املنزلية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي إزيكي
الجديد رقم  42مراكش حي ازيكي
الجديد رقم  42مراكش 40000
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد بودراع عنوانه(ا)
حي ازيكي الجديد رقم  42مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد بودراع عنوانه(ا)
حي ازيكي الجديد رقم  42مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .130809
902I

731

sahara gift
بند رقم البند رقم :7الذي ينص
ً
SAHARA GIFT
على مايلي :يبقى رأس املال ثابتا عند
إعالن متعدد القرارات
مجموع مائة ألف درهم (100،000
درهم) .وهي مقسمة إلى ألف ()1000
sahara gift
 45زنقة عبد القادرمفتكرالطابق مساهم بمئة ( )100درهم لكل منهم ،
 2شقة االدارالبيضاء  45زنقة عبد مرقمة من  01إلى  ، 1000ومخصصة
القادرمفتكرالطابق  2شقة االدار بالكامل للسيد مصطفى سعدالي ،
البيضاء ،27400 ،الدارالبيضاء الشريك الوحيد.
بند رقم البند رقم  :14الذي ينص
maroc
على مايلي :يمارس املساهم الوحيد
« SAHARA GIFTشركة ذات
الصالحيات التي يخولها القانون
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
ملجموعة املساهمين .إذا تم الجمع
الوحيد»
بين جميع األسهم في يد واحدة  ،فال
وعنوان مقرها االجتماعي 45 :زنقة
يتم حل الشركة .يتم تسجيل قرارات
عبد القادرمفتكرالطابق  2شقة
ً
املساهم الوحيد  ،املتخذة بدال من
االدارالبيضاء  27400 -الدار
الجمعية العامة  ،في سجل .املساهم
البيضاء املغرب.
الوحيد مسؤول فقط عن خسائر
«إعالن متعدد القرارات»
الشركة حتى مبلغ مساهمته.
ي
رقم التقييد في السجل التجار .- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
املؤرخ في  12نونبر 2021
دجنبر  2021تحت رقم .802582
تم اتخاذ القرارات التالية:
903I
قراررقم ٍٍِ :1الذي ينص على مايلي:
RAISON CONSEIL
ٍٍِتفويت اسهم ابراهيم مزوار و عبد
FIRME DE REALISATION
الرحيم بلي ملصطفى السعدالي.
ESSAIS ET ETUDES
قراررقم ِ :2الذي ينص على مايلي:
TECHNIQUES
ٍتغير الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 s.a.r.lالى s.a.r.l a.u
الشريك الوحيد
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
استقالة املسير القانوني للشركة
RAISON CONSEIL
ابراهيم مزوار .
قراررقم  :4الذي ينص على مايليRUE AHMED LOUKILI RESID :
SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،
تعيين مصطفى السعدالي مسيرا
30000، FES MAROC
للشركة .
FIRME DE REALISATION ESSAIS
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
 ET ETUDES TECHNIQUESشركة
اعادة صياغة قانون الشركة.
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
الوحيد
النظام األسا�سي التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي شفة
بند رقم البند رقم  :6الذي ،1عمارة بنسودة ،2زنقة ابي طيب
ينص على مايلي :السيد مصطفى املتنبي األطلس،فاس 30000 - .فاس
سعدلي  ،الشريك الوحيد للشركة
املغرب.
 ،يساهم فيها بمبلغ مائة ألف درهم
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
( 100،000درهم)  ،يمثل رأس مال
.22067
الشركة بالكامل.

الجريدة الرسمية

732

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14يونيو  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شفة ،1عمارة بنسودة ،2زنقة ابي
طيب املتنبي األطلس،فاس30000 - .
فاس املغرب» إلى «رقم ،56شارع
عمر ابن الخطاب عمارة فضاء
الريان ،1الطابق ،6مكتب ،21تجزئة
بريستيجيا،ملعب الخيل،فاس- .
 30000فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .8566
904I
CHETTIOUI AHMED

KA DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع
,01رقم  ،92150 ، 34القصرالكبير
املغرب
 KA DISTRIBUTIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
السالم مجموعة –نون-زنقة  08رقم
 30مكرر  92150 -القصرالكبير
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.2353
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  03مارس  2021تقرر حل
 KA DISTRIBUTIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السالم مجموعة –نون-زنقة 08
رقم  30مكرر  92150 -القصرالكبير
املغرب نتيجة لعدم تحقيق ارباح.
و عين:
السيد(ة) القيوري يونس و
عنوانه(ا) حي السالم مجموعة –

نون-زنقة  22رقم 92150 26:القصر
الكبيراملغرب كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  03مارس  2021وفي حي
السالم مجموعة –نون-زنقة 08
رقم  30مكرر  92150 -القصرالكبير
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .375
905I
CHETTIOUI AHMED

IRINA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع
,01رقم  ،92150 ، 34القصرالكبير
املغرب
 IRINA TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
العرائش  ,رقم  92150 - 162القصر
الكبيراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3225
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IRINA :
.TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
العرائش  ,رقم  92150 - 162القصر
الكبيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادريس اكيسو 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايوب الخملي�شي 850 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس اكيسو عنوانه(ا)
حي اكماظ  52253كلميمة املغرب.
السيد ايوب الخملي�شي عنوانه(ا)
حي السالم تجزئة الفا�سي رقم 35
شقة  92150 2القصرالكبيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس اكيسو عنوانه(ا)
حي اكماظ  52253كلميمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .382
906I
)MENUISERIE SAHARA BOIS (M.S.B

MENUISERIE SAHARA
)BOIS (M.S.B

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MENUISERIE SAHARA BOIS
)(M.S.B
حي النهضة  01الطابق السفلي رقم
 ،73000 ، 668الداخلة املغرب
MENUISERIE SAHARA BOIS
 )(M.S.Bشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
 01الطابق السفلي رقم - 668
 73000الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
20329
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MENUISERIE SAHARA BOIS
.)(M.S.B
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب وفي الخارج هو :
تسويق جميع أنواع األخشاب
املحلية أو املستوردة واألملنيوم
والتزجيج والصفائح املعدنية وجميع
إكسسوارات نجارة (املنيوم أو
خشب)
تأجير االت نجارة الخشب ونجارة
املنيوم
شراء وبيع واستيراد وتصدير
جميع املواد أو املنتجات أو املعدات
املعدة لغرض الشركة
إنشاء جميع األصول التجارية
وحيازتها واستئجارها وتأجيرها
نقل البضائع لحساب الغير
النقل املحلي والدولي بكافة أنواعه
أعمال متنوعة وتقديم الخدمات
أعمال البناء
أي شكل من أشكال األنشطة
العقارية
التجارة العامة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
النهضة  01الطابق السفلي رقم 668
  73000الداخلة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة200.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الرازن 1.600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عمر الرازن  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الرازن عنوانه(ا)
دوار الحاج العربي السويهلة سعادة
 40000مراكش املغرب.
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السيد عمر الرازن عنوانه(ا) بيتي
سكن عمارة  27رقم 40000 332
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر الرازن عنوانه(ا) بيتي
سكن عمارة  27رقم 40000 332
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .2182/2021
907I
Cabinet LAMRINI HADI

OULMIN IMPORT EXPORT
ET NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI
,18شارع إبن سينا الناضور ،
 ،62000الناضور املغرب
OULMIN IMPORT EXPORT ET
 NEGOCEشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
حسن األول رقم 62000 - 474
الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.14895
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
OULMIN IMPORT EXPORT ET
 NEGOCEمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
حسن األول رقم 62000 - 474
الناظور املغرب نتيجة ل  :ال �شيء.
و حدد مقر التصفية ب شارع
حسن األول رقم 62000 - 474
الناظور املغرب.
و عين:
السيد(ة) جالل مصباح و
عنوانه(ا) حي زروالة بني انصار
 62050الناظور املغرب كمصفي (ة)
للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .4745
908I
املركزالجهوي لالستثمارلجهة العيون الساقية
الحمراء

VISION AUDIOVISUELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة
العيون الساقية الحمراء
صندوق البريد ،70000 ، 2266
العيون املغرب
 VISION AUDIOVISUELLEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
سيدي محمد زنقة الفورات رقم 02
العيون  70000 -العيونا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39215
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.VISION AUDIOVISUELLE
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة  ،سواء للمغرب أو في
الخارج  ،هو:
 انشطة افالم وفيديو وتليفزيون األنشطة اليدوية والحرفاليدوية في السينما.

733

 ابتكار فيلم الرسوم املتحركةوخدمات التحرير
 خدمة كاتب السيناريو واإلنتاج توريد املعدات واملنتجاتاملختلفة
 التجارة العامة. وبشكل أعم  ،جميع العملياتالصناعية والتجارية والتقنية ،
املالية واملنقولة والعقارية
املرتبطة بشكل مباشرأو غيرمباشربـ
غرض الشركة أو الذي قد يعزز
تطويرالشركة. .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
سيدي محمد زنقة الفورات رقم 02
العيون  70000 -العيونا املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امربيه بوافريوة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد امربيه بوافريوة عنوانه(ا)
حي خط الرملة  01زنقة تمنارت رقم
 67العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امربيه بوافريوة عنوانه(ا)
حي خط الرملة  01زنقة تمنارت رقم
 67العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  06دجنبر
 2021تحت رقم .3687/2021
909I
Cabinet LAMRINI HADI

OULMIN IMPORT EXPORT
ET NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Cabinet LAMRINI HADI
,18شارع إبن سينا الناضور ،
 ،62000الناضور املغرب
OULMIN IMPORT EXPORT ET
 NEGOCEشركة ذات املسؤولية

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
حسن األول رقم 62000 - 474
الناظور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.14895
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27دجنبر  2021تقرر حل
OULMIN IMPORT EXPORT ET
 NEGOCEشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
شارع حسن األول رقم 62000 - 474
الناظور املغرب نتيجة لال �شيء.
و عين:
السيد(ة) جالل مصباح و
عنوانه(ا) حي زروالة بني انصار
 62050الناظور املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  27دجنبر  2021وفي شارع
حسن األول رقم 62000 - 474
الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .4746
910I
إئتمانيات الدريوش

Société BLOOM BERRIES
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
Société BLOOM BERRIES SARL
 AUشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم 1721الشقة
 5إقامة فينيزيا  92000 -العرائش
املغرب

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6551
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها Société :
. BLOOM BERRIES SARL AU
غرض الشركة بإيجاز :
COMMERCIALISATION DES
FRUITS ET LEGUMES-NEGOCE
GENERALE-EXPLOITATION
.TERRAIN AGRICOLE
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم 1721الشقة
 5إقامة فينيزيا  92000 -العرائش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة شميشة اترارة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شميشة اترارة عنوانه(ا)
تجزئة شعبان  1عمارة  501الطابق
 4الشقة 92000 11العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شميشة اترارة عنوانه(ا)
تجزئة شعبان  1عمارة  501الطابق
 4الشقة 92000 11العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .1389/2021
911I

ZOLA INDUSTRIE

ZOLA INDUSTRIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOLA INDUSTRIE
حي نجيبة شارع  88رقم  11طنجة ،
 ،90000طنجة املغرب
 ZOLA INDUSTRIEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة
شارع  88رقم  11الطابق األر�ضي
طنجة ah.benkaddour10@ -
 gmaiطنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122981
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 09دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ZOLA :
.INDUSTRIE
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
املكونات املعدنية للبناء والهيكل
املعدني وصناعة الغاليات وغيرها من
التخصصات واألنابيب الصناعية
والتركيب.
عنوان املقراالجتماعي  :حي نجيبة
شارع  88رقم  11الطابق األر�ضي
طنجة ah.benkaddour10@ -
 gmaiطنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسن الزبير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن الزبير عنوانه(ا)
شارع كناوة رقم  1235ايت ملول
 80000ايت ملول املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن الزبير عنوانه(ا)
شارع كناوة رقم  1235ايت ملول
 80000ايت ملول املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .249234
912I
DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

PROFIL PRESTATION
PERSONNEL
إعالن متعدد القرارات

DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM
RUE JEAN JAURES 23 23
RUE JEAN JAURES، 20060،
Casablanca Maroc
PROFIL PRESTATION
« PERSONNELشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،10 :شارع
الحرية ،الطابق  ،3الشقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.45397
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
ً
 .1املوافقة على تحويل  670سهما
من قبل السيد سريدي بوبكروالسيد
بوقنوف عبد هللا إلى السيد بانفول
رشيد والسيدة بوقنوف كوثر.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
 .2استقالة السيد سريدي بوبكر من
مهامه كمسير.

قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي .3 :تعيين السيد بانفول رشيد
والسيدة بوقنوف كوثر مسيرين
مشاركين جديدين وإسناد صالحيات
التوقيع للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اعتماد النظام األسا�سي املعدل
للشركة.
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
الشكليات والصالحيات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806370
913I
مكتب الجرودي

TRANSPORT SUPER
CARBURANTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الجرودي
شارع  18نونبررقم  24الناضور ،
 ،62000الناضور املغرب
TRANSPORT SUPER
 CARBURANTSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 863-857
شارع الحسن الثاني العروي 62000
الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :في
طور االنجاز
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
TRANSPORT
SUPER
:
.CARBURANTS

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز  :نقل
املحروقات لحساب الغير.
عنوان املقراالجتماعي 857-863 :
شارع الحسن الثاني العروي 62000
الناضور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي الشليوي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سفيان الشليوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد علي الشليوي
:
50.000درهم بقيمة  100درهم.
ي
السيد سفيان الشليو :
50.000درهم بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي الشليوي عنوانه(ا)
شارع الحسن الثاني حي املطار
العروي  62000الناضور املغرب.
السيد سفيان الشليوي عنوانه(ا)
شارع الحسن الثاني حي املطارالعروي
 62000الناضور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ي
السيد سفيان الشليو عنوانه(ا)
شارع الحسن الثاني حي املطارالعروي
 62000الناضور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .4725
914I
إئتمانيات الدريوش

Société MARTIMO RENT
CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
Société MARTIMO RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة

املغرب الجديد اقامة واد املخازن
محل رقم  92000 - 2العرائش
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4069
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
العورفة نرجس كمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .1259
915I
ARTISANAT BUSINESS

ARTISANAT BUSINESS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARTISANAT BUSINESS
LOTISSEMENT MAAZOUZIA
N°133 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 ARTISANAT BUSINESSشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي
SECTEUR 17967 EL 133
 MAAZOUZIA N°133مراكش
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
121499
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :

735

.ARTISANAT BUSINESS
غرض الشركة بإيجاز :
FABRICATION DE VETEMENTS
.AUTRES QU’EN FOURRURE
عنوان املقر االجتماعي :
SECTEUR 17967 EL 133
 MAAZOUZIA N°133مراكش
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيغ عمر عنوانه(ا) سيبع
رقم  03رقم  225سيبع مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيغ عمر عنوانه(ا) سيبع
رقم  03رقم  225سيبع مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .131196
916I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20شتنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 AL FADL ISKANEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة طورينو رقم 192
حي الوفاء  2النرجس.فاس 30000 -
فاس املغرب نتيجة ل  :انتهاء النشاط.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
طورينو رقم  192حي الوفاء 2
النرجس.فاس  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد الحروني العلوي
و عنوانه(ا) رقم  121شارع املنامة
الزهور  1فاس  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :زنقة طورينورقم
 192حي الوفاء  2النرجس.فاس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .8545
917I

RAISON CONSEIL

مكتب سعد الخيرللمحاسبة

STE AL FADL ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

RAISON CONSEIL
RUE AHMED LOUKILI RESID
SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،
30000، FES MAROC
 STE AL FADL ISKANEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
طورينو رقم  192حي الوفاء 2
النرجس.فاس  30000 -فاس
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32219

BEZZANIN.2.J
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب سعد الخيرللمحاسبة
زنقة  2رقم  36تجزئة سعد الخير
االلفة البيضاء  ،20230 ،البيضاء
املغرب
 BEZZANIN.2.Jشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26محج
مرس السلطان الطابق  1شقة - 3
 20640الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.485179

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 BEZZANIN.2.Jمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  26محج مرس السلطان
الطابق  1شقة 20640 - 3
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل :
انعدام سوق الشغل نظرا لتف�شي
فيروس كورونا.
و حدد مقر التصفية ب  26محج
مرس السلطان الطابق  1شقة - 3
 20640الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
بزعنين و
السيد(ة) سعيد
عنوانه(ا) قطاع  10شارع االرز عمارة
الف شقة 12حي الرياض 10100
الرباط املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806509
918I
Cabinet Comptable Azmani Mounsef

SIBOUNT NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Cabinet Comptable Azmani
Mounsef
Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc
 SIBOUNT NORDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تدغين رقم  4امزورن 32000 -
الحسيمة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.757
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مسير جديد للشركة السيد(ة) ملوكي
وملوكي السيدان عبد الرزاق و كمال
كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .120902
920I

ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
APT 2 ، 33200، CASABLANCA
MAROC
 HAUSSMAN AUTOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
 11ينايرالطابق االول الشقة - 169
 33200البيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.411353
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 75شارع  11يناير الطابق االول
الشقة  33200 - 169البيضاء
املغرب» إلى «رقم  1زاوية الكارة
الطابق السفلي  80شارع موالي
سليمان عين السبع 23300 -
البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806417
922I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SIBOUNT NORDمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع تدغين رقم 4
امزورن  32000 -الحسيمة املغرب
نتيجة ل  :التوقف النهائي للنشاط
التجاري للشركة.
LAYODIS
و حدد مقر التصفية ب شارع
I-VISIO
تدغين رقم  4امزورن 32000 -
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الحسيمة املغرب.
الشريك الوحيد
و عين:
رفع رأسمال الشركة
السيد(ة) املساوي محمد و
LAYODIS
عنوانه(ا) شارع محمد  Vعمارة
،157شارع انفا ،الطابق  ،1رقم
ياسمين الطابق  6رقم 90072 20
 12مكرر  ،20000 ،الدارالبيضاء
تطوان املغرب كمصفي (ة) للشركة.
املغرب
وعند اإلقتضاء الحدود
 I-VISIOشركة ذات مسؤلية
املفروضة على الصالحيات املخولة
محدودة ذات الشريك الوحيد
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية  :وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،9زنقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة دواي شارع إميل زوال  20082 -الدار
البيضاء املغرب .
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 30
رفع رأسمال الشركة
دجنبر  2021تحت رقم .736
رقم التقييد في السجل التجاري
919I
.349249
AGIN SARL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
BFIT CLUB
 MELLOUKI ET CONSORTSاملؤرخ في  15دجنبر  2021تم
BFIT CLUB
 SARL «MELLOUK›S COFFEEرفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
« 500.000درهم» أي من «100.000
تأسيس شركة
تعيين مسيرجديد للشركة
درهم» إلى « 600.000درهم» عن
BFIT CLUB
AGIN SARL
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون  117شارع إبن املنير ،إقامة الزرقة،
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
الطابق األول ،الشقة رقم 2
RABAT ، 12000، RABAT
تم اإليداع القانوني باملحكمة املعاريف  ،20000 ،الدارالبيضاء
MAROC
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
املغرب
MELLOUKI ET CONSORTS
دجنبر  2021تحت رقم .806561
 BFIT CLUBشركة ذات املسؤولية
SARL «MELLOUK›S COFFEE
921I
املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  117شارع
CABINET S2S CONSULTING
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
إبن املنير ،إقامة الزرقة ،الطابق
القاهرة الرباط  10020 -الرباط
HAUSSMAN AUTO
األول ،الشقة رقم  2املعاريف -
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 20000الدارالبيضاء املغرب
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تعيين مسيرجديد للشركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري
CABINET S2S CONSULTING
املحدودة
CASABLANCA, BD AL QODS,
.88917
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي RES AMINA 5, OULAD TALB,
املؤرخ في  16نونبر  2021تم تعيين QUARTIER EL OMARIYA, LOT
527139
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الجريدة الرسمية

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف التازي عنوانه(ا)
تجزئة أمرود رقم  7شارع الهاشمي
الفياللي كاليفورنيا 20000
الدارالبيضاء املغرب.
السيد عثمان مزيان عنوانه(ا)
إقامة أنفا بالص درج  2الشقة 05
بلوك  3شارع الكورنيش عين الذئاب
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف التازي عنوانه(ا)
تجزئة أمرود رقم  7شارع الهاشمي
الفياللي كاليفورنيا 20000
الدارالبيضاء املغرب
السيد عثمان مزيان عنوانه(ا)
إقامة أنفا بالص درج  2الشقة 05
بلوك  3شارع الكورنيش عين الذئاب
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806154
923I

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BFIT :
.CLUB
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
وتشغيل القاعة الرياضية ونادي
اللياقة البدنية ومركز اللياقة
البدنية؛
تنظيم والندوات التدريبية
واملؤتمرات وجلسات التدريب لجميع
أنواع الجمهور ؛
إنتاج وتوزيع منتجات العرض
واإلعالن ؛
االستشارات في االتصاالت
واإلعالن والعالمات التجارية ؛
إستغالل اإلمتياز التجاري
أوشبكة االمتيازالتجاري ؛
إدارة أي عمل في القاعة الرياضية
 ،نادي اللياقة البدنية ؛
استيراد وتصدير وبيع وشراء
LK CONSULTING SARL
جميع أنواع املعدات والعناصر
GOLD RIF
الرياضية ؛
إعالن متعدد القرارات
وبشكل عام  ،جميع املعامالت
LK CONSULTING SARL
الصناعية والتجارية واملالية
شارع محمد الخامس رقم 45
واملنقولة والعقارية  ،التي قد تتعلق
الطابق الثاث رقم  18تطوان ،
بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف
 ،93000تطوان املغرب
الشركة وأي �شيء مشابه أو مرتبط « GOLD RIFشركة ذات املسؤولية
قد يعزز توسيعه أو تطويره..
املحدودة»
عنوان املقر االجتماعي  117 :وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
شارع إبن املنير ،إقامة الزرقة ،ام كلتوم رقم  80مرتيل  - -تطوان
الطابق األول ،الشقة رقم  2املعاريف
املغرب.
  20000الدارالبيضاء املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري:
الشركة  99 :سنة .
.19303
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
درهم ،مقسم كالتالي:
املؤرخ في  06دجنبر 2021
السيد يوسف التازي  50 :حصة
تم اتخاذ القرارات التالية:
بقيمة  100درهم للحصة .
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
السيد عثمان مزيان  50 :حصة تحويل الحصص من السيدة حنان
امحمدي و السيدة نوال والد قاسم
بقيمة  100درهم للحصة .

737

تم اإليداع القانوني باملحكمة
الى السيد محمد امحمدي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
استمراراملسييرمحمد امحمدي
دجنبر  2021تحت رقم .806342
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
925I
ااالمضاء البنكي بيد السيد محمد
امحمدي
AGIN SARL
قراررقم  :4الذي ينص على مايليMELLOUKI ET CONSORTS :
تحول الشكل القانوني للشركة الى
SARL
شريك وحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
وفاة شريك
النظام األسا�سي التالية:
AGIN SARL
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
RUE RABIA APT 2 AGDAL 17
الحصص بيد السبد محمد امحمدي
RABAT ، 12000، RABAT
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
MAROC
املسيرمحمد امحمدي
MELLOUKI ET CONSORTS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 SARLشركة ذات املسؤولية
االبتدائية بتطوان بتاريخ  09دجنبر
املحدودة
 2021تحت رقم .7417
 924Iوعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
القاهرة الرباط  10زنقة القاهرة
HOLMARCOM
الرباط  10020الرباط املغرب.
وفاة شريك
HOLMARCOM AFRICA
رقم التقييد في السجل التجاري
FINANCIAL SERVICES
شركة املساهمة
.88917
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
HOLMARCOM
املؤرخ في  16نونبر  2021تم اإلعالم
 20زنقة مصطفى املعاني  ،20080 ،بوفاة الشريك سليمان ملوكي و توزيع
ً
الدارالبيضاء املغرب
حصصه على الورثة تبعا لرسم
HOLMARCOM AFRICA
اإلراثة املؤرخ في  25غشت 2021
 FINANCIAL SERVICESشركة
بالشكل األتي :
املساهمة
السيد(ة) فاطمة فضيلي ،
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20شارع
 1.032حصة .
مصطفى املعاني  20080 -الدار
السيد(ة) يوسف ملوكي 1.444 ،
البيضاء املغرب.
حصة .
تحويل املقراالجتماعي للشركة
السيد(ة) محمد ملوكي 1.444 ،
رقم التقييد في السجل التجاري
حصة .
.441359
السيد(ة) نادية ملوكي 721 ،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تم تحويل حصة .
السيد(ة) كمال ملوكي 1.444 ،
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 20شارع مصطفى املعاني  20080 -حصة .
السيد(ة) املصطفى ملوكي ،
الدار البيضاء املغرب» إلى «القطب
املالي للدار البيضاء  ،كور  2من املبنى  1.444حصة .
السيد(ة) سارة ملوكي 721 ،
 ،الطابق الخامس  ،مكتب رقم - .1
حصة .
 20250الدارالبيضاء املغرب».

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .120902
926I
فيفونديس مركزأعمال

VITENZA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس مركزأعمال
rue abou abbas jeraoui N 17
5 quartier de la gare ، 20310،
 CASABLANCAاملغرب
 VITENZAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  332شارع
ابراهيم الروداني الطابق  5الشقة
رقم  21اقامة ريحان  20330 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
510017
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.VITENZA
غرض الشركة بإيجاز :
COLLECTE
TRANSPORT
STOCKAGE DE TOUTES
.LES HUILES
عنوان املقر االجتماعي 332 :
شارع ابراهيم الروداني الطابق 5
الشقة رقم  21اقامة ريحان 20330 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوعالم فقير  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوعالم فقير عنوانه(ا)
حي املسيرة العروي الناظور 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعالم فقير عنوانه(ا)
حي املسيرة العروي الناظور 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ -
تحت رقم .-
927I
خدمة ممتازة للمحترفين

خدمة ممتازة للمحترفين

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خدمة ممتازة للمحترفين
تجزئة االمان رقم  186اسكجور
مراكش تجزئة االمان رقم 186
اسكجور مراكش ،40000 ،مراكش
املغرب
خدمة ممتازة للمحترفين شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االمان رقم  186اسكجور مراكش
تجزئة االمان رقم  186اسكجور
مراكش  40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
121209
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :خدمة
ممتازة للمحترفين.
غرض الشركة بإيجاز  :التركيبات
الصحية للتدفئة املتساوية أو العزل
الحراري أو املدخن الصناعي (مقاول)
تكييف الهواء
أعمال أو إنشاءات مختلفة
(مقاول) تفاوض.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
االمان رقم  186اسكجور مراكش
تجزئة االمان رقم  186اسكجور
مراكش  40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اد منصور عنوانه(ا)
تجزئة االمان رقم  186اسكجور
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اد منصور عنوانه(ا)
تجزئة االمان رقم  186اسكجور
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .130805
928I
إئتماني البدر

وكالة أدرارأفنتور

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
استمرارنشاط الشركة

إئتماني البدر
شارع املقاومة عمارة أكايمدن حرف
أ  1شقة  14مراكش ،400000 ،
مراكش املغرب
وكالة أدرارأفنتور
«شركة ذات مسؤلية محدودة ذات

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
سعاد عين مزواررقم  111مراكش -
 40000مراكش اململكة املغربية .
«استمرارنشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.7259
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06دجنبر  2021تقرر ما
يلي:
 .1قرار بعدم حل الشركة رغم
الخسائراملسجلة.
 .2تخفيض رأسمال الشركة
بمبلغ يساوي  10درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22دجنبر
 2021تحت رقم .131093
929I
FISCAL & LEGAL TEAM

ماريك ريسايكلين MARREC
RECYCLING SARL-AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FISCAL & LEGAL TEAM
RUE TAHA HOUCINE 5EME 3
ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC
ماريك ريسايكلين MARREC
 RECYCLING SARL-AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
عزيزبالل الطابق الخامس،
شارع الزرقطوني 20330
املعاريف الدارالبيضاء 20060 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.193025
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09ماي  2019تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد ماريك ريسايكلين
MARREC RECYCLING SARL-
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 AUمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس،
شارع الزرقطوني  20330املعاريف
الدارالبيضاء  20060 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :قرر الشريك الوحيد
للشركة ،وفقا ألحكام القوانين
املعمول بها ،وال سيما القانون 15-95
 ،تصفية مسبقة للشركة.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
عزيز بالل الطابق الخامس ،شارع
الزرقطوني  20330املعاريف
الدارالبيضاء  20060 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) باتريك البرونش
البرونش و عنوانه(ا) الدارالبيضاء
الدارالبيضاء املغرب
20060
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2019تحت رقم .724424
930I
CHICHAOUA FINANCES SARL AU

NG ingénierie
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CHICHAOUA FINANCES SARL
AU
APPT N°2 IMMEUBLE
MAYORCA HAY EL QODS
CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC
 NG ingénierieشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل
سيدي املختارشيشاوة 41000 -
شيشاوة املغرب

الجريدة الرسمية

السيد ايوب املصبن عنوانه(ا) حي
تأسيس شركة ذات املسؤولية
االمل سيدي املختارشيشاوة 41000
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
1997
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 23
 23نونبر  2021تم إعداد القانون دجنبر  2021تحت رقم .592/2021
931I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS
شكل الشركة  :شركة ذات
GLOBAL TECH SOLUTIONS
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
تعيين مسيرجديد للشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NG :
FIDUCIAIRE BUSINESS
.ingénierie
CONSEILS
غرض الشركة بإيجاز 1- :مكتب
PLACE MOHAMED V N°27
االبحاث و الدراسات و التحقيق
APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT
2مفاوض.، 26000، SETTAT MAROC
عنوان املقر االجتماعي  :حي االمل
GLOBAL TECH SOLUTIONS
سيدي املختارشيشاوة 41000 -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شيشاوة املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم
املدة التي تأسست من أجلها
بلوك س زنقة الخرطوم الرقم - 5
الشركة  99 :سنة .
 26000سطات املغرب.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تعيين مسيرجديد للشركة
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد الحافظ اليزيدي 340 :
.5591
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد ايوب املصبن  330 :حصة
املؤرخ في  20دجنبر  2021تم تعيين
بقيمة  100درهم للحصة .
مسير جديد للشركة السيد(ة) عادل
السيد توفيق الشناني 330 :
ابو الشرف كمسيروحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تبعا إلقالة مسير.
 األسماء الشخصية والعائليةتم اإليداع القانوني باملحكمة
وصفات ومواطن الشركاء :
االبتدائية بسطات بتاريخ  22دجنبر
السيد الحافظ اليزيدي عنوانه(ا)  2021تحت رقم .1440/21
تجزئة العهد الجديد سيدي املختار
932I
شيشاوة  41000شيشاوة املغرب.
السيد ايوب املصبن عنوانه(ا) حي
CABINET S2S CONSULTING
االمل سيدي املختارشيشاوة 41000
ITQANE INDUSTRIE
شيشاوة املغرب.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد توفيق الشناني عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
حي التقدم سيدي املختار شيشاوة
تعيين مسيرجديد للشركة
 41000شيشاوة املغرب.
CABINET S2S CONSULTING
األسماء الشخصية والعائلية CASABLANCA, BD AL QODS,
ومواطن مسيري الشركة:
RES AMINA 5, OULAD TALB,
السيد الحافظ اليزيدي عنوانه(ا) QUARTIER EL OMARIYA, LOT
تجزئة العهد الجديد سيدي املختار ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
APT 2 ، 33200، CASABLANCA
شيشاوة  41000شيشاوة املغرب.
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MAROC
 ITQANE INDUSTRIEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  14زنقة
لسيرن اقامة لطفة الطابق  1مكتب
رقم  23300 - 3البيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.354285
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26نونبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بوحانين عبد الغني كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806361
933I
ALLGLAS

ALLGLASS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLGLAS
AMR AIBN ASS 3°ETG N°26 29
TANGER ، 90000، TANGER
املغرب
 ALLGLASSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29شار
ع عمرابن العاص رقم  26الطابق
التالت طنجة  90010طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122183
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 22نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALLGLASS
غرض الشركة بإيجاز IMPORT :
.ET EXPORT DE VERRE
عنوان املقر االجتماعي  29 :شار
ع عمر ابن العاص رقم  26الطابق
التالت طنجة  90010طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالنبي موي�سى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالنبي موي�سى عنوانه(ا)
حي القدس زنقة  52رقم  72بيرالشفا
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالنبي موي�سى عنوانه(ا)
حي القدس زنقة  52رقم  72بيرالشفا
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22نونبر
 2021تحت رقم .11212424166
934I
CABINET S2S CONSULTING

POUSSEL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

CABINET S2S CONSULTING
CASABLANCA, BD AL QODS,
RES AMINA 5, OULAD TALB,
QUARTIER EL OMARIYA, LOT
ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
APT 2 ، 33200، CASABLANCA
MAROC
 POUSSELشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  4البحتري
  23300البيضاء املغرب.تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.113985
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26نونبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بوحانين عبد الغني كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806217
935I
CABINET S2S CONSULTING

AFRI PROJET

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

CABINET S2S CONSULTING
CASABLANCA, BD AL QODS,
RES AMINA 5, OULAD TALB,
QUARTIER EL OMARIYA, LOT
ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
APT 2 ، 33200، CASABLANCA
MAROC
 AFRI PROJETشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  14زنقة
لسيرن اقامة لطفة الطابق  1مكتب
رقم  23300 - 3البيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.354397
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26نونبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بوحانين عبد الغني كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806216
936I
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AGIN SARL

MELLOUKI ET CONSORTS
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

AGIN SARL
RUE RABIA APT 2 AGDAL 17
RABAT ، 12000، RABAT
MAROC
MELLOUKI ET CONSORTS
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
القاهرة الرباط  10زنقة القاهرة
الرباط  10020الرباط املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.88917
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تم اإلعالم
بوفاة الشريك ابراهيم ملوكي و توزيع
ً
حصصه على الورثة تبعا لرسم
اإلراثة املؤرخ في  15مارس 2021
بالشكل األتي :
السيد(ة) عايشة بنبارش ،
 1.032حصة .
السيد(ة) جميلة ملوكي 2.887 ،
حصة .
السيد(ة) رشيد ملوكي 2.887 ،
حصة .
السيد(ة) نورالدين ملوكي ،
 1.444حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .120902
937I
CABINET S2S CONSULTING

INTEGRADIS EUROPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CABINET S2S CONSULTING
CASABLANCA, BD AL QODS,
RES AMINA 5, OULAD TALB,
QUARTIER EL OMARIYA, LOT
ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

APT 2 ، 33200، CASABLANCA
MAROC
 INTEGRADIS EUROPEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
 11ينايرالطابق االول الشقة - 169
 33200البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.316971
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24نونبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 600.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 700.000درهم» عن
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
عالوات إصدارفي رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806215
938I
CABINET S2S CONSULTING

INTEGRADIS EUROPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمال الشركة

CABINET S2S CONSULTING
CASABLANCA, BD AL QODS,
RES AMINA 5, OULAD TALB,
QUARTIER EL OMARIYA, LOT
ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
APT 2 ، 33200، CASABLANCA
MAROC
 INTEGRADIS EUROPEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
 11ينايرالطابق االول الشقة 169
 75شارع  11ينايرالطابق االول
الشقة  33200 169البيضاء
املغرب.
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.316971
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24نونبر  2021تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 500.000درهم» أي من «700.000
درهم» إلى « 200.000درهم» عن
طريق  :تخفيض عدد األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806215
939I
مستامنة تيماديرش.م.م ش.و

AT DEKO DESIGN EBTIKAR
SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيماديرش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق
الرابع الناظور ،62000 ،الناظور
املغرب
AT DEKO DESIGN EBTIKAR
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 580
اوالد براهيم شارع املسيرة الناظور
الناظور  62000الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23227
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AT :
DEKO DESIGN EBTIKAR SARL
. AU

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23دجنبر  2021تم تغيير
نشاط الشركة من «*مقاول في
التامين غيراملتبادل
*مقاول في نقل االموات * اسعاف
*» إلى «*مقاول في التامين غيراملتبادل
*مقاول في نقل االموات *اسعاف
*مقاول نقل البضائع علي حساب
الغير «.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .4738
941I

غرض الشركة بإيجاز  :مصمم
داخلي.
عنوان املقراالجتماعي  580 :اوالد
براهيم شارع املسيرة الناظور الناظور
 62000الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم ترهولي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد عبد الرحيم ترهولي :
 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
IA2C
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحيم ترهولي ABDOUBENCHRIF NEGOCE
عنوانه(ا) شارع عمر بن الخطاب شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
العروي  62000الناظور املغرب.
حل شركة
األسماء الشخصية والعائلية
IA2C
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحيم ترهولي  121شارع الحسن التاني الطابق
عنوانه(ا) شارع عمر بن الخطاب  2رقم ا  ،12000 ، 2الدارالبيضاء
املغرب
العروي  62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة ABDOUBENCHRIF NEGOCE
االبتدائية بالناضور بتاريخ  30دجنبر شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 2021تحت رقم  09دجنبر .2021
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
 940Iوعنوان مقرها اإلجتماعي  14تجزءة
ج ح  108انا�سي الطابق االر�ضي رقم
فيديتاكو ش م م
 20000 - 153الدارالبيضاء املغرب.
STE ASSISTANCE RIF AL
حل شركة
KABIR
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.414685
تغييرنشاط الشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
فيديتاكو ش م م
املؤرخ في  16دجنبر 2021
شارع موالي علي الشريف رقم 13
تقرر حل شركة ذات مسؤلية
لعري الشيخ  ،62000 ،الناظور
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
ABDOUBENCHRIF NEGOCE STE ASSISTANCE RIF AL KABIR
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حي اوالد مقرها اإلجتماعي  14تجزءة ج ح
يحي رقم  50ازغنغان اقليم الناظور  108انا�سي الطابق االر�ضي رقم 153
  20000الدارالبيضاء املغرب نتيجة  62650الناظور املغرب.ل  :امتصاص رأس املال من خالل
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
الخسائر
.16309
صعوبات استئناف النشاط.

741

و حدد مقرالتصفية ب  14تجزءة
ج ح  108انا�سي الطابق االر�ضي رقم
 20000 - 153الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد بنشريف و
عنوانه(ا) انا�سي  8مدخل  13رقم
 126البرنو�صي  20000الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 14 :تجزءة ج ح  108انا�سي الطابق
االر�ضي رقم  153الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806212
942I
احمد ايت دحمان

STE AVENIR ANASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

احمد ايت دحمان
حي اكلي الشمالي ميسور ،33250 ،
ميسور املغرب
 STE AVENIR ANASSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
الجيش امللكي ميسور 33250
ميسور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1425
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر حل
 STE AVENIR ANASSشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع الجيش امللكي
ميسور  33250ميسور املغرب نتيجة
النعدام االستغالل.

الجريدة الرسمية

742

و عين:
العمراني و
السيد(ة) انس
عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي
 MISSOUR 33250املغرب كمصفي
(ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  15دجنبر  2021وفي شارع
الجيش امللكي ميسور  33250ميسور
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببوملان بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .382/2021
943I
املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات

SOCIÉTÉ ERRABHI
SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة
تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الطابق االول ورزازات،45000 ،
ورزازات املغرب
SOCIÉTÉ ERRABHI SERVICES
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
توريرت  45800 -تنغيراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3393
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SOCIÉTÉ ERRABHI SERVICES
. SARL

غرض الشركة بإيجاز  :مفوض
مدير الشركة (تحويل األموال
والنقود)..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
توريرت  45800 -تنغيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الرابحي بشرى 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الرابحي الحسين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الرابحي بشرى عنوانه(ا)
حي توريرت  45800تنغيراملغرب.
السيد الرابحي الحسين عنوانه(ا)
حي توريرت  45800تنغيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الرابحي بشرى عنوانه(ا)
حي توريرت  45800تنغيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .-
944I
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.500.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «1.600.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  24نونبر
 2021تحت رقم .2438
945I
LE PUBLICATEUR LEGAL

CH BATRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة  6الزنقة  51رقم  8ق.ج
الدارالبيظاء التجزئة  6الزنقة 51
رقم  8ق.ج الدارالبيظاء،20450 ،
الدارالبيظاء املغرب
 CH BATRAVAUXشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 16شارع
الجيش زنقة جياللي العريبي الطابق
somarge
 8رقم  18الدارالبيضاء 20100
SOMARGE
الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
رفع رأسمال الشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
somarge
رقم التقييد في السجل التجاري :
Central Park Immeuble D 8eme
525411
Etage N°54 -Mohammedia
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
، 20800، MOHAMMEDIA
 22نونبر  2021تم إعداد القانون
MAROC
 SOMARGEشركة ذات املسؤولية األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  Centralباملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
Park Immeuble D 8eme Etage
 N°54 -Mohammedia - 20800مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
.MOHAMMEDIA MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CH :
.21119
.BATRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصديروتوزيع الرخام.
عنوان املقر االجتماعي 16 :شارع
الجيش زنقة جياللي العريبي الطابق
 8رقم  18الدارالبيضاء 20100
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املصطفى شعبان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى شعبان
عنوانه(ا)  12الزنقة االسماعيلية
الجديدة  20400الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى شعبان
عنوانه(ا)  12الزنقة االسماعيلية
الجديدة  20400الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
دجنبر  2021تحت رقم .803970
946I
LE PUBLICATEUR LEGAL

IMMOBILIER LUXURY
TADINI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة  6الزنقة  51رقم  8ق.ج
الدارالبيظاء التجزئة  6الزنقة 51
رقم  8ق.ج الدارالبيظاء،20450 ،
الدارالبيظاء املغرب
IMMOBILIER LUXURY TADINI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265شارع
الزرقطوني الطابق  9رقم 92
الدارالبيضاء  20100الدارالبيضاء
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
526281
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IMMOBILIER LUXURY TADINI
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
عقارية.
عنوان املقراالجتماعي 265 :شارع
الزرقطوني الطابق  9رقم 92
الدارالبيضاء  20100الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد تديني اناس  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد تديني اناس عنوانه(ا)
 84زنقة ابن منير املعاريف 20100
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد تديني اناس عنوانه(ا)
 84زنقة ابن منير املعاريف 20100
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
دجنبر  2021تحت رقم .526281
947I

الجريدة الرسمية

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

EXPRESS AUTO
MULTISERVICES
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION
BD ZOUBEIR BNOU AL 44
AOUAM ROCHES NOIRES ،
20290، CASABLANCA MAROC
EXPRESS AUTO
« MULTISERVICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
ركراكة,رقم , 90برشيد 26100 -
برشيد املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.12841
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت السيدة نادية حمدان 1.000
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد عبد العزيز
العماري بتاريخ  15دجنبر2021
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
إستقالة السيدة نادية حمدان من
مهامها كمسيرة للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد عبدالعزيز العماري
كمسيرتبعا لقبول استقالة املسير
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغيير الفصل  36 ، 7 ، 6من القانون
األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات»مجموع 100000.00
حصة نقدية لفائدة السيد عبد
العزيزالعماري»
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
الرأسمال»تم تحديد رأس مال
الشركة في  1000حصة إجتماعية
لفائدة السيد عبد العزيزالعماري»
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بند رقم  :36الذي ينص على
مايلي :تسيير»تعيين السيد عبد
العزيز العماري كمسير للشركة ملدة
غير محدودة و التزام الشركـة بتـوقيـع
السـيـد عبد العزيزالعماري»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .1576
948I
FLASH ECONOMIE

EL MADANI MAROCIMPO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
EL MADANI MAROCIMPO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
الشقة  8زنقة موالي أحمد لوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
156581
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EL :
.MADANI MAROCIMPO
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والجملة غيراملتخصصة.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 30
الشقة  8زنقة موالي أحمد لوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املدني سقى  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املدني سقى عنوانه(ا)
زنقة بئر كندوز رقم  22حي الوالء
القرية  11000سال املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املدني سقى عنوانه(ا)
زنقة بئر كندوز رقم  22حي الوالء
القرية  11000سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .11238
949I
FLASH ECONOMIE

MB PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MB PLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1.000.000 :درهم
مقرها اإلجتماعي :مشروع اشراق
سانترعمارة  25رقم  14الطابق 2
 الدارالبيضاءرقم التقييد في السجل التجاري:
470609
حل شركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ بتاريخ  31أكتوبر  2021قرر
الشركاء ما يلي
حل الشركةتعيين السيد محمد البوهاليكمصفي للشركة
حدد مقر التصفية بمشروع
اشراق سانتر عمارة  25رقم 14
الطابق  - 2الدارالبيضاء.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم 805495
950I
FLASH ECONOMIE

KAYA MODE
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
KAYA MODE INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  56شارع
موالي يوسف الطابق  3الشقة - 14
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
527225
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KAYA :
.MODE INTERNATIONAL
غرض الشركة بإيجاز  :شراء
املالبس النسائية الجاهزة وبيعها
بالجملة وتجزئة.
عنوان املقر االجتماعي  56 :شارع
موالي يوسف الطابق  3الشقة - 14
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيدة يسرى بار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .

السيدة احسان باري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة يسرى باري عنوانه(ا) 28
زنقة مقلد العاقيلي طابق  4شقة
 5بوركون  20000الدار البيضاء
املغرب.
السيدة احسان باري عنوانه(ا)
 17زنقة ابوحيان الغرناطي ط 3
املعاريف  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة يسرى باري عنوانه(ا) 28
زنقة مقلد العاقيلي طابق  4شقة
 5بوركون  20000الدار البيضاء
املغرب
السيدة احسان باري عنوانه(ا)
 17زنقة ابوحيان الغرناطي ط 3
املعاريف  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806326
951I
ائتمانية لرفيد

EVE COSMITIQUE
INTERNATIONALE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة,
عمارة املحيط ,طابق الثاني رقم14:
 ،92000 ،العرائش املغرب
EVE COSMITIQUE
 INTERNATIONALEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم  ’47العرائش.
تجزئة املغرب الجديد رقم ’47
العرائش  92000العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6549
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
تسميتها EVE COSMITIQUE :
.INTERNATIONALE
غرض الشركة بإيجاز  :البيع
والتوزيع
والتجارة
والشراء
لجميع مواد التجميل (مايكاب,
صابون,شمبوان ,الحناء’ املاسك)
االستيراد والتصدير
اعمال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم  ’47العرائش.
تجزئة املغرب الجديد رقم ’47
العرائش  92000العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة املومني ايمان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املومني ايمان عنوانه(ا)
تجزئة املغرب الجديد رقم ’47
العرائش 92000 .العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املومني ايمان عنوانه(ا)
تجزئة املغرب الجديد رقم ’47
العرائش 92000 .العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .1387
952I

TSL GOLDEN DAK

H-LLAOUI NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TSL GOLDEN DAK
حي موالي رشيد زنقة انفافن رقم
 742الداخلة Dakhla ،73000 ،
املغرب
 H-LLAOUI NEGOCEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
رشيد زنقة انفافن رقم - 742
 73000الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
19045
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 08يوليوز  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.H-LLAOUI NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز  :املفاوضات
مجموعة واسعة من الخدمات
ذات التقاليد العظيمة املخصصة
لتشغيل املقهى  /املطعم  /غرفة
الشاي  /محل اآليس كريم /
املعجنات واملخابز ؛
تقديم الطعام  /االستقبال مع
الخدمة الذاتية (تشغيل وإدارة
وتأجير معدات الحفالت واملقاهي
والوجبات السريعة) ؛
استيراد وتصدير وتسويق
نطاقات كاملة ومتنوعة لجميع مواد
املطاعم والتموين
التجارة بشكل عام  ،شراء وبيع
وتمثيل وتوزيع وتصنيع جميع
املنتجات والبضائع واإلمدادات
وامللحقات املتعلقة بأحد األشياء
املحددة ؛
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شراء وبيع كافة املنتجات
الغذائية:
االستحواذ على حصة  ،بشكل
مباشر أو غير مباشر  ،في جميع
الشركات الصناعية والتجارية.
وبشكل أعم  ،جميع العمليات من
أي نوع كانت( :اقتصادية أو قانونية
أو مالية أو تجارية أو صناعية أو
مدنية أو منقولة أو عقارية)  ،مرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف
الرئي�سي وقادرة على تسهيل امتداده
وتطويره .شركة.
تشغيل وإنشاء وإدارة مواقع
املعسكرات والنزل واملوتيالت
والبناغل ؛
تنظيم الرحالت أو اإلقامات
الفردية أو الجماعية أو بيع املنتجات
السياحية.
عرض الخدمات التي يمكن
تقديمها أثناء الرحالت أو اإلقامات ،
وعلى وجه الخصوص حجز وتسليم
تذاكر النقل  ،والتأجير نيابة عن
عمالئها  ،ووسائل النقل  ،وحجز
الغرف في منشآت اإليواء السياحي ،
وإصدار اإلقامة و  /أو قسائم تقديم
الطعام ؛
تشغيل وإدارة وتطوير وتنظيم
وتسويق جميع الرحالت أو مسابقات
الصيد الرياضية للسياح املحليين
واألجانب ؛
تقديم الخدمات املتعلقة
باستقبال السائحين  ،وال سيما
تنظيم الرحالت والزيارات إلى املدن
واملواقع واملعالم التاريخية وخدمة
املرشدين واملرشدين السياحيين ؛
جميع األنشطة السياحية
املتعلقة بالرياضة والصيد وصيد
األسماك واألحداث الجبلية والفنية
والثقافية والرياضية.
إنتاج أو بيع الطرود السياحية
 ،والقيام بعمليات مرتبطة بتنظيم
املؤتمرات أو األحداث املماثلة ،
وكذلك األحداث الفنية والثقافية ؛

الجريدة الرسمية

تشغيل وإدارة واستئجار وشراء
وبيع أي ممتلكات منقولة أو غير
منقولة لألغراض التجارية أو
السياحية أو السكنية (الفنادق ،
املساكن  ،قرى العطالت  ،النزل ،
التخييم  ،األكواخ وجميع مؤسسات
الندوات األخرى).
إنشاء عمليات تبادل األوراق
النقدية األجنبية وحيازتها وتشغيلها
واالتجاربها مع وكاالت السفر ؛
النقل السياحي.
ترخيص وإدارة وتشغيل جميع
شركات أو وكاالت النقل السياحي.
التجارة العامة واستيراد وتصدير
املنتجات الغذائية املرتبطة بالنشاط
السياحي.
تأجير واستيراد وشراء وبيع جميع
معدات التزلج على املاء وأدوات ركوب
األمواج ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
موالي رشيد زنقة انفافن رقم - 742
 73000الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة العبدالوي عنوانه(ا)
حي موالي رشيد عمارة البركة شقة
رقم  73000 04الداخلة املغرب.
السيد محمد العبدالوي
عنوانه(ا) حي موالي رشيد عمارة
البركة شقة رقم  73000 04الداخلة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة العبدالوي عنوانه(ا)
حي موالي رشيد عمارة البركة شقة
رقم  73000 04الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 03
غشت  2021تحت رقم .-
953I
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NOUR 21 IMPORT EXPORT
السيدة حنان زهير عنوانه(ا) حي
نور  21لالستيراد والتصدير
موالي عبد هللا زنقة  75رقم  50إنارة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  2عين شق  20480الدارالبيضاء
الشريك الوحيد
املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
 NOUR 21 IMPORT EXPORTومواطن مسيري الشركة:
RUE 75 N 47 INARA 2 HAY
السيدة حنان زهير عنوانه(ا) حي
 MLY ABDELLAH AIN CHOCK ،موالي عبد هللا زنقة  75رقم  50إنارة
 2 25306، CASABLANCA MAROCعين شق  20480الدارالبيضاء
نور  21لالستيراد والتصديرشركة املغرب
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي شتنبر  2021تحت رقم .31995
عبد هللا زنقة  75رقم  47إنارة  2عين
954I
شق  20480 -الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
CABINET ESSADKIA
محدودة ذات الشريك الوحيد
AUTO ESPACE 93
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
516081
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CABINET ESSADKIA
 11غشت  2021تم إعداد القانون
bd bir anzarane n°40 bd bir
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
anzarane n° 40، 65450، taourirt
محدودة ذات الشريك الوحيد
maroc
باملميزات التالية:
 AUTO ESPACE 93شركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى
الوحيد.
طريق تافوغالت زنقة  07رقم 20
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :نور  21حي النخلة  65450 -العيون سيدي
ملوك املغرب
لالستيراد والتصدير.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
املحدودة
تصدير الزيوت وصفائح املركبات
شراء بيع املنتجات الغذائية رقم التقييد في السجل التجاري :
1431
والنظافة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
عنوان املقراالجتماعي  :حي موالي
عبد هللا زنقة  75رقم  47إنارة  2عين  15دجنبر  2021تم إعداد القانون
شق  20480 -الدارالبيضاء املغرب .األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حنان زهير  1.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها AUTO :
.ESPACE 93
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
 األسماء الشخصية والعائليةالسيارات .
وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوان املقر االجتماعي  :ملتقى
طريق تافوغالت زنقة  07رقم 20
حي النخلة  65450 -العيون سيدي
ملوك املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عمراني صباح 25.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد العمراوي يحيى 25.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عمراني صباح عنوانه(ا)
ضهرملحلة بلوك ن رقم 60000 206
وجدة املغرب .
ي
السيد العمراو يحيى عنوانه(ا)
فرنسا  93390كلي�شي سوبوا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة قاسمي فوزية عنوانه(ا)
حي التقدم  65450 03العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .499
955I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.000.000درهم» أي من
« 4.000.000درهم» إلى «5.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806282
956I
centre d’affaires sicilia

BENSALEH SERVICES SAFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc
BENSALEH SERVICES SAFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  19بلوك
 11حي رياض اسفي  46000 -اسفي
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
SPHERE CONSEILS
.9161
ليدرفيرمتير
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  29دجنبر  2021تقرر حل
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SPHERE CONSEILS
 BENSALEH SERVICES SAFIمبلغ
BD BAHMAD , RESIDENCE
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
مقرها اإلجتماعي  19بلوك  11حي
238, ، 24000، CASABLANCA
رياض اسفي  46000 -اسفي املغرب
MAROC
ليدرفيرمتير شركة ذات املسؤولية نتيجة ل  :رطود سوق الشغل.
و حدد مقر التصفية ب  19بلوك
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11 14-12حي رياض اسفي  46000 -اسفي
زنقة  .107حي موالي عبد هللا  -الدار املغرب.
و عين:
البيضاء -املغرب 20480 - .الدار
السيد(ة) مونجي حميد و
البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  20بلوك  11حي رياض
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
 46000اسفي املغرب كمصفي (ة)
.182725
للشركة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد(ة) مونجي وليد و عنوانه(ا)
 20بلوك  11حي رياض  46000اسفي االبتدائية ببرشيد بتاريخ  29دجنبر
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 2021تحت رقم .1581
السيد(ة) مونجي سعيد و
958I
عنوانه(ا)  20بلوك  11حي رياض
مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
 46000اسفي املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
NEBU
السيد(ة) مونجي سناء وعنوانه(ا) شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 20بلوك  11حي رياض  46000اسفي
الشريك الوحيد
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
تأسيس شركة
وعند اإلقتضاء الحدود مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
املفروضة على الصالحيات املخولة  126شارع محمد الخامس عمارة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ سقيف الطابق  1الرقم  2الجديدة
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية  :الجديدة ،24000 ،الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة  NEBUشركة ذات مسؤلية محدودة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  30دجنبر
ذات الشريك الوحيد
 2021تحت رقم .2693
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
 957Iآية  145 2ملك الشيخ 24000 -
الجديدة املغرب
SPHERE CONSEILS
تأسيس شركة ذات مسؤلية
إم & إل أنجينيورينغ
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
رفع رأسمال الشركة
18907
SPHERE CONSEILS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
BD BAHMAD , RESIDENCE
 25نونبر  2021تم إعداد القانون
NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
238, ، 24000، CASABLANCA
محدودة ذات الشريك الوحيد
MAROC
إم & إل أنجينيورينغ شركة ذات باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة مسؤلية محدودة ذات الشريك
الصناعية زاك ،تجزئة ،132جماعة الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
الساحل ،اوالد حريزـ برشيد -
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .NEBU :
 26100برشيد اململكة املغربية.
غرض الشركة بإيجاز  :سناك
رفع رأسمال الشركة
مقهى  -ممول حفالت -----مختلفاترقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة آية 2
.15949
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  145ملك الشيخ  24000 -الجديدة
املؤرخ في  23دجنبر  2021تم املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.000.000درهم» أي من الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
« 2.000.000درهم» إلى «4.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد طه العسر 1.000 :
مع ديون الشركة املحددة املقدار
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
و املستحقة.
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد طه العسري عنوانه(ا)
اقامة آية  2شارع  27عمارة أ الشقة
 3ملك الشيخ الجديدة 24000
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد طه العسري عنوانه(ا)
اقامة آية  2شارع  27عمارة أ الشقة
 3ملك الشيخ الجديدة 24000
الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .27305
959I
EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET
)COMPTABLE C.C.N

MSOURI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL FRKACHI ZAKARIAA
)(CABINET COMPTABLE C.C.N
شارع املوحدين تجزئة االميرة
الطابق االول رقم ،02الفنيدق ،
 ،93100الفنيدق املغرب
 MSOURIشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بن
ديبان زنقة  31ك الطابق االر�ضي
رقم  93100 - 35الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30713
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MSOURI
غرض الشركة بإيجاز - :استيراد
وتصدير وتوزيع وتجارة املالبس
الجاهزة ،االقمشة واملنسوجات
وكافة أصناف األلبسة واملالبس
الجاهزة،
استيراد و تصدير وتوزيع االحذيةبالجملة والتقسيط،
استيراد و تصدير وتوزيع املوادالغذائية،
تاجرأو وسيط استيراد وتصدير،-التداول التجاري.،عنوان املقر االجتماعي  :حي بن
ديبان زنقة  31ك الطابق االر�ضي
رقم  93100 - 35الفنيدق املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد العربي السوري
الطبال  1.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العربي السوري
الطبال عنوانه(ا) حي بن ديبان زنقة
 31ك رقم  93100 35الفنيدق
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العربي السوري
الطبال عنوانه(ا) حي بن ديبان زنقة
 31ك رقم  93100 35الفنيدق
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  17دجنبر
 2021تحت رقم .7482
960I

747
ECOTIC

SIMAFOC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ECOTIC
rue mohamed diouri 84
casablanca ، 20000، casablanca
maroc
 SIMAFOCشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6زنقة
عبد السالم الخطابي مرس
السلطان  20490 -الدارالبيضاء
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.51925
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24يونيو  2020تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 6زنقة عبد السالم الخطابي مرس
السلطان  20490 -الدار البيضاء
املغرب» إلى « 133زنقة  100شارع
الدوحة  ،مجمع منى  20470 -الدار
البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
يوليوز  2020تحت رقم .6217
961I
TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

DRIVE CORNER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE
Angle bd Abdelmoumen et
Bd Anoual, Imm Al Miaraj
2ème étage N°20--center -22
Casa Casablanca، 20000،
CASABLANCA MAROC
 DRIVE CORNERشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ،265
شارع الزرقطوني الطابق التاسع،
رقم الشقة  .92الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
525111
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 26
أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DRIVE :
.CORNER
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
الطعام بجميع أشكاله :غرفة الشاي
 ،ومطعم الوجبات الخفيفة ،
وصالون اآليس كريم  ،ومطعم البيتزا
 ،وغرفة الشواء  ،والكريب  ،وإعداد
وبيع جميع الوجبات  ،والهوت دوج
 ،والسندويشات التي يمكن تناولها
أو أخذها ً
بعيدا  ،واملخابز  ،ومتجر
املعجنات  ،ومتعهد الطعام..
عنوان املقر االجتماعي ،265 :
شارع الزرقطوني الطابق التاسع،
رقم الشقة  .92الدار البيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة MILADIA INVEST
 : 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة MILADIA INVEST
عنوانه(ا)  5زنقة خليل مطران،
اقامة سلطان ب ،املحل  ،2عين
البرجة ،الحي املحمدي 20000 .الدار
البيضاء املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين جميل عنوانه(ا)
 1زنقة القبطان تيريا طابق  ،5شقة
ب ،1زاوية شارع ابن تاشفين الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
دجنبر  2021تحت رقم .525111
962I
FIDALIC CONSEIL

RAM PROD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهارامتداد عمارة رقم ، 118
 ،40000مراكش املغرب
 RAM PRODشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
الص تورس ماجوريل شقة رقم ب
 40000 - 15مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.51239
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  RAM PRODمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي اقامة الص تورس
ماجوريل شقة رقم ب 40000 - 15
مراكش املغرب نتيجة ل  :غياب
نشاط.
و حدد مقر التصفية ب اقامة
الص تورس ماجوريل شقة رقم ب
 40000 - 15مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) ربيع مالطوفي و
عنوانه(ا) اقامة الص تورس
ماجوريل شقة رقم ب 40000 15
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23دجنبر
 2021تحت رقم .14665
963I
TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

FAUCON BLEU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE
Angle bd Abdelmoumen et
Bd Anoual, Imm Al Miaraj
2ème étage N°20--center -22
Casa Casablanca، 20000،
CASABLANCA MAROC
 FAUCON BLEUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،265
شارع الزرقطوني الطابق التاسع،
رقم الشقة  92الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
525113
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 26
أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FAUCON BLEU
غرض الشركة بإيجاز  :الصيانة
واإلصالح امليكانيكي للمركبات
واألنشطة ذات الصلة ،هياكل وصاج
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و دهان ،الصيانة الدورية للمركبة:
تغيير الزيت واستبدال اإلطارات
والزجاج األمامي وإصالح األنابيب
الداخلية ،بيع املحروقات وزيوت
التشحيم ومستلزمات السيارات..
عنوان املقر االجتماعي ،265 :
شارع الزرقطوني الطابق التاسع،
رقم الشقة  92الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة MILADIA INVEST
 : 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة MILADIA INVEST
عنوانه(ا)  5زنقة خليل مطران،
اقامة سلطان ب ،املحل  ،2عين
البرجة ،الحي املحمدي  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين جميل عنوانه(ا)
 1زنقة القبطان تيريا طابق  ،5شقة
ب ،1زاوية شارع ابن تاشفين الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
دجنبر  2021تحت رقم .525113
964I
FIDALIC CONSEIL

MY MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهارامتداد عمارة رقم ، 118
 ،40000مراكش املغرب
 MY MARRAKECHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراحمد
ابن الحاج الويدان  40000 -مراكش
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.65083
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MY MARRAKECHمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار احمد ابن الحاج
الويدان  40000 -مراكش املغرب
نتيجة ل  :غياب نشاط بسبب كوفيد
.19
وحدد مقرالتصفية ب دواراحمد
ابن الحاج الويدان  40000 -مراكش
املغرب.
و عين:
السيد(ة) بهيجة يونس و
عنوانه(ا) دوار احمد ابن الحاج
الويدان  40000مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .131343
965I
امغارعبد الغافور

MONTANIA LAND

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

امغارعبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم
 1الطابق االول تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
 MONTANIA LANDشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
سبتة اقامة حدائق مرجان بلوك
 2/3شقة رقم  10تطوان 93000 -
تطوان املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.23199
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10نونبر  2021تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية MY
 STORY-CAFE & RESTOو الكائن
بالعنوان حجر العروسة اقامة
حدائق مرجان بلوك رقم  31تطوان
  93000تطوان املغرب و املسير منطرف السيد(ة) اليون�سي احمد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  06دجنبر
 2021تحت رقم .7064
966I
BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET
DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

YAHYA GLOBAL NEWS
FISH, SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUREAU OULD EL HAJ DES
SERVICES ADMINISTRATIFS
ET IMMOBILIERS ET
DÉVELOPPEMENTS DES
PROJETS
حي أم ملحارص ب  91بوجدور ،
 ،71000بوجدور املغرب
YAHYA GLOBAL NEWS FISH,
شركة ذات
SARL AU
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
اللة سكينة بدون رقم بوجدور
Boujdour 71000 Boujdour
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
39267

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها YAHYA :
. GLOBAL NEWS FISH, SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
السمك بالجملة والتقسيط  ،تجارة
عامة  ،التصديرواإلستيراد .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
اللة سكينة بدون رقم بوجدور
Boujdour 71000 Boujdour
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خليل لخبادي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خليل لخبادي عنوانه(ا)
حي اللة سكينة بوجدور 71000
 Boujdourاملغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خليل لخبادي عنوانه(ا)
حي اللة سكينة بوجدور 71000
 Boujdourاملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  07دجنبر
 2021تحت رقم .3731/2021
967I

749

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت
علي اوبوهو لقصير 51124 -عين
تاوجطات املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.33163
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOCIETE OKKOR TRAVمبلغ
رأسمالها  20.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي ايت علي اوبوهو
لقصير  51124 -عين تاوجطات
املغرب نتيجة ل  :الحل املسبق
للشركة .
و حدد مقر التصفية ب ايت
علي اوبوهو لقصير  51124 -عين
تاوجطات املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد اقور وعنوانه(ا)
ايت علي اوبوهو لقصير 51124
عين تاوجطات املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .445
968I
FISCAL ETUDE MAROC

LUNTEX

SOCIETE CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

SOCIETE OKKOR TRAV

تأسيس شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCIETE CONSULTING
MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
SOCIETE OKKOR TRAV

FISCAL ETUDE MAROC
Rue Soumaya Imm N°82, 4ème
etage App 16 Quartier Palmier ،
20500، CASABLANCA MAROC
 LUNTEXشركة ذات املسؤولية
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سومية العمارة  ،82الطابق الثاني
الشقة رقم  4حي پامليي 20520 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
526009
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. LUNTEX
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
املنسوجات.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سومية العمارة  ،82الطابق الثاني
الشقة رقم  4حي پامليي 20520 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيز ركانة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حميد العسري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز ركانة عنوانه(ا) سالم
 2شطره زنقة  21رقم  72أهل الغالم
 20603الدارالبيضاء املغرب.
السيد حميد العسري عنوانه(ا)
سالم  2املجموعة ن زنقة  21رقم
 235أهل الغالم سيدي البرنو�صي
 20603الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز ركانة عنوانه(ا) سالم
 2شطره زنقة  21رقم  72أهل الغالم
 20603الدارالبيضاء املغرب.
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السيد حميد العسري عنوانه(ا)
سالم  2املجموعة ن زنقة  21رقم
 235أهل الغالم سيدي البرنو�صي
 20603الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .804650
969I
Trefle Conseil

TREFLE CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

Trefle Conseil
Angle Bd. Zerktouni et Rue
Soulaimane Azmi ، 20503،
casablanca maroc
 TREFLE CONSEILشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5زاوية
الزرقطوني وشارع سليمان عزمي -
 20360الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.198317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 5زاوية الزرقطوني وشارع سليمان
عزمي  20360 -الدار البيضاء
املغرب» إلى « عمارة Soft City Oasis
الرقم  14الطابق التالث  2 -و 4
زنقة أبو ظبي  20410الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
دجنبر  2021تحت رقم .806669
970I
sogirca

SOGIRCA sarlau
إعالن متعدد القرارات

sogirca
angle rue puissessaux et rue
rabia adaouiya quartier la
gironde ، 20550، casablanca

maroc
« SOGIRCA sarlauشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية زنقة
بويسيسو وزنقة ربيعة العدوية ،حي
الجيروند  - -الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.149401
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  31دجنبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
يقرر االشريك الوحيد زيادة رأس
مال الشركة بمبلغ مليون وأربعمائة
ألف درهم ( )1،400،000.00لزيادة
رأس مال الشركة من مائة ألف درهم
( )100،000.00إلى مليون وخمسمائة
ألف درهم (.)1،500،000.00
وتحققت هذه الزيادة من خالل
إنشاء ألف وأربعمائة ( )1400حصة
جديدة بقيمة ألف ( )1000درهم
للحصة  ،تم االكتتاب بها ً
نقدا من
قبل الشريك الوحيد.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :يالحظ الشريك الوحيد :أن
املبلغ املدفوع من االكتتاب  ،أي
مبلغ  1.400.000.00درهم قد تم
إيداعه ً ،
وفقا للقانون  ،في حساب
مفتوح باسم شركة ، SOGIRCA
تحت عنوان «زيادة رأس املال» ألنه
ناتج عن شهادة تجميد األموال ؛ أن
األسهم الجديدة مكتتبة بالكامل
ومدفوعة بالكامل ؛ ونتيجة لذلك
 ،تمت زيادة رأس املال بمقدار
 1،400،000.00درهم بشكل نهائي
ومنتظم .نتيجة للقرارات املذكورة
أعاله  ،يكون التوزيع الجديد لرأس
املال على النحو التالي :السيد الراجي
حسن  1500حصة اجتماعية
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
يقرر الشريك الوحيد إضافة إسم
تجاري جديد للشركة (:)Enseigne
اإلسم التجاري الجديد للشركة هو:
«»ALLO MAZOUT
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تفويت السيد (ة) بيير روني
فيفيين  40حصة اجتماعية من
أصل  40حصة لفائدة السيد (ة)
سيرج جان جاك دفير بتاريخ 20
شتنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 30
دجنبر  2021تحت رقم .457
972I

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اسم الشركة هو»SOGIRCA« :
عالمات الشركة ()Enseignes
هي »BEL AIR CAFE« :و «ALLO
 »MAZOUTبقية املقال لم يتغير.
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات النقدية هي كما يلي:
السيد الراجي حسن 1،500،000.00
درهم
STE ACHARAF PROMO.SARL
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
شركة الشرف برومو
تم تحديد رأس املال بمبلغ مليون
ACHARAF PROMO
وخمسمائة ألف ()1،500،000.00
شركة ذات املسؤولية املحدودة
درهم  ،مقسم إلى ألف وخمسمائة
قفل التصفية
( )1،500حصة بقيمة ألف
( )1،000.00درهم للحصة .تم STE ACHARAF PROMO.SARL
DOUAR OULED TAYEB
تحريرها وتخصيصها على النحو
التالي  :السيد الراجي حسن SOUFLA ، 30000، FES MAROC 1500
شركة الشرف برومو**ACHARAF
حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة  ** PROMOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شقة دوار
أبريل  2021تحت رقم .774925
 971Iاوالد الطيب السفلي  30000 -فاس
املغرب.
مكتب التدبيرالعقاري و املحاسبة
قفل التصفية
شركة بريلوك جستيون
رقم التقييد في السجل التجاري :
SOCIETE BRULOC
.41641
GESTION SARL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  06دجنبر  2021تقرر حل
تفويت حصص
شركة الشرف برومو**ACHARAF
ي
مكتب التدبيرالعقار و املحاسبة  ** PROMOشركة ذات املسؤولية
 55شارع موالي ادريس االول الشقة
املحدودة مبلغ رأسمالها 500.000
 ،44000 ،4الصويرة املغرب
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
شركة بريلوك جستيون SOCIETE
دوار اوالد الطيب السفلي 30000 -
 BRULOC GESTION SARLشركة
فاس املغرب نتيجة لنتيجة عدم
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب  --2التوفيق في انجازاملشروع ...
و عين:
دوارالغزوة مشروع حدائق دول
السيد(ة) الغميري عزيز و
كلم  44000 - --8الصويرة املغرب.
عنوانه(ا) فرنسا  47000فرنسا
تفويت حصص
فرنسا كمصفي (ة) للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
.4791
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي بتاريخ  09دجنبر  2021وفي شقة دوار
املؤرخ في  20شتنبر  2021تمت اوالد الطيب السفلي  30000 -فاس
املصادقة على :
املغرب.
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الجريدة الرسمية

 األسماء الشخصية والعائليةتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30دجنبر وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بلفالح عنوانه(ا)
 2021تحت رقم .8649/2021
 973Iاقامة السندس  42الشقة  8شارع
يوسف بن تاشفين واد فاس 30000
BELCOMPTA
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
BELFELLAH TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بلفالح عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
اقامة السندس  42الشقة  8شارع
تأسيس شركة
يوسف بن تاشفين واد فاس 30000
BELCOMPTA
رقم  4بلوك ب شارع النور زواغة فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
العليا  ،30000 ،فاس املغرب
 BELFELLAH TRANSشركة ذات التجارية بفاس بتاريخ  08نونبر
 2021تحت رقم .4959
مسؤلية محدودة ذات الشريك
974I
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  32زنقة
BAKALI COMPTA SARL
 4شارع صنهاجة سيدي بوجيدة -
ETABLISSEMENT RIAN
 30000فاس املغرب
IMPORT EXPORT SARL
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
BAKALI COMPTA SARL
70159
شارع الدارالبيضاء اقامة فرح رقم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28تطوان تطوان ،93000 ،تطوان
 01أكتوبر  2021تم إعداد القانون
املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
ETABLISSEMENT RIAN
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
 IMPORT EXPORT SARLشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
ذات املسؤولية املحدودة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
(في طور التصفية)
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تسمية الشركة متبوعة عند الجيش امللكي عمارة عادل تطوان
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تطوان  93000تطوان املغرب.
.BELFELLAH TRANS
حل شركة
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
رقم التقييد في السجل التجاري
البضائع لحساب الغير.
.4589
عنوان املقر االجتماعي  32 :زنقة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 4شارع صنهاجة سيدي بوجيدة  -املؤرخ في  01دجنبر  2021تقرر حل
 30000فاس املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املدة التي تأسست من أجلها ETABLISSEMENT RIAN IMPORT
الشركة  99 :سنة .
 EXPORT SARLمبلغ رأسمالها
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 100.000 :درهم وعنوان مقرها
درهم ،مقسم كالتالي:
اإلجتماعي شارع الجيش امللكي عمارة
السيد محمد بلفالح  1.000 :عادل تطوان تطوان  93000تطوان
املغرب نتيجة ل  :خسارة دائمة.
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
و حدد مقر التصفية ب شارع
الجيش امللكي عمارة عادل تطوان التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
دجنبر  2021تحت رقم .805464
تطوان  93000تطوان املغرب.
976I
و عين:
السيد(ة) عبد القادر ريان و
GESTION ALJANOUB
عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي عمارة
MINA AUTO SERVICES
عادل تطوان  93000تطوان املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
كمصفي (ة) للشركة.
إنشاء فرع تابع للشركة
وعند اإلقتضاء الحدود
GESTION ALJANOUB
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية  2 :الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 MINA AUTO SERVICESشركة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  29دجنبر
ذات املسؤولية املحدودة
 2021تحت رقم .7508
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
975I
محمد السادس تجزئة الوحدة رقم
 1003الطابق االر�ضي عمارة مينة
FIDECA
العيون  70000 -العيون املغرب.
AUXADD
إنشاء فرع تابع للشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.36073
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FIDECA
املؤرخ في  28دجنبر  2021تقرر
BD BRAHIM ROUDANI 332
إنشاء فرع تابع للشركة تحت
N° 6 ، 20330، CASABLANCA
التسمية  -و الكائن بالعنوان شارع
MAROC
محمد السادس تجزئة الوحدة رقم
 AUXADDشركة ذات مسؤلية
 1003الطابق االر�ضي العيون -
محدودة ذات الشريك الوحيد
 70000العيون املغرب و املسير من
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 1
طرف السيد(ة) صبيو الحسين.
عمارة  03شقة  04شارع برانس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
موالي عبد هللا حي محمدي -
االبتدائية بالعيون بتاريخ  30دجنبر
 70000العيون املغرب.
 2021تحت رقم .4015/2021
تحويل املقراالجتماعي للشركة
977I
رقم التقييد في السجل التجاري
.526569
UNION BEST SOLUTIONS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ASSURANCES ANOUAL
املؤرخ في  11أكتوبر  2021تم تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تعيين مسيرجديد للشركة
«زنقة  1عمارة  03شقة  04شارع
UNION BEST SOLUTIONS
برانس موالي عبد هللا حي محمدي N°14 LOTISSEMENT SAFSAF
  70000العيون املغرب» إلى «،TARGA MARRAKECH ، 40000 80جنان األلفة طابق  3شقة 18
مراكش املغرب
مجموعة  20260 - 1الدار البيضاء  ASSURANCES ANOUALشركة
ذات املسؤولية املحدودة
املغرب».
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زهور
 2شارع اسيل رقم  1عين إيطي -
 40000مراكش املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.86269
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) ابن
الرايس أشرف كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24دجنبر
 2021تحت رقم .131164
978I
sofoget

ZYRYAH TRAITEUR
BOULANGERIE PATISSERIE

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة
 278مغرب عربي د 14000 -
القنيطرة املغرب.
و عين:
كنون و
السيد(ة) حمزة
عنوانه(ا) الرباط  -------الرباط
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .89529
979I
sofoget

SO AGRICULT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
ZYRYAH TRAITEUR
BOULANGERIE PATISSERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
 278مغرب عربي د 14000
القنيطرة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54591
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22نونبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد ZYRYAH
TRAITEUR
BOULANGERIE
مبلغ رأسمالها
PATISSERIE
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي القنيطرة  278مغرب
عربي د  14000القنيطرة املغرب
نتيجة ل  :زيادة خسائرالشركة.

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 SO AGRICULTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
 44زنقة سعد زغلول إقامة الفهيم
 5شقة  11طابق 14000 2
القنيطرة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49047
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد SO AGRICULT
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
 44زنقة سعد زغلول إقامة الفهيم 5
شقة  11طابق  14000 2القنيطرة
املغرب نتيجة ل  :زيادة خسائر
الشركة.

حل شركة
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
و حدد مقرالتصفية ب القنيطرة
 44زنقة سعد زغلول إقامة الفهيم  5التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
شقة  11طابق  14000 - 2القنيطرة دجنبر  2021تحت رقم .806554
املغرب.
981I
و عين:
عادل الزميتة  -محاسب-
السيد(ة) الكبيرة عبادة و
SONA2A IMMO
عنوانه(ا) عبادة  14000عبادة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
تأسيس شركة
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
عادل الزميتة  -محاسب-
على الصالحيات املخولة لهم محل
 250حي االدارسة بلوك  2تازة ،
املخابرة و محل تبليغ العقود و
 ،35000تازة املغرب
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
 SONA2A IMMOشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8
دجنبر  2021تحت رقم .89530
 980Iمجموعة س التقدم 35000 - 2
تازة املغرب
iso fidus
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ALFRSAAN GROUP
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
6323
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 29أكتوبر  2021تم إعداد القانون
iso fidus
حي األمال  02رقم  40مكتب رقم  06األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء  ،املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
 ،29640دارالبيضاء املغرب
 ALFRSAAN GROUPشركة ذات املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
مسؤلية محدودة ذات الشريك
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أنفا .SONA2A IMMO
ُ
ُ
 ،18أ س ص ، 2الطابق األول أو ْن
غرض الشركة بإيجاز - :االنعاش
العقاري
ِف ْير ْم .2الدارالبيضاء 20013 -
البناء و األشغال املختلفة.الدارالبيضاء املغرب.
عنوان املقر االجتماعي 8 :
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
مجموعة س التقدم  35000 - 2تازة
املغرب.
.479269
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21دجنبر  2021تمت الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ناصر محمد درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل الخرباوي 500 :
حسن محمد  490حصة اجتماعية
من أصل  1.000حصة لفائدة حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد علي الناصري 500 :
السيد (ة) سهام مغرور بتاريخ 21
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
دجنبر .2021

الجريدة الرسمية
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل الخرباوي عنوانه(ا)
 8مجموعة س التقدم  2تازة 35000
تازة املغرب.
السيد علي الناصري عنوانه(ا)
اسبانيا  08792غرناطة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل الخرباوي عنوانه(ا)
 8مجموعة س التقدم  2تازة العليا
 35000تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .656/2021
982I
املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات

SOCIÉTÉ MON IDEE
« TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة
تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الطابق االول ورزازات،45000 ،
ورزازات املغرب
SOCIÉTÉ MON IDEE TRAVAUX
 « SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
توغزة النيف  52452 -تنغيراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3455
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SOCIÉTÉ MON IDEE TRAVAUX
.« SARL
غرض الشركة بإيجاز  * :البناء
واالشغال املختلفة
* التصديرواالستيراد
* املساومة .
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
توغزة النيف  52452 -تنغيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العالي يوسف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الطوداني الحسين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد العالي يوسف عنوانه(ا)
قصر توغزة النيف  52452تنغير
املغرب.
السيد الطوداني الحسين
عنوانه(ا) قصرتوغزة النيف 52452
تنغيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطوداني الحسين
عنوانه(ا) قصرتوغزة النيف 52452
تنغيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .-
983I
SAFOMAR DU NORD

IJB TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SAFOMAR DU NORD
TANGER- BOITE POSTAL
TANGER DRISSIA N°4509
، 90007، TANGER/NORD
MAROC
 IJB TRANSشركة ذات املسؤولية

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 463
تجزءة االندلس العوامة 90000 -
طنجة املغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.74333
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) سعاد زعنان
 18حصة اجتماعية من أصل 18
حصة لفائدة السيد (ة) ابراهيم
زعنان بتاريخ  13دجنبر .2021
تفويت السيد (ة) جالل زعنان
 17حصة اجتماعية من أصل 34
حصة لفائدة السيد (ة) جالل
زعنان بتاريخ  13دجنبر .2021
تفويت السيد (ة) جالل زعنان
 17حصة اجتماعية من أصل 34
حصة لفائدة السيد (ة) جالل
زعنان بتاريخ  13دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13دجنبر
 2021تحت رقم .11216
984I
centre d’étude de gestion et d’organisation

POLYCLINIQUE SIDI
OTHMAN
إعالن متعدد القرارات

centre d›étude de gestion et
d›organisation
bd d› Anfa, résid Ibn ,89
Zaidoune, tour A, 15°ét.
20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc
POLYCLINIQUE SIDI OTHMAN
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع 10
مارس  ،ساحة عمالة بن امسيك
سيدي عثمان  20530 -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.527219
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  23شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل الشركة املدنية مص ـحــة
االختصاصات س ـي ــدي عـ ـث ـمــان إلى
شركة ذات املسؤولية املحدودة وفقا
ألحكام املادة  2من القانون 5 - 96
واملادة  60 3-من القانون 131-13
املتعلق بممارسة الطب مع اإلحتفاظ
بنفس إسم الشركة ،نفس غرض
الشركة ونفس عنوان املقراإلجتماعي
مع مراعاة التغييرات اإللزامية التي
تم إجراؤها بموجب أحكام القانون
. 131 - 13
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تثبيت نفس املسيرين
لفترة غير محدودة :السيد رشيد
املنجرة،السيد حجاج حميش،
السيد كريم منجرة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
إعتماد النظام األسا�سي الجديد
للشركة (شركة ذات املسؤولية
املحدودة).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
اليوجد أي تعديل في النظام األسا�سي
للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
دجنبر  2021تحت رقم .806295
985I
كلوبكس كونسياي GLOBEX CONSEIL

SENHAJI AVICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

كلوبكس كونسياي GLOBEX
CONSEIL
 21شارع الحسن الثاني  ،الشقة
س 3م.ج مكناس،50000 ،
 MEKNESاملغرب
SENHAJI AVICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
انتسرابي الطابق الرابع الشقة - 7
 50000مكناس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.28299
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عادل كرامي
الصنهاجي  75.000حصة اجتماعية
من أصل  150.000حصة لفائدة
السيد (ة) محمد كرامي الصنهاجي
بتاريخ  24نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .5663
986I
VALUE-SERVICES

LUX DECOR EVENT
إعالن متعدد القرارات

VALUE-SERVICES
AV MLY RACHID RES LA
PLAGE D’OR BLOC B ، 90000،
TANGER MAROC
« LUX DECOR EVENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعيAV MLY :
RACHID RES LA PLAGE D’OR
.BLOC B - - TANGER MAROC
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.86493
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قبول الجمع العام تفويت جميع
حصص السيد منير فايز والسيدة
ندية أشركوك إلى السيدة بسمة
فايز الحاملة لرقم البطاقة الوطنية
LA172334
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغييرالشكل القانوني للشركة ليصبح
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد.

قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد منيرفايز
والسيدة ندية أشركوك كمسيرين
للشركة مع إبراء ذمتهما ،وتعيين
السيدة بسمه فايز الحاملة لرقم
البطاقة الوطنية LA172334
كمسيرة جديدة للشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعديل مقتضيات النظام األسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املساهمة في رأس املال :ندية فايز ب
 100000درهم
بند رقم  :8الذي ينص على مايلي:
رأس املال :ندية فايزب  1000حصة
بند رقم  :33الذي ينص على
مايلي :تسمية املسير :السيدة ندية
فايز الحاملة لرقم البطاقة الوطنية
LA172334
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  10دجنبر
 2021تحت رقم .248874
987I
EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET
)COMPTABLE C.C.N

Y.PSECURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL FRKACHI ZAKARIAA
)(CABINET COMPTABLE C.C.N
شارع املوحدين تجزئة االميرة
الطابق االول رقم ،02الفنيدق ،
 ،93100الفنيدق املغرب
 Y.PSECUREشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بالطابق االول دوارافراسو جماعة
العليين  93055 -املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
30679
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Y.PSECURE
غرض الشركة بإيجاز  - :خدمات
تكنولوجيا املعلوميات،
 بيع و شراء االت الحاسوبواملعدات املعلوماتية،
 تركيب و اصالح أجهزةالكمبيوتر،
 االستشارات وغيرها من أنشطةتكنولوجيا املعلومات،
 تدريب احترافي على الكمبيوتر،استيراد و تصدير معداتالحاسوب وغيرها..
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
بالطابق االول دوار افراسو جماعة
العليين  93055 -املضيق املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين الروس  55 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد يوسف الشعيري 45 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين الروس عنوانه(ا)
الحي الجديد شارع عبد الرحيم
بوعبيد زنقة عين الجير رقم 11
 93100الفنيدق املغرب.
ي
السيد يوسف الشعير عنوانه(ا)
حي سيدي بوغابة زنقة عين الجمعة
رقم  93100 13الفنيدق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين الروس عنوانه(ا)
الحي الجديد شارع عبد الرحيم
بوعبيد زنقة عين الجير رقم 11
 93100الفنيدق املغرب.

السيد يوسف الشعيري عنوانه(ا)
حي سيدي بوغابة زنقة عين الجمعة
رقم  93100 13الفنيدق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .7439
988I
lecomptable

ELAZBANE SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

lecomptable
،SAFI 634 SAFI 634، 46000
اسفي maroc
 ELAZBANE SERVICESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الهدادشة لعوفات قيادة خط
ازاكان  46000 -اسفي املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.9289
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29نونبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد ELAZBANE
 SERVICESمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الهدادشة لعوفات قيادة خط ازاكان
  46000اسفي املغرب نتيجة ل :لظروف قاهرة.
و حدد مقر التصفية ب دوار
الهدادشة لعوفات قيادة خط ازاكان
  46000اسفي املغرب.و عين:
السيد(ة) عبد الفتاح لبيض و
عنوانه(ا) دوار الهدادشة لعوفات
قيادة خط ازاكان  46000اسفي
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
I-MAD
املخابرة و محل تبليغ العقود و
إعالن متعدد القرارات
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
STE EL-ATYQY CONSULTATION
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CENTRE LALLA MIMOUNA
االبتدائية بآسفي بتاريخ  28دجنبر
SK EL ARBAA DU GHARB
 2021تحت رقم .2682
CENTRE LALLA MIMOUNA SK 989I
EL ARBAA DU GHARB، 14152،
NEW C.A.A.T. Sarl Au
SOUK LARBAA MAROC
STANDARD CAR
« I-MADشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
قفل التصفية
NEW C.A.A.T. Sarl Au
وعنوان مقرها االجتماعي :لاللة
Av. la Montagne, Immeuble
ميمونة املركزسوق اربعاء الغرب
Chakroune n°14, 3° étage n°14
  14152سوق اربعاء الغرب املغرب.، 90040، Tanger Maroc
«إعالن متعدد القرارات»
STANDARD CAR
رقم التقييد في السجل التجاري:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.26867
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
الجيراري  1زنقة  10رقم - 40
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 90060طنجة املغرب.
املؤرخ في  17نونبر  2021تم اتخاذ
قفل التصفية
القرارات التالية:
رقم التقييد في السجل التجاري :
قرار رقم  :01الذي ينص على
.82315
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي مايلي :تغيير تسمية الشركة من
املؤرخ في  23نونبر  2020تقرر حل  I-MADالى I-MAD ACADEMY
 STANDARD CARشركة ذات
قرار رقم  :02الذي ينص على
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
مايلي :تغيير النشاط االسا�سي
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي الجيراري  1زنقة  10للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
رقم  90060 - 40طنجة املغرب
النظام األسا�سي التالية:
نتيجة لغياب النشاط التجاري.
و عين:
بند رقم  :02الذي ينص على
السيد(ة) نوفل اوالد حدو و مايلي :النشاط االسا�سيCENTRE:
عنوانه(ا) زنقة ياسمين إقامة ابن
DE
FORMATION
EN
عائشة الطابق  3رقم 90100 9
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة INFORMATIQUE
بند رقم  :03الذي ينص على
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  31دجنبر  2020وفي حي مايلي :التسميةI-MAD ACADEMY :
الجيراري  1زنقة  10رقم 90060 - 40
تم اإليداع القانوني باملحكمة
طنجة املغرب.
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06أبريل بتاريخ  29دجنبر  2021تحت رقم
.483
 2021تحت رقم .241103
991I
990I
STE EL-ATYQY CONSULTATION
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SAMIG CONSULTING

ALUMINIUM DILIXE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SAMIG CONSULTING
Hay el baraka II Lot 765 Rue
106 N° 3 Hay el baraka II Lot
765 Rue 106 N° 3، 20250،
 Casablancaاملغرب
 ALUMINIUM DILIXEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  332شارع
براهيم الروداني ط  5الشقة 21
اقامة الريحان البيضاء 20330
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.500767
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ
ALUMINIUM DILIXE
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  332شارع براهيم
الروداني ط  5الشقة  21اقامة
الريحان البيضاء  20330البيضاء
املغرب نتيجة ل  :نظرا لعدم قدرة
الشركاء على تحقيق االهداف
املرجوة.
و حدد مقر التصفية ب 332
شارع براهيم الروداني ط  5الشقة
 21اقامة الريحان البيضاء 20330
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد العالي اكريما و
عنوانه(ا) تجزئة النصر ويامنة ز10
الرقم  26س م  20402البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 332 :شارع براهيم الروداني ط 5
الشقة  21اقامة الريحان البيضاء.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
دجنبر  2021تحت رقم . 803109
992I
EXPROX SARL AU

REHHAF NAIME SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري
الطابق الثاني عين حرودة الرقم
البريدي  98املحمدية،28630 ،
املحمدية املغرب
 REHHAF NAIME SERVICEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1760
زردال الغربية املنطقة  1بوقنادل -
 11000سال املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.29891
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04فبراير  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عزيز نعيم 500
حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) حمزة رهاف
بتاريخ  05فبراير .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .38067
993I
ارنك

HYRBIL EL BOUKHARI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14
العرائشLARACHE ،92000 ،
املغرب
 HYRBIL EL BOUKHARIشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراوالد
الغماري العوامرة  92150 -القصر
الكبيراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6557
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HYRBIL EL BOUKHARI
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
الغماري العوامرة  92150 -القصر
الكبيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محسن البخاري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسن البخاري عنوانه(ا)
دوار اوالد الغماري الرمل ج و ق
العوامرة دائرة اللوكوس 92150
القصرالكبيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رجاء كنيدي عنوانه(ا)
دوار اوالد الغماري الرمل ج و ق
العوامرة  92150القصر الكبير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
االبتدائية بالعرائش
 07دجنبر  2021تحت رقم
.26011121018890
994I

FLASH ECONOMIE

BEL TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

BEL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها اإلجتماعي :رقم  48تجزئة
النجد  -الجديدة
رقم التقييد في السجل التجاري:
17593
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ بتاريخ  13دجنبر  2021قرر
ما يلي :
رفع رأسمال الشركة من
 7.000.000درهم إلى 21.000.000
درهم
بلبوير عبد اللطيف200.000
حصة
محمد بلبوير 4000حصة
اية بلبوير 2000حصة
جنات بلبوير  2000حصة
مالك بلبوير  2000حصة
تعديل الفصل  2و  3من النظام
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم 1506
995I
FLASH ECONOMIE

TOUFIK INFORMATION
TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
TOUFIK INFORMATION
 TECHNOLOGIEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30
الشقة  8زنقة موالي احمد لوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
156805
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
TOUFIK
INFORMATION
.TECHNOLOGIE
غرض الشركة بإيجاز  :ادارة
اعمال
الكمبيوتروالشبكات.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 30
الشقة  8زنقة موالي احمد لوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد توفيق امالح  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد توفيق امالح عنوانه(ا) حي
القدس م د رقم  15400 224تيفلت
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد توفيق امالح عنوانه(ا) حي
القدس م د رقم  15400 224تيفلت
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .2874
996I

elite compta

إسكان زار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

elite compta
av atlas apt 16 agdal rabat ، 14
10000، rabat maroc
إسكان زارشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي سال-
،58تجزئة سعيد حجي  11000 -سال
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.16665
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إسكان زار مبلغ رأسمالها 30.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي سال-
،58تجزئة سعيد حجي 11000 -
سال املغرب نتيجة ل  :توقف نشاط
الشركة.
و حدد مقر التصفية ب سال-
،58تجزئة سعيد حجي  11000 -سال
املغرب.
و عين:
ازروال و
السيد(ة) حسن
عنوانه(ا)  ،488حي النهضة 1
مجموعة العهد الرباط10000 .
الرباط املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .38.079
997I
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ABENN AUDIT & CONSEIL

ACAL SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة  1ج ه1بالدور األر�ضي
شقة  ،20000 ، 3الدارالبيضاء
املغرب
 ACAL SOLUTIONSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  167شارع
بوركون إقامة بانا  20050الدار
البيضاء  20050 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.379147
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30نونبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 990.000درهم» أي من «10.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .45511
998I
STE EL-ATYQY CONSULTATION

PLANETVERDE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
CENTRE LALLA MIMOUNA
SK EL ARBAA DU GHARB
CENTRE LALLA MIMOUNA SK
EL ARBAA DU GHARB، 14152،
SOUK LARBAA MAROC
 PLANETVERDEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراوالد
عكيل قيادة موالي بوسلهام سوق
اربعاء الغرب  14152 -سوق اربعاء

الجريدة الرسمية

الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
27495
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 15نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PLANETVERDE
غرض الشركة بإيجاز  :استراد و
تصديراملنتوجات الفالحية
بيع التجهيزات الفالحية
االستغالل الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
عكيل قيادة موالي بوسلهام سوق
اربعاء الغرب  14152 -سوق اربعاء
الغرب املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مرواني بدر  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مرواني بدر عنوانه(ا) دوار
اوالد عكيل قيادة موالي بوسلهام
سوق اربعاء الغرب  14152سوق
اربعاء الغرب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مرواني بدر عنوانه(ا) دوار
اوالد عكيل قيادة موالي بوسلهام
سوق اربعاء الغرب  14152سوق
اربعاء الغرب املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
بتاريخ  02دجنبر  2021تحت رقم
.720
999I
FIDURAK

OMART CAFE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURAK
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 OMART CAFEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7و 8
مجمع زيانية ،زدوغة تارغة ،مراكش
  40000مراكش املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
118425
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26غشت  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OMART CAFE
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى و
أكالت خفيفة.
عنوان املقر االجتماعي  7 :و 8
مجمع زيانية ،زدوغة تارغة ،مراكش
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر املنصوري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر املنصوري عنوانه(ا)
 54وحدة علي بن الحاج ،يوسف
بن تاشفين ،جيليز ،مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فتحية الكنسو�سي
عنوانه(ا)  28قرية النخيل  ،2النخيل
الشمالي ،مراكش  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13شتنبر
 2021تحت رقم .187450
1000I
FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة OULED HRIZ METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
BV HASSAN II TISSIR 132
I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC
شركة OULED HRIZ METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26
محج مرس السلطان الطابق
االول الشقة رقم  3الدارالبيضاء
 CASABLANCA 20130الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
527357
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
. OULED HRIZ METAL

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
الحديد و مستلزماته .
عنوان املقر االجتماعي  26 :محج
مرس السلطان الطابق االول الشقة
رقم  3الدارالبيضاء CASABLANCA
 20130الدارالبيضاء املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نور الدين بالحداوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد شراوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين بالحداوي
عنوانه(ا) الرقم  240شارع بئرانزران
برشيد  26100برشيد املغرب.
السيد محمد شراوي عنوانه(ا)
 18زنقة الداخلة حي املنى برشيد
 26100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين بالحداوي
عنوانه(ا) الرقم  240شارع بئرانزران
برشيد  26100برشيد املغرب
السيد محمد شراوي عنوانه(ا)
 18زنقة الداخلة حي املنى برشيد
 26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806391
1001I
FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS

KASBAH AFRICA

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
KASBAH AFRICA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي
 22دجنبر  2021أعطى THIMAR
 PROMOTIONاملسجل بالسجل
التجاري  114765باملحكمة التجارية
بمراكش حق التسيير الحر لألصل

التجاري الكائن ب ترورد جماعة
ويركان تحناوت  40000 -مراكش
املغرب لفائدة MOIVARO MAROC
ملدة  5سنة تبتدئ من  22دجنبر
 2021و تنتهي في  21دجنبر 2026
مقابل مبلغ شهري قيمته 10.000
درهم.
1002I
مستأمنة سامي للمحاسبة

STE SOTDICO.TDC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

مستأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة رقم  55بلوك  4الطابق
األول بني مالل  ،23004 ،بني مالل
املغرب
 STE SOTDICO.TDC SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
اإلداري زنقة  4رقم  32سيدي جابر-
 23602بني مالل املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1515
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«الحي اإلداري زنقة  4رقم  32سيدي
جابر  23602 -بني مالل املغرب» إلى
«كراج رقم  3تجزئة املسيرة  3شارع
العيون  23010 -بني مالل املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 15
دجنبر  2021تحت رقم .1264
1003I
مستأمنة سامي للمحاسبة

STE FRIGO ZABAR FRUITS
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مستأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة رقم  55بلوك  4الطابق
األول بني مالل  ،23004 ،بني مالل
املغرب
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تعيين مسيرجديد للشركة
STE FRIGO ZABAR FRUITS
رقم التقييد في السجل التجاري
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
.21119
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 55
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
بلوك  4الطابق األول حي ميمونة  -املؤرخ في  28دجنبر  2020تم تعيين
 23020بني مالل املغرب.
مسير جديد للشركة السيد(ة) بركات
قفل التصفية
علي كمسيرآخر
رقم التقييد في السجل التجاري :
تبعا لقبول استقالة املسير.
.9739
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي االبتدائية باملحمدية بتاريخ  27يناير
املؤرخ في  04أكتوبر  2021تقرر حل  2021تحت رقم .203
STE FRIGO ZABAR FRUITS SARL
1005I
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
SOMAVIAN
مقرها اإلجتماعي رقم  55بلوك 4
فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري
الطابق األول حي ميمونة 23020 -
(األشخاص املعنويون)
بني مالل املغرب نتيجة ل -قفل
فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري
التصفية.
SOMAVIAN
و عين:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
السيد(ة) بوشتى زهار و عنوانه(ا)
دوار ملليكات اوالد عزوز  25000لشركة  SOMAVIANالكائن مقرها
خريبكة املغرب كمصفي (ة) للشركة االجتماعي ب  :طنجة  ،قطعة جميلة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية  ،شارع سيدي علي بن حرازم رقم 18
بتاريخ  04أكتوبر  2021وفي رقم  90000 - 55طنجة املغرب املؤرخ في 30
بلوك  4الطابق األول حي ميمونة  -دجنبر  2019تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل
 23020بني مالل املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة التجاري الكائن ب  :طنجة  ،املنطقة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  14الصناعية  ،طريق تطوان تجزئة ، 3
قطعة  90000 - 83طنجة املغرب ،
دجنبر  2021تحت رقم .1259
 1004Iاملوقع من طرف شركة SOMAVIAN
 :بصفتها مالكة لألصل التجاري و
somarge
شركة السيد الخمي�سي أحمد بصفتها
SOMARGE
مسيرة حرة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
1006I
تعيين مسيرجديد للشركة

somarge
Central Park Immeuble D 8eme
Etage N°54 -Mohammedia
، 20800، MOHAMMEDIA
MAROC
 SOMARGEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي Central
Park Immeuble D 8eme Etage
N°54 -Mohammedia - 20800
.MOHAMMEDIA MAROC

ANDERSEN CONSULTING

AFNOTEC HOLDING OFFSHORE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
RUE DE GRENADE, PARC 29
BROOKS ، 90030، TANGER
MAROC
AFNOTEC HOLDING OFF-
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 SHORE SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  19رياض
السلطان القصبة  90000 -طنجة
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.43247
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) جورجن لينين
 2حصة اجتماعية من أصل 10
حصة لفائدة السيد (ة) عصام
محمد محتاربتاريخ  08نونبر .2021
تفويت السيد (ة) جورجن لينين
 2حصة اجتماعية من أصل 10
حصة لفائدة السيد (ة) اكرام حامد
محمد شلف بتاريخ  08نونبر .2021
تفويت السيد (ة) جورجن لينين
 2حصة اجتماعية من أصل 10
حصة لفائدة السيد (ة) يداي محمد
حامد محمد بتاريخ  08نونبر .2021
تفويت السيد (ة) جورجن لينين
 2حصة اجتماعية من أصل 10
حصة لفائدة السيد (ة) ادام محمد
حامد محمد بتاريخ  08نونبر .2021
تفويت السيد (ة) جورجن لينين
 2حصة اجتماعية من أصل 10
حصة لفائدة السيد (ة) ريم محمد
حامد محمد بتاريخ  08نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .249291
1007I
ANDERSEN CONSULTING

AFNOTEC HOLDING OFFSHORE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين ممثل قانوني للشركة

ANDERSEN CONSULTING
RUE DE GRENADE, PARC 29
BROOKS ، 90030، TANGER
MAROC

الجريدة الرسمية
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .249437
1009I

AFNOTEC HOLDING OFF« SHORE SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 19 :رياض
السلطان القصبة  90000 -طنجة
املغرب.
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
ANDERSEN CONSULTING
.43247
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي AFILAL RENT A CAR SARL
املؤرخ في  08نونبر  2021وتبعا
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الستقالة املسير الحالي تقرر تعيين
خفض رأسمال الشركة
املمثل(ين) القانوني(ين):
ANDERSEN CONSULTING
 محمد محتارعصامRUE DE GRENADE, PARC 29
 محمد محتار شركة ذاتBROOKS ، 90030، TANGER
املسؤولية املحدودة الكائن مقرها
MAROC
اإلجتماعي ب 19 :رياض السلطان  AFILAL RENT A CAR SARLشركة
القصبة  90000طنجة املغرب
ذات املسؤولية املحدودة
رقم السجل التجاري
عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي  123شارع
االقتضاء:
حسن الداخل املحل رقم 90000 - 5
تم اإليداع القانوني باملحكمة
طنجة املغرب.
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
خفض رأسمال الشركة
 2021تحت رقم .249291
رقم التقييد في السجل التجاري
1008I
.32063
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ANDERSEN CONSULTING
 AFILAL RENT A CAR SARLاملؤرخ في  14دجنبر  2021تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قدره « 1.271.000درهم» أي من
رفع رأسمال الشركة
« 1.521.000درهم» إلى «250.000
ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29درهم» عن طريق  :تخفيض عدد
األسهم.
BROOKS ، 90030، TANGER
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MAROC
 AFILAL RENT A CAR SARLشركة التجارية بطنجة بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .249437
ذات املسؤولية املحدودة
1010I
وعنوان مقرها اإلجتماعي  123شارع
حسن الداخل املحل رقم 90000 - 5
ANDERSEN CONSULTING
طنجة املغرب.
GPM HOLDING SA
رفع رأسمال الشركة
شركة املساهمة
رقم التقييد في السجل التجاري
رفع رأسمال الشركة
.32063
ANDERSEN CONSULTING
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14دجنبر  2021تم RUE DE GRENADE, PARC 29
BROOKS ، 90030، TANGER
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
MAROC
« 1.271.000درهم» أي من
GPM HOLDING SA
« 250.000درهم» إلى «1.521.000
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شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
وجدة وشارع طانطان اقامة بيرال
اوفيسيناس الطابق  12الشقة رقم
 90000 - 60طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.91523
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 11.700.000درهم» أي من
« 300.000درهم» إلى «12.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29دجنبر
 2021تحت رقم .249368
1011I
CABINET SEDDIK & ASSOCIES

فانا كابيتال FANNA CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

«« FANNA CAPITA SARL
فانا كابيتال ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية رأسمالها
 100.000درهم
املقراالجتماعي 131 :شارع انفا
إقامة أزورمكتب  11ب  −الدار
البيضاء
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 23
دجنبر  ،2021تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية ذات املميزات
التالية:
الشركاء:
السيد ادريس حمديالسيدة جميلة سعد الدينالسيد حسن حمديالسيد يوسف حمديالسيد علي حمديF A N N A
التسمية :
 CAPITAL SARLفانا كابيتال ش.م.م
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وتم تسجيل الشركة بالسجل
نوعية الشركة :شركة محدودة
املسؤولية
التجاري باملحكمة التجارية بالدار االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
املوضوع االجتماعي • تطوير أي البيضاء تحت رقم  527363بتاريخ  24نونبر  2021تحت رقم .307
1013I
مشروع عقاري لالستخدام املنهي أو  29دجنبر .2021
بمثابة مقتطف وبيان
التجاري أو السكني بقصد البيع أو
nabiq mohammed
1012I
اإليجار؛
NAIM ACCESSOIRES
• انجازأي مشروع التجزئة.
للمحاسبة
سامي
مستأمنة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
• شراء العقارات املعدة إلعادة
STE INJAZ MJ SARL
تفويت حصص
البيع والقيام بجميع املعامالت
nabiq mohammed
إعالن متعدد القرارات
العقارية.
hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،
مستأمنة سامي للمحاسبة
• تطوير عالقات األعمال بين
beni mellal MAROC
حي ميمونة رقم  55بلوك  4الطابق
املستثمرين.
 naim accessoiresشركة ذات
• تقديم االستشارة وانجاز األول بني مالل  ،23004 ،بني مالل
املسؤولية املحدودة
كافة الخدمات املوجهة للشركات
املغرب
« STE INJAZ MJ SARLشركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي  316شارع
واملؤسسات.
املتنبي  23000 -بني مالل املغرب.
• املشاركة في أي شركة واملساهمة
املسؤولية املحدودة»
تفويت حصص
في أي مشروع من أي نوع ؛
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
رقم التقييد في السجل التجاري
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء
حمان الفطواكي رقم  2مكرر -
.2269
من تاريخ تأسيسها
 23200فقيه بن صالح املغرب.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
شارع
املقراالجتماعي 131 :
«إعالن متعدد القرارات»
انفا إقامة أزور مكتب  11ب ـ الدار رقم التقييد في السجل التجاري :املؤرخ في  06دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
البيضاء.
.3595
تفويت السيد (ة) امين غرغاري
رأسمال الشركة :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 250حصة اجتماعية من أصل 500
التسيير :حدد رأسمال الشركة املؤرخ في  05نونبر 2021
في مبلغ  100.000درهم مقسمة على
حصة لفائدة السيد (ة) سعاد نعيم
تم اتخاذ القرارات التالية:
 1.000حصة من فئة  100درهم،
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي :بتاريخ  06دجنبر .2021
تفويت السيد (ة) زاهر الطانطني
خصصت للشركاء كالتالي
 تفويت السيد محمد جوهري 500500
حمدي
السيد ادريس 250حصة اجتماعية من أصل 500
حصة اجتماعية من أصل 1000
حصة
حصة لفائدة السيد (ة) سعاد نعيم
حصة لفائدة السيد حمزة لطفي
السيدة جميلة سعد الدين 200بتاريخ  06دجنبر .2021
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 تغيير الشكل القانوني للشركة منالسيد حسن حمدي  100حصةاالبتدائية ببني مالل بتاريخ 28
السيد يوسف حمدي  100شركة ذات املسؤولية املحدودةدجنبر  2021تحت رقم .1306
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات
حصة
1014I
السيد علي حمدي  100حصة املسؤولية املحدودة.وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
nabiq mohammed
عين كمسير وحيد للشركة ملدة
النظام األسا�سي التالية:
ASSURANCE CHAHBAR
غيرمحدودة السيد ادريس حمدي
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
ينايروتنتهي في  31ديسمبرلكل سنة - .تغيير الشكل القانوني للشركة من
الشريك الوحيد
األرباح :توزع األرباح بعد تكوين شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
االحتياطي القانوني ويخول الباقي ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات
nabiq mohammed
للشركاء حسب ما هو مذكور في املسؤولية املحدودة.
hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
beni mellal MAROC
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة  -امتالك السيد محمد جوهري
ASSURANCE CHAHBAR
التجارية للدار البيضاء تحت رقم ل 500حصة والسيد حمزة لطفي ل
شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
 806393بتاريخ  29دجنبر 2021
 500حصة اجتماعية.

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم
شارع محمد  5رقم 23000 - 189
بني مالل املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.8751
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«حي التقدم شارع محمد  5رقم
 23000 - 189بني مالل املغرب» إلى
«اقامة لطيفة  13-02شارع محمد 5
  23000بني مالل املغرب».تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 24
دجنبر  2021تحت رقم .1295
1015I
nabiq mohammed

SUPER ALAKHAOIYN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

nabiq mohammed
hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،
beni mellal MAROC
 SUPER ALAKHAOIYNشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراوالد
سعيد  23000 -بني مالل املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.743
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16مارس  2020تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) اقلي
حسن كمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 30
دجنبر  2021تحت رقم .170
1016I
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FNMCOMPTA

مكتب الرياني للمحاسبة

ALIOUHAMMOU IMPORT
EXPORT

MEDIATOK

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FNMCOMPTA
RESIDENCE RENEE AV IBN 21
MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
ALIOUHAMMOU IMPORT
 EXPORTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
العالويين رقم  178ياسمين - 1
 15010الخميسات املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.25835
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر
حل ALIOUHAMMOU IMPORT
 EXPORTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع العالويين رقم
 178ياسمين  15010 - 1الخميسات
املغرب نتيجة لضعف التمويل.
و عين:
السيد(ة) طارق علي وحمو و
عنوانه(ا) شارع عبد اهللا ابن ياسين
اقامة عمر طابق  5رقم  - 21طنجة
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  20دجنبر  2021وفي شارع
العالويين رقم  178ياسمين - 1
 15010الخميسات املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 31
دجنبر  2021تحت رقم .1029
1017I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم 230تطوان ،
 ،93040تطوان املغرب
 MEDIATOKشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحسن الثاني مكاتب النخيل
الطابق  2مكتب  13تطوان 93000 -
تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
30719
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. MEDIATOK
غرض الشركة بإيجاز :
PROGRAMMATION CONSEIL
ET
AUTRES
ACTIVITES
INFORMATIQUE / IMPORT
.EXPORT
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الحسن الثاني مكاتب النخيل الطابق
 2مكتب  13تطوان  93000 -تطوان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ياسين بوحراث
 700 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة سارة بوحراث 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد ياسين بوحراث
عنوانه(ا) شارع ميسور رقم 35
تجزئة مونيا املحنش  2تطوان
 93000تطوان املغرب.
السيدة سارة بوحراث عنوانه(ا)
شارع ميسور رقم  35تجزئة مونيا
املحنش  2تطوان  93000تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ياسين بوحراث
عنوانه(ا) شارع ميسور رقم 35
تجزئة مونيا املحنش  2تطوان
 93000تطوان املغرب
السيد سارة بوحراث عنوانه(ا)
شارع ميسور رقم  35تجزئة مونيا
املحنش  2تطوان  93000تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .7496
1018I
NEW C.A.A.T. Sarl Au

BRADIA LOGISTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 2رقم  60اجزناية  90100 -طنجة
املغرب نتيجة ل  :غياب النشاط
التجاري.
و حدد مقر التصفية ب املجمع
الحسني  3الجديدة  2رقم  60اجزناية
طنجة  90100 -طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) �سي محمد البقالي و
عنوانه(ا) املجمع الحسني  3الجديدة
 2رقم  60اجزناية  90100طنجة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :ال يوجد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28دجنبر
 2021تحت رقم .249278
1019I
AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO
sigle A2CM sarl

SOCIETE
MEDITERRANEENNE
DE CONGELATION DE
POISSONS

NEW C.A.A.T. Sarl Au
Av. la Montagne, Immeuble
رفع رأسمال الشركة
AAFIR AUDIT & CONSULTING Chakroune n°14, 3° étage n°14
، 90040، Tanger Maroc
MOROCCO sigle A2CM sarl
 BRADIA LOGISTICشركة
شارع فاس  ،ركن ابن طفيل  ،إقامة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
دياموند ،الطابق األول  ،مكتب رقم
التصفية)
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي املجمع
SOCIETE MEDITERRANEENNE
الحسني  3الجديدة  2رقم 60
DE CONGELATION DE
اجزناية  90100 -طنجة املغرب.
 POISSONSشركة ذات املسؤولية
حل شركة
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
وعنوان مقرها اإلجتماعي ZONE
.75583
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي INDUSTRIELLE PARCELLE 38
املؤرخ في  30يونيو  2021تقرر حل TETOUAN - 93000 TETOUAN
.MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
 BRADIA LOGISTICمبلغ رأسمالها
رقم التقييد في السجل التجاري
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي املجمع الحسني  3الجديدة
.1609
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الجريدة الرسمية

762

العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  01دجنبر
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 6.000.000درهم»
أي من « 4.000.000درهم» إلى
« 10.000.000درهم» عن طريق :
إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
إصدارفي رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .3734
1020I
FIDCOM SAHARA

BRITODAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
مدينة الوحدة الشطر الثاني بلوك
ج رقم  686العيون  70000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أسامة بوحجر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة بوحجر عنوانه(ا)
رقم  386بلوك ي مدينة الوحدة
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة بوحجر عنوانه(ا)
رقم  386بلوك ي مدينة الوحدة
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  16دجنبر
 2021تحت رقم .3848/2021
1021I

FIDCOM SAHARA
شارع الطبراني حي الوحدة  01رقم
 20العيون  ،70000 ،العيون
املغرب
 BRITODALشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
GLOFID
مدينة الوحدة الشطرالثاني بلوك ج
GHM TRUCKS
رقم  686العيون  70000 -العيون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤلية
قفل التصفية
محدودة ذات الشريك الوحيد
GLOFID
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
 196شارع السفيربن عائشة الطابق
39455
الثاني الرقم  ،20300 ، 4الدار
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
البيضاء املغرب
 16نونبر  2021تم إعداد القانون
 GHM TRUCKSشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75 :شارع
شكل الشركة  :شركة ذات  11ينايرالطابق األول الشقة ر169
مسؤلية محدودة ذات الشريك
  20000الدارالبيضاء املغرب.الوحيد.
قفل التصفية
تسمية الشركة متبوعة عند رقم التقييد في السجل التجاري :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.474559
.BRITODAL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال املؤرخ في  05نونبر  2021تقرر حل
 GHM TRUCKSشركة ذات مسؤلية
البناء .
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محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  75شارع  11يناير
الطابق األول الشقة ر20000 - 169
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل عدم
بلوغ األهداف السامية.
و عين:
السيد(ة) عبداهللا النفاعي
و عنوانه(ا) حي القدس مباركة
مجموعة  66رقم  7سيدي البرنو�صي
 20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  05نونبر  2021وفي  75شارع
 11ينايرالطابق األول الشقة ر- 169
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
دجنبر  2021تحت رقم .806761
1022I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27دجنبر
 2021تحت رقم .11464
1023I
جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

SABY-ZEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول ،إقامة باب
العقلة د ،الطابق األر�ضي ،تطوان
تطوان ،93000 ،تطوان املغرب
 SABY-ZENشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زيانة
شارع الرياض تجزئة الرزيني رقم
 11تطوان تطوان  93000تطوان
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.20075
QUALIFID - SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
IMPRESSA PIZZAROTTI
املؤرخ في  10دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
شركة التوصية باألسهم
تفويت السيد (ة) يوسف
إغالق فرع تابع لشركة أجنبية
ي
الشودر  250حصة اجتماعية من
QUALIFID - SARL AU
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
 14ملتقى زنقتي محمد القري و
م ،82إقامة ميموزا مكتب رقم ( ، 1ة) بالل الجعباق العمراني بتاريخ 10
دجنبر .2021
 ،14000القنيطرة املغرب
تفويت السيد (ة) سعيد الفلكي
« IMPRESSA PIZZAROTTIشركة
 250حصة اجتماعية من أصل
التوصية باألسهم «
وعنوان مقرها االجتماعي 1.000 VIA A.M :حصة لفائدة السيد (ة) هاجر
الورديغي بتاريخ  10دجنبر .2021
ADORNI 1 - 43121 PARME
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.ITALIE
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27دجنبر
«إغالق فرع تابع لشركة أجنبية»
 2021تحت رقم .7491
رقم التقييد في السجل التجاري:
1024I
.67225
العام
الجمع
بمقت�ضى
FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL
االستثنائي املؤرخ في  18أكتوبر
ENVIROPLAN
 2021تقرر إغالق فرع تابع لشركة شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 IMPRESSA PIZZAROTTIتسميته
الشريك الوحيد
 PIZZAROTTI MAROCوالكائن
تفويت حصص
عنوانه في  84زنقة تادلة ماربيال،
FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL
شقة  10000 - 4الرباط املغرب.
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عمارة  20شقة رقم  4شارع مسعود
الوفقاوي حي السالم،80070 ،
اكاديراملغرب
 ENVIROPLANشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ج3
رقم  33حي الداخلة  80060 -اكادير
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.33085
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) الحسن
الكوا�سي  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
الحسين باموبتاريخ  17دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  30دجنبر
 2021تحت رقم .107900
1025I
فيد بيست كونسيلتين

AABIDINE IKHWAN
CONSTRUCTION ET
SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
 ،70000العيون املغرب
AABIDINE IKHWAN
CONSTRUCTION ET SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الوحدة  1زنقة أبو العالء رقم - 35
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
38759

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
AABIDINE
IKHWAN
:
.CONSTRUCTION ET SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
البناء .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الوحدة  1زنقة أبو العالء رقم - 35
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة جميلة ملعين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الوالي مومن  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة جميلة ملعين عنوانه(ا)
زنقة ابو العالء بدون رقم حي الوحدة
 70000 1العيون املغرب.
السيد الوالي مومن عنوانه(ا)
زنقة ابا علي ولد بريك رقم  1السمارة
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوالي مومن عنوانه(ا)
زنقة ابا علي ولد بريك رقم  1السمارة
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  04دجنبر
 2021تحت رقم .3398
1026I

763

cabinet de normalisation comptable sarl

BRIDGE FINANCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد نزار الحسناوي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد نزار الحسناوي
عنوانه(ا) ازلي رقم 40150 965
مراكش .Maroc
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد نزار الحسناوي
عنوانه(ا) ازلي رقم 40150 965
مراكش Maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2019تحت رقم .-
1027I

cabinet de normalisation
comptable sarl
bd emile zola casablanca ، 281
20300، casablanca maroc
 BRIDGE FINANCEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
أبو حسن األشعري ،الطابق الرابع،
شارع أنفا الدارالبيضاء 23000
الدارالبيضاء Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
446509
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09أكتوبر  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
STE ANGLE DE GESTION SARL
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك IMPRENTA ASMIR MAROC
الوحيد.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
تحويل املقراالجتماعي للشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE ANGLE DE GESTION SARL :
.BRIDGE FINANCE
شارع أحمد الحريزي تجزئة
غرض الشركة بإيجاز - :
التمسماني رقم  6اقامة باريس -أ
االستشارة املالية و نظام املعلومات ،
 االستشارة ومراجعة الحسابات ،تطوان  ،93000 ،تطوان املغربIMPRENTA ASMIR MAROC
 خدمات التدريب،شركة ذات املسؤولية املحدودة
 تطوير ،كراء ،شراء وبيعوعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
البرمجيات،
الكمبيوتر،
أجهزة
وبيع
 شراءمبروكة  13شارع مبروكة و شارع
 االستيراد والتصدير،جبل تدغين رقم 93000 - 02
 التفاوض  ،شراء وبيع أي نوع منتطوان املغرب.
السلع،
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 التجارة اإللكترونية .،رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  2 :زنقة
.27989
أبو حسن األشعري ،الطابق الرابع،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شارع أنفا الدارالبيضاء  23000الدار
املؤرخ في  25أكتوبر  2021تم تحويل
البيضاء .Maroc

الجريدة الرسمية
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املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة مبروكة  13شارع مبروكة و
شارع جبل تدغين رقم 93000 - 02
تطوان املغرب» إلى « كراج حي موالي
الحسن شارع أبو بكر الرازي رقم 72
  93000تطوان املغرب «.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  16نونبر
 2021تحت رقم .6935
1028I
fidmbk

TRADI-SEUL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

fidmbk
مشرع بلقصيري  ،16150 ،مشرع
بلقصيري املغرب
 TRADI-SEULشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,337 :حي
الليمون مشرع بلقصيري 16150
مشرع بلقصيري املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري :
.26265
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02دجنبر  2021تقرر حل
 TRADI-SEULشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  90.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  ,337حي الليمون
مشرع بلقصيري  16150مشرع
بلقصيري املغرب نتيجة لتصفية
نهائية.
و عين:
السيد(ة) عديل زازور و عنوانه(ا)
 ،70حي النسيم  16150مشرع
بلقصيري املغرب كمصفي (ة)
للشركة
و قد تم انعقادالجمعية الختامية
بتاريخ  02دجنبر  2021وفي  ,337حي
الليمون مشرع بلقصيري 16150
مشرع بلقصيري املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .628
1029I
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STE CAFEINO

CAFEINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة
STE CAFEINO
AV AL MOUAHIDIN PASSAGE
SOUSSAN N°8 1ER ETAGE
APPRT 9 BIS ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC
 CAFEINOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي AV
AL MOUAHIDIN PASSAGE
SOUSSAN N°8 1ER ETAGE
APPRT 9 BIS - 32000 AL
. HOCEIMA
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1265
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13دجنبر  2021تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد».

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 21
دجنبر  2021تحت رقم .726
1030I
FISCABEL

SOCIETE SUPER LAIT HAS
شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة SOCIETE MAROCAINE
TRAVAUX SPECIAUX
S.A.R.L
على إثر الجمع العام الطارئ
لشركة ** SOCIETE MAROCAINE
TRAVAUX SPECIAUX **S.A.R.L
بمقرها الكائن رقم  79سانطوريني
الخميسات بتاريخ 20/12/2021
تقرر ما يلي :
الحل املسبق.تعيين السيد محمد باوعليكمصفي للشركة.
 تم اإليداع القانوني باملحكمةاإلبتدائية بالخميسات بتاريخ
 27/12/2021تحت رقم 1382
من أجل املستخرج و اإلنجاز

1031I
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 - .IIإعالنات قضائية
وذلك فان التعرضات تسجل
املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 77/2021 :
باملحكمة
الضبط
بمكتب
حساب رقم 4347 :
التجارية مكتب السجل التجاري
كوثر
السيدة
الطرف األول :
بالدارالبيضاء داخل اجل  15يوما
كرمي رقم بطاقة التعريف الوطنية املوالي للنشرة االولى والثانية.
 BK119790مغربية الجنسية.
النشرة االولى
الطرف الثاني  :السيدة مريم
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
الحياني رقم بطاقة التعريف
 104مكرر
الوطنية  AA1814مغربية الجنسية.
األصل التجاري  :صيدلية املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
القصبة.
ملف رقم 130456 :
العنوان  :تمارة تجزئة القصبة
حساب رقم 17510 :
رقم . 69
تفويت حقوق مشاعة في أصل
ي
رقم السجل التجار .93932 :
تجاري
وستقبل التعرضات بمصلحة
فوت
السجل التجاري باملحكمة التجارية
السيد املرشودي فؤاد الحامل
بالرباط إلى غاية خمسة عشرا 15
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
لبطاقة التعريف الوطنية
اإلعالن الثاني
رقم B436951
رئيس مصلحة السجل التجاري
السيد املرشودي عبد اللطيف
 15مكرر الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم B454015
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
لفائدة
ملف رقم 130440 :
السيد العدناني محمد الحامل
حساب رقم 17061 :
للبطاقة التعريف الوطنية رقم
بيع اصل تجاري
BL54575
فوتت
جميع الحقوق املشاعة في االصل
شركة DAWAJIN HAY ADIL SARL
التجاري املعد للجزارة بالتقسيط
املمثلة من طرف
املسمى BOUCHERIE MAAROUFI
السيد خالد بديع الحامل لبطاقة املتواجد بالدارالبيضاء  71سوق
التعريف الوطنية رقم BH302306
الحرية شارع الحرية ،واملسجل
لفائدة
بالسجل التجاري تحت رقم
شركة A-B-PROMIVIAND SARL
.109532/444276
السيد عبد اللطيف بوبكري الحامل
وذلك فان التعرضات تسجل
للبطاقة التعريف الوطنية رقم
باملحكمة
الضبط
بمكتب
BE725767
التجارية مكتب السجل التجاري
مجموع االصل التجاري املعد
بالدارالبيضاء داخل اجل  15يوما
للجزارة املتواجد بالدارالبيضاء
املوالي للنشرة االولى والثانية.
 32زنقة را�ضي السالوي بلفيدير
النشرة االولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
واملسجل بالسجل التجاري رقم
 105مكرر
.330995

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف عدد 130458 :
حساب 17502 :

بيع حقوق مشاعة ألصل تجاري
فوتت  :السيدة نعيمة تحيح
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
.BE572807
لفائدة السادة  :رقية الحمداي
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
.BE656466
عبد اللطيف فاضل قاصر
عبد هللا فاضل الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .BL48450
مصطفى فاضل الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .BL70837
خالد فاضل الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .BJ403447
عادل فاضل الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .BJ431943
عبد العزيزفاضل الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .BL86409
لطيفة فاضل الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية .BL33673
جميع الحقوق املشاعةالتي تملكها
البائعة والتي تقدر بالنصف  %50في
األصل التجاري املعد لبيع املالبس
الجاهزة واملتواجد بالدارالبيضاء حي
السمارة زنقة  38رقم  11واملسجل
بالسجل التجاري عدد .275436
التعرضات
فإن
وبذلك
تسجل بمكتب الضبط باملحكمة
التجارية مكتب السجل التجاري
بالدارالبيضاء داخل أجل خمسة
عشرا يوما املوالي للنشرة األولى
والثانية.

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف عدد 130464 :
حساب 17631 :

بيع اصل تجاري

فوتت :
شركة URBAN KITCHEN SARL
 AUاملمثلة من طرف السيدة مريم
السقاط الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .BK337288
لفائدة :
شركة EAT AND DREAM
 SARL AUالسيد ياسين سرغيني
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.BE852255
مجموع األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء زنقة ابن جهير الطابق
السفلي محل رقم  61بوركون
واملسجل بالسجل التجاري عدد
.412107
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري داخل أجل
خمسة عشرا يوما املوالي للنشرة
األولى والثانية.
النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

 107مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف عدد 130478 :
حساب 17744 :

صدقة حقوق مشاعة
لحق الكراء

تصدق :
السيد حاط روحو عمر ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.B51330
السيدة حاط روحو محمد،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .B51578
النشرة األولى
السيدة حاط روحو خديجة،
الضبط
عن رئيس كتابة
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
 106مكرر رقم .B55237
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السيدة حاط روحو نوال،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .B439881
السيدة حاط روحو تورية،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .B419239
لفائدة :
السيد حاط روحو مهدي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.BE428878
حقوق مشاعة لحق الكراء للمحل
الكائن بالدارالبيضاء رقم  ،69زنقة
ستراسبورغ واملسجل بالسجل
التجاري بالدار البيضاء تحت عدد
.440676
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشرا
يوما املوالي الثانية.
النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

 108مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130480
حساب 17843
بيع أصل تجاري
فوت السيد عبد اللطيف أشبار
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 BL 35687؛
السيد حسن الكزاوي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية ـJ236488
لفائدة السيد عبد الصمد عزيز
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 BL117562؛
السيد أبو بكر عزيز الحامل
الوطنية
التعريف
لبطاقة
 BL 144814؛
السيدة لطيفة عزيز الحاملة
الوطنية
التعريف
لبطاقة
.BL 79463
مجموع األصل التجاري املعد
لبيع الجلد بالتقسيط املتواجد
بالدار البيضاء  139زنقة  40درب
بوشنتوف وغير املسجل بالسجل
التجاري.

وبذلك فأن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط
 109مكرر
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130488
حساب 17947
تفويت حق اإليجار
فوتت شركة D.L.O conseil
املمثلة من طرف السيدة ليلى
اإلدري�سي القيطوني الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية  A252314لفائدة
شركة O Comptoir des dames
املمثلة من طرف السيد سعد عبد
الغني بوحفص الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .BK204975
حق اإليجار للمحل التجاري
الكائن بالدار البيضاء حي راسين 10
زنقة تركوت الطابق السفلي واملسجل
بالسجل التجاري .295125
وبذلك فأن التعرضات تسجل
بمكتب ا لضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط
 110مكرر
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130358 :
حساب رقم 15880 :
عقد تقدمة
السادة ورثتة عبد هللا بنسليمان
وهم :
السيدة نادية الدليمي ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 A253013؛
السيدة ريحانة الرندة ،الحاملة
لبطاقةالتعريفالوطنيةرقم X1063؛
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السيد أبو بكر بنسليمان ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 BE762503؛
السيد محمد ر�ضى بنسليمان،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE719200؛
السيد سليمان بنسليمان،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE841229؛
بصفتهم ممثلين للشخص
الطبيعي وغير مسجلين بالسجل
التجاري بالدار البيضاء وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
 STE H-ABL SARLشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد
مقرها االجتماعي ب زاوية شارع عبد
املومن وزنقة الراشتي ،الدارالبيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم
األصل التجاري للشخص الطبيعي
وتصبح الشركة مالكة للعناصر
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها
في السجل التجاري.
سيكون للشركة املستفيدة من
هذه التقدمة كامل امللكية لألصل
التجاري الحال تقدمته ابتداء من
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا
االنتفاع ابتداء من اإلنشاء النهائي
لهذه الشركة األصل التجاري الكائن
بالدارالبيضاء زاوية شارع عبد املومن
وزنقة الراشتي ،الدار البيضاء ،وغير
املسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء.
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130362 :
حساب رقم 15925 :
بيع أصل تجاري
فوتت شركة PLACE MAILLOT
املمثلة من طرف السيد هشام
صمدي ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية  BE512311لفائدة
شركة  LA CASA ROJAاملمثلة من
طرف السيد عبد االله متصدق،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 BE514454مجموع األصل التجاري
املعد ملقهى ومطعم املتواجد بالدار
البيضاء 35 ،زنقة مو�سى بن نصير،
إقامة الراشد ،حي كوتي املسجل
بالسجل التجاري رقم .343161
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدارالبيضاء
داخل أجل خمسة عشر ( )15يوما
املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 6مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130372 :
حساب رقم 16080 :
عقد تقدمة
السيد صابر توفيق ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم BH559203
بصفته ممثل للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  443488وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية
لشركة  RZIKA SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
واحد مقرها االجتماعي ب تجزئة ديار
الجديدة ،زنقة  25رقم  122عين
 5مكرر الشق ،الدارالبيضاء.
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تم املساهمة في الشركة املذكورة
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم
األصل التجاري للشخص الطبيعي
وتصبح الشركة مالكة للعناصر
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها
في السجل التجاري.
سيكون للشركة املستفيدة من
هذه التقدمة كامل امللكية لألصل
التجاري الحال تقدمته ابتداء من
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا
االنتفاع ابتداء من اإلنشاء النهائي
لهذه الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء تجزئة ديار الجديدة،
زنقة  25رقم  ،122عين الشق ،الدار
البيضاء ،واملسجل بالسجل التجاري
بالدارالبيضاء تحت رقم .443488
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 7مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130374 :
حساب رقم 16086 :
عقد تقدمة
السيد محفوظ ملسفر ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم B41598
بصفته ممثل للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  253642وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
PHARMACIE MOUMEN PLUS
 CASABLANCA SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد
مقرها االجتماعي درب الفقراء ،زنقة
 31رقم  ،51-47الدارالبيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم
األصل التجاري للشخص الطبيعي
وتصبح الشركة مالكة للعناصر
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها
في السجل التجاري.

سيكون للشركة املستفيدة من
هذه التقدمة كامل امللكية لألصل
التجاري الحال تقدمته ابتداء من
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا
االنتفاع ابتداء من اإلنشاء النهائي
لهذه الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء درب الفقراء  31رقم
 ،51-47الدار البيضاء ،واملسجل
بالسجل التجاري بالدار البيضاء
تحت رقم .253642
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 8مكرر
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130378 :
حساب رقم 16153 :
عقد تقدمة
السيدة رفيعة التازي ،الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم B396226
بصفته ممثل للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  140782وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
PHARMACIE SBATA CASA SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد مقرها االجتماعي ب
 259-261شارع الساقية الحمراء،
جميلة  ،5الدارالبيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم
األصل التجاري للشخص الطبيعي
وتصبح الشركة مالكة للعناصر
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها
في السجل التجاري.
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سيكون للشركة املستفيدة من
هذه التقدمة كامل امللكية لألصل
التجاري الحال تقدمته ابتداء من
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا
االنتفاع ابتداء من اإلنشاء النهائي
لهذه الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء ب  259-261شارع
الساقية الحمراء ،جميلة  ،5الدار
البيضاء ،واملسجل بالسجل التجاري
بالدارالبيضاء تحت رقم .140782
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 9مكرر

ابتداء من توقيع هذا العقد
وسيكون لها أيضا االنتفاع ابتداء
من تاريخ اإلنشاء النهائي لهذه
الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء ،السالم  1الشطر
« »Cرقم  73اهل الغالم سيدي مومن
الدارالبيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
تحت عدد .390818 :
وبذلك فان التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدارالبيضاء
داخل أجل  15يوما املوالي للنشرة
األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 10مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130380 :
حساب رقم 16150 :

عقد تقدمة

السيدة حنان بلخضر الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم BK120387
بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  390818وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم التصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
PHARMACIE
«BELAKHDAR
 »SARL AUشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك واحد مقرها
االجتماعي ب  :السالم  1الشطر «»C
رقم  73اهل الغالم سيدي مومن
الدارالبيضاء.
تمت املساهمة في الشركة
املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول
وخصوم األصل التجاري للشخص
الطبيعي وتصبح الشركة مالكة
للعناصر املساهم بها ابتداء من يوم
تسجيلها في السجل التجاري.
سيكون للشركة املستفيدة
من هذه التقدمة كامل امللكية
لألصل التجاري الحال تقدمته

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130382 :
حساب رقم 16291 :

عقد تقدمة

السيد محمد ادركي الحامل
للبطاقة الوطنية رقم J179050
بصفته ممثال للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  390710وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم التصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية
لشركة « »IMMO ADROشركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
واحد مقرها االجتماعي ب  12 :شارع
الوحدة الدارالبيضاء.
تمت املساهمة في الشركة
املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول
وخصوم األصل التجاري للشخص
الطبيعي وتصبح الشركة مالكة
للعناصر املساهم بها ابتداء من يوم
تسجيلها في السجل التجاري.
سيكون للشركة املستفيدة
من هذه التقدمة كامل امللكية
لألصل التجاري الحال تقدمته
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ابتداء من توقيع هذا العقد
وسيكون لها أيضا االنتفاع ابتداء
من تاريخ اإلنشاء النهائي لهذه
الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء 12 ،شارع الوحدة
الدارالبيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت عدد :
.390710
التعرضات
فان
وبذلك
تسجل بمكتب الضبط باملحكمة
التجارية مكتب السجل التجاري
بالدارالبيضاء داخل أجل  15يوما
املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

وسيكون لها أيضا االنتفاع ابتداء
من تاريخ اإلنشاء النهائي لهذه
الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء 29 ،زنقة حسن
سكتاني الدارالبيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
تحت عدد .188722 :
التعرضات
فان
وبذلك
تسجل بمكتب الضبط باملحكمة
التجارية مكتب السجل التجاري
بالدارالبيضاء داخل أجل  15يوما
املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 12مكرر

 11مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130386 :
حساب رقم 16396 :

عقد تقدمة

السيدة مونية ملسفر الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم B34528
بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  188722وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم التصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
« »PHARMACIE KAMILLEشركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
واحد مقرها االجتماعي ب  29 :زنقة
حسن سكتاني الدارالبيضاء.
تمت املساهمة في الشركة
املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول
وخصوم األصل التجاري للشخص
الطبيعي وتصبح الشركة مالكة
للعناصر املساهم بها ابتداء من يوم
تسجيلها في السجل التجاري.
سيكون للشركة املستفيدة
من هذه التقدمة كامل امللكية
لألصل التجاري الحال تقدمته
ابتداء من توقيع هذا العقد

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130388 :
حساب رقم 16397 :

عقد تقدمة
السيد حميد عال الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  BL130076بصفته
ممثل للشخص الطبيعي ومسجل
بالسجل التجاري بالدار البيضاء
تحت رقم  441508وبصفته مسير
وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم التصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
«»CAFE EXTRAPOOL SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد مقرها االجتماعي ب :
شارع حي الحسني  24رقم  99الولفة
الدارالبيضاء.
تمت املساهمة في الشركة
املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول
وخصوم األصل التجاري للشخص
الطبيعي وتصبح الشركة مالكة
للعناصر املساهم بها ابتداء من يوم
تسجيلها في السجل التجاري.
سيكون للشركة املستفيدة من
هذه التقدمة كامل امللكية لألصل
التجاري الحال تقدمته
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ابتداء من توقيع هذا العقد
وسيكون لها أيضا االنتفاع ابتداء
من تاريخ اإلنشاء النهائي لهذه
الشركة األصل التجاري الكائن
بالدارالبيضاء ،شارع حي الحسني 24
رقم  99الولفة الدارالبيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
تحت عدد .441508 :
وبذلك فان التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل  15يوما املوالي
للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 13مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130396 :
حساب رقم 16550 :

عقد تقدمة

السيد حكيم العرابي الحامل
للبطاقة الوطنية رقم BE757734
بصفته ممثل للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  388988وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم التصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
« »BEST STYLO SARL AUشركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
واحد مقرها االجتماعي ب 109 :
زنقة محمد الرا�ضي السالوي الدار
البيضاء.
تمت املساهمة في الشركة
املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول
وخصوم األصل التجاري للشخص
الطبيعي وتصبح الشركة مالكة
للعناصر املساهم بها ابتداء من يوم
تسجيلها في السجل التجاري.
سيكون للشركة املستفيدة
من هذه التقدمة كامل امللكية
لألصل التجاري الحال تقدمته

ابتداء من توقيع هذا العقد
وسيكون لها أيضا االنتفاع ابتداء
من تاريخ اإلنشاء النهائي لهذه
الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء 109 ،زنقة محمد
الرا�ضي السالوي الدارالبيضاء.
واملسجل بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
تحت عدد .388988 :
التعرضات
فان
وبذلك
تسجل بمكتب الضبط باملحكمة
التجارية مكتب السجل التجاري
بالدارالبيضاء داخل أجل  15يوما
املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 14مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة
عدد 2021/8302/154 :
نسخة من منطوق الحكم املحفوظ
بكتابة الضبط
اصدرتاملحكمةالتجاريةبمراكش
حكما بتاريخ  21ديسمبر  ،2021تحت
عدد  137/2021في ملف صعوبات
املقاولة عدد 2021/8302/154
ق�ضى :
بفتح مسطرة التسوية القضائية
في حق شركة رياض اطوال النخيل
مراكش SOCIÉTÉ RIAD ETOILE
ANNAKHIL
MARRAKECH
املسجلة بالسجل التجاري لدى
املحكمة التجاري بمراكش تحت رقم
.64217
وتعيين السيد عبد الرحيم
اسميح قاضيا منتدبا والسيد عبد
الواحد بنسيان سنديكا.
حرر بتاريخ  21 :ديسمبر 2021
اإلمضاء :
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش

عقد تفويت أصل تجاري غيرمسجل
ملف رقم 2021/184
حساب رقم 2021/3970
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10أكتوبر  2021ومسجل بمراكش
بتاريخ  14أكتوبر  2021فوت السيد
بنعطية محمد زكي ابن محمد الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية E104554
والساكن بمراكش ،تجزئة الكلية رقم
 89شارع األميرموالي عبد هللا للسيد
بلمقدم عبد الرزاق بن عباس،
الساكن بمراكش ضب�شي دلرب
الحجرة رقم  22الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .E562181
جميع األصل التجاري الغير
مسجل في السجل التجاري بالدكان
الكائن بمراكش ،الدوديات شارع
فلسطين عمارى الشقوري رقم
 2واملعد للعصائر والحلويات
بالتقسيط بجميع عناصره املادية
واملعنوية والذي قوم بمبلغ 500000
درهما (خمسمائة ألف درهم).
فعلى دائني البائع أعاله أن
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ
نشر اإلعالن األول وينتهي في اليوم
الخامس عشرمن نشراإلعالن الثاني.
اإلعالن األول
 1مكرر

الجريدة الرسمية

باعت السيدة مختاري مريم بنت
بوجمعة والسعدية ،صيدالنية،
الساكنة بمراكش إقامة بريستيجيا
كولف ستي مدخل عنبر عمارة 61
الشقة رقم  ،3مغربية الجنسية،
مزدادة بمراكش املدينة بتاريخ
 21يناير  1986الحاملة للبطاقة
الوطنية للتعريف رقم EE128277 :
الصالحة إلى غاية فاتح يونيو .2031
لفائدة السيد بقسيم اشرف
بن مصطفى وفاطمة ،صيدالني،
الساكن بمراكش إقامة ابن تاشفين
بلوك  H3الشقة رقم  73 :جليز
مغربي الجنسية ،مزداد بأكاديرأكادير
اداوتنان بتاريخ  30يونيو ،1988
الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف
رقم  JB368372 :الصالحة إلى غاية
 28أبريل .2031
جميع األصل التجاري الكائن
بمراكش تجزئة الصفصاف رقم 138 :
حي اإلنارة ،املحتوي على صيدلية
يستغل تحت شعار صيدلية فضيلة
مسجل بالسجل التجاري باملحكمة
التجارية بمراكش تحت رقم :
 113338بالسجل التحليلي وتحت
رقم  256 :بالسجل الترتيبي.
بثمن قدره ونهايته  :تسعمائة
وخمسون ألف درهم ()950.000
درهم فعلى دائني املتنازل املذكور
أعاله أن يتقدموا بتعرضاتهم إلى
قسم السجل التجاري باملحكمة
التجارية بمراكش داخل أجل أقصاه
يبتدئ من تاريخ نشر اإلعالن األول
وينتهي في اليوم الخامس عشر من
نشراإلعالن الثاني.

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري
 2مكرر
ملف رقم 2021/185
حساب رقم 2021/3971
املحكمة التجارية بمراكش
بمقت�ضى عقد موثق بتاريخ
بيع حق الكراء التجاري
 6ديسمبر  2021مسجل بمراكش
ملف رقم 2021/186
بتاريخ  8ديسمبر  2021سجل
حساب رقم 2021/3981
رقم 11071.0101427.2021. :
بمقت�ضى عقد رسمي أمام األستاذ
أمر باالستخالص  2021/88747 :جمال محدا موثق مراكش مؤرخ
في  12و  19نوفمبر  2021مسجل
توصيل :
اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
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مراكش بتاريخ  29نوفمبر  2021امر
باستخالص  84970/0221سجل
اإليداع رقم 11071-0097094-
20212898011049
2021
باع السيد محمد تبحت الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 E152794الساكن بمراكش تجزئة
ياسمين  2رقم  51لفائدة السيدة
ماجدة أبو بكر الحاملة لبطاقة
التعريف رقم  VA78620جميع
الحق في الكراء للمتجر الكائن
بمراكش رقم  349/7سيدي عباد 3
(NO 7/349SIDI ABBAD 3
واملسجل بالسجل التجاري تحت
رقم  104444وذلك مقابل ثمن البيع
قدره مئتان وأربعون ألف درهما
.240.000
فعلى دائني البائع املذكور أعاله
أن يتقدموا تعرضاتهم إلى قسم
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ
نشر اإلعالن األول وينتهي في اليوم
الخامس عشرمن نشراإلعالن الثاني.
اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 3مكرر
املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري
ملف رقم 2021/187
حساب رقم 2021/3991
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أكتوبر  2021ومسجل بمراكش
بتاريخ  5نوفمبر  2021باع السيد
إبراهيم زكيري الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم E33545
الساكن بتجزئة الحي الصناعي
رقم  140سيبع مراكش لفائدة
السيد حميد زكيري الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .E39655

نصف حصة ( )50%من األصل
التجاري الكائن بطوالة باب اغمات
(شارع أبا حماد) رقم  31مراكش
واملعد كمستودع لبيع الخشب
بالتقسيط واملسجل بالسجل
التجاري تحت رقم  109774بجميع
عناصره املادية واملعنوية بمبلغ
 200.000درهما.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل
التجاري باملحكمة التجارية داخل
اجل يبتدئ من تاريخ نشر اإلعالن
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر
من نشراإلعالن الثاني.
اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

 4مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2021/188
حساب رقم 2021/3984
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 16نوفمبر  2021واملسجل بمراكش
بتاريخ  3ديسمبر  2021قدمت
السيدة املذكورة أسفله جميع
االصل التجاري الكائن بدار السالم
شطر  1رقم  184جماعة وقيادة
السعادة مراكش ،واملعد على شكل
محل تجاري لصيدلية واملقيد
بالسجل التجاري بمراكش تحت
رقم  125330من السجل اإليضاحي
بجميع عناصره املادية واملعنوية،
حصص في شركة PHARMACIE
 ANNIAMA SARL AUعلى الشكل
التالي :
 نعمة هللا اميزميزالحامل للبطاقةالوطنية رقم  EE 432100تم تقويم
الحصة ب  1690000درهم.
املذكور
أعاله
فعلى دائني البائع
أن يتقدم بتعرضه إلى قسم السجل
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش
داخل أجل يبتدئ من تاريخ نشر
اإلعالن األول وينتهي في اليوم
الخامس عشرمن نشراإلعالن الثاني.
اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

 5مكرر

الجريدة الرسمية
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املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2021/189
حساب رقم 2021/3989
بمقت�ضى عقد مدقق الحسابات
مؤرخ في  9يناير  2021قدمت السيدة
وصال بنعزوز الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم E641950
والساكنة ح م الجنوبي بلوك  74رقم
 379مراكش لشركة PHARMACIE
 ABRAJ AL KOUTOUBIAالكائن
مقرها االجتماعي في MAG N°
1 GROUPE 17 ABRAJ AL
KOUTOUBIA MHAMID 9
 MARRAKECHفي طور التأسيس،
جميع األصل التجاري الكائن
MAG N° 1 GROUPE 17 ABRAJ
AL KOUTOUBIA MHAMID 9
 MARRAKECHواملزاول لنشاط
الصيدلة واملسجل بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بمراكش تحت
رقم  100944بجميع عناصره املادية
واملعنوية قوم بمبلغ 2.200.000
درهم.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش
داخل أجل يبتدئ من نشر اإلعالن
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر
من نشراإلعالن الثاني.
اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

 6مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم 2021/190
حساب رقم 2021/3990
بمقت�ضى عقد توثيقي حرر
بمكتب األستاذ عثمان امحمدي،
موثق بمراكش في  13ديسمبر 2021
واملسجل بمراكش بتاريخ  14ديسمبر
 ،2021باعت السيدة نجيبة برادة
العزيزي الحاملى لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  A107617الساكنة
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فعى دائني البائعة املذكورة أعاله
أن يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ
نشر اإلعالن األول وينتهي في اليوم
الخامس عشرمن نشراإلعالن الثاني.

بمراكش تجزئة ملحيطة رقم 27
شارع األمير موالي عبد هللا ،لفائدة
السيدة الهام املنوني الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم D554744
الساكنة بمراكش إقامة بورود
الشقة رقم  5شارع محمد السادس
الحي الشتوي ،جميع األصل التجاري
اإلعالن الثاني
الكائن بمراكش باب دكالة زنقة
عن رئيس كتابة الضبط
فاطمة الزهراء عبارة عن صيدلية
 16مكرر
واملسجل بالسجل التجاري تحت
رقم  38238بجميع عناصره املادية
املحكمة التجارية بمراكش
واملعنوية بمبلغ  1.100.000درهم.
ملف رقم 180/2021 :
فعلى دائني البائعة املذكورة
حساب رقم 3934 :
أعاله أن يتقدموا بتعرضاتهم إلى قيم
إعالن عن تقديم أصل تجاري
السجل التجاري باملحكمة التجارية
حصة في شركة
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ
بمقت�ضى عقد عرفي عقد موثق
نشر اإلعالن األول وينتهي في اليوم
الخامس عشرمن نشراإلعالن الثاني .مؤرخ في  23نوفمبر ،2021ومسجل
بمراكش بتاريخ  25نوفمبر .2021
اإلعالن األول
قدم السيد أمجكر حسن
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
 7مكرر الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  EE458218جميع األصل
التجاري الكائن بدوار سيدي مو�سى
املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم 179/2021 :
تسلطانت رقم  687مراكش ،واملعد
حساب رقم 3930 :
مقاول في تجارة الرخام وأشغال
عقد بيع أصل تجاري
البناء املختلفة ،واملسجل بالسجل
بمقت�ضى عقد توثيقي مؤرخ في التجاري تحت عدد  131308جميع
 16 ،13و  25أغسطس  ،2021تلقاه عناصره املادية واملعنوية بمبلغ
األستاذ عبد الرحمان سكرود موثق  100.000درهما حصة في شركة
بمراكش ،ومسجل بمراكش بتاريخ 3
.MARBYKECH SARL AU
سبتمبر  ،2021باعت السيدة أسماء
فعلى دائني البائع املذكور أعاله
مساعد ،الحامة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،D534925الساكنة أن يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم
بمراكش أبواب مراكش منطقة  10السجل التجاري باملحكمة التجارية
عمارة  32ب شقة  ،8لفائدة اآلنسة بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ
سلمى سالوي ،الحاملة لبطاقة نشر اإلعالن األول وينتهي في اليوم
التعريف الوطنية رقم  BK526180الخامس عشرا من نشر اإلعالن
الساكنة بالدارالبيضاء تجزئة الثاني.
اإلعالن الثاني
فلوريدا رقم  308سيدي معروف
عن رئيس كتابة الضبط
األصل التجاري الكائن بمراكش،
 17مكرر
املحاميد  4رقم  ،372واملخصص :
PHARMACIE AL AKWAS
املحكمة التجارية بوجدة
واملسجل بالسجل التجاري بمراكش
ملف رقم 110/2021 :
تحت عدد  105012من السجل
حساب رقم 2309 :
التحليلي وعدد  2055من السجل
الترتيبي بجميع عناصره املادية
اشهارمستخرج عقد شراء
واملعنوية بمبلغ 1.050.000.00
بمقت�ضى عقد تلقاه العدالن
املنتصبان لالشهاد بدائرة نفوذ
درهم.

محكمة االستئناف بوجدة ابراهيم
حموتي والحسن سميدة بتاريخ
 30اغسطس  ،2021مسجل بوجدة
بتاريخ  16سبتمبر  ،2021اشترى
السيد يوسف بنخدة الساكن بدرب
امباصو زنقة  49رقم  10وجدة.
من البائع له السيد :
ي
مونصف بوعبدالو  :الساكن
بحي االندلس زنقة اوخدة عبد
السالم رقم  59وجدة.
جميع االصل التجاري (مفتاح)
للمحل الحامل رقم  23بالطابق
العلوي الكائن بسوق القنادسة
املدينة القديمة وجدة ،الغير مقيد
بالسجل التجاري ،بثمن قدره
 80.000درهم.
تقبل التعرضات امام املحكمة
التجارية بوجدة داخل اجل اقصاه
 15يوما املوالية للنشرة الثانية،
تطبيقا للمادة  84من مدمونة
التجارة.
النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

 19مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف رقم 109/2021 :
حساب رقم 2308 :

اشهارمستخرج عقد بيع اصل
تجاري

بمقت�ضى عقدث رسمي حررته
االستاذة سليمة بلهاشمي ،املوثقة
بوجدة بتاريخ  4نونبر  ،2021مسجل
بوجدة بتاريخ  10نونبر  2021باعت
السيدة  :لطيفة سماللي  :الساكنة
بوجدة ،ظهر املحلة تجزئة السالم
زنقة د  3رقم .22
للسيد  :احمد سماللي  :الساكن
بوجدة ،شارع العونية درب
العاشوري رقم .20
جميع حقوقها املشاعة املقدرة
بثلث  1/3االصل التجاري املخصص
لبيع االقراص املدمجة بالتقسيط
الكائن بوجدة  141زنقة مراكش،
املقيد بالسجل التجاري تحت االرقام
 60792 ،53304 ،85270تحلي،
بثمن قدره  134.000درهم.
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تقبل التعرضات امام املحكمة
التجارية بوجدة داخل اجل اقصاه
 15يوما املوالية للنشرة الثانية،
تطبيقا للمادة  84من مدونة التجارة.
النشرة الثانية
 20مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم 52/2021 :
حساب رقم 2155 :

اعالن تفويت الحق في الكراء

بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه
االستاذ عزيز ايت عبد السالم
موثق بمدينة عين تاوجطات بتاريخ
 11نونبر .2021
باع السيد فرجي سوداني بن بلخير
ومباركة الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  J180658الساكن برقم
 23حي الرشاد عين تاوجطات.
للسيد محمد بوتغوت بن علي
والزهرة الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،DJ26568الساكن
بدوار ايت علي بوهو ايت لحسن
ويوسف جماعة لقصير.
الحق في الكراء للمحل التجاري
الكائن بحي الرشاد رقم  23بمدينة
عين تاوجطات واملسجل بالسجل
التجاري رقم  ،78444وتم تحديد
قيمته قدره  140.000درهم.
تقبل التعرضات امام املحكمة
التجارية بمكناس داخل اجل اقصاه
 15يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط باملحكمة
التجارية بمكناس

 21مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار
شركة نو الدين كارش.م.م
في شخص ممثلها القانوني
RC :23749

بمقت�ضى الحكم الصادر بتاريخ
 16ديسمبر  2021في امللف عدد
 2021/8301/37رقم الحكم
 2021/47قضت املحكمة التجارية
بطنجة :

الجريدة الرسمية
بتعيين السيد محمد الزنطاري
قاضيا منتدبا والسيد محمد سعيد
الحجاجي نائبا له والسيد الحسن
مسكين سنديكا وعليه فاملطلوب من
الدائنين التصريح بديونهم للسنديك
املعين ضمن قائمة موقعة تتضمن
املبالغ املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ
هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا
للمواد . 584

بفتح مسطرة التسوية القضائية
في مواجهة شركة نو الدين كار
ش.م.م في شخص ممثلها القانوني
قضائيا مقرها اإلجتماعي  :شارع
الحسن الثاني إقامة بكة الطابق 1
رقم  12مرتيل واملسجل بالسجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بتطوان
تحت رقم .23749 :
تحديد تاريخ التوقف عن الدفع
منذ تاريخ  16يونيو .2020
بتعيين السيد محمد سعيد
حرر بتاريخ  24ديسمبر 2021
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
الحجاجي قاضيا منتدبا والسيد
102
محمد الزنطاري نائبا له والسيد
محمد بنونة سنديكا وعليه
املحكمة التجارية بطنجة
فاملطلوب من الدائنين التصريح
ملف عدد 101/2021 :
بديونهم للسنديك املعين ضمن
قائمة موقعة تتضمن املبالغ املطلوبة ملف تفويت نصف أصل تجاري
مرفقة بالوثائق وذلك داخل أجل
عن طريق البيع
شهرين ابتداء من تاريخ هذا اإلشعار
يعلن رئيس مصلحة كتابة
بالجريدة الرسمية طبقا للمواد  .584الضبط باملحكمة التجارية بطنجة،
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
أنه بمقت�ضى عقد عدلي في  9نوفمبر
 ،2021 101باعت السيدة حنان الودراني
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
املحكمة التجارية بطنجة
رقم  K338785الساكنة بطنجة حي
مكتب التصفية والتسوية القضائية
الهراريس واملسجلة بالسجل التجاري
إشعار
بطنجة تحت عدد  ،110330نصف
شركة أندلوسية كولف اسبا
األصل التجاري الكائن بطنجة حي
في شخص ممثلها القانوني
ظهر املرس زنقة  9رقم  50طنجة
RC :30849
بمقت�ضى الحكم الصادر بتاريخ البالية لفائدة السيد سمير الودراني
 16ديسمبر  2021في امللف عدد الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
 2021/8301/40رقم الحكم عدد  ،KB127198وحددت قيمة
 2021/48قضت املحكمة التجارية نصف األصل التجاري موضوع البيع
في مبلغ إجمالي قدره 20.000.00
بطنجة :
بفتح مسطرة التسوية القضائية درهم.
في مواجهة شركة كولف اسبا
وعليه فإن جميع التعرضات
ش.م.م في شخص ممثلها القانوني تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة
قضائيا مقرها اإلجتماعي  :طريق كاب داخل أجل  15يوما ابتداء من تاريخ
سبارطيل بوبانة طنجة واملسجل في النشر الثاني طبقا للفصل  84وما
السجل التجاري باملحكمة التجارية يليه من مدونة التجارة.
بطنجة تحت رقم .30849 :
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط
بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع
 22مكرر
منذ تاريخ  16يونيو .2020

771

املحكمة التجارية بطنجة
ملف عدد 102/2021 :

ملف تفويت نصف أصل تجاري
عن طريق البيع
يعلن رئيس مصلحة كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة،
أنه بمقت�ضى عقد عدلي في  24يونيو
 ،2021باع السيد عمر الفغلومي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
عدد  K380517والساكنة بطنجة
شارع موالي عبد العزيز إقامة
موالي عبد العزيز الطابق  2رقم
 39واملسجلة بالسجل التجاري
بطنجة تحت عدد  ،87718مجموع
األصل التجاري الكائن بطنجة أرض
بوحوت موحا اوحمو الزياني رقم 46
واجهة شارع فاطمة الزهراء لفائدة
السيد جواد اويحيى الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية عدد ،R114953
وحددت قيمة األصل التجاري
موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره
 200.000.00درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة
داخل أجل  15يوما ابتداء من تاريخ
النشر الثاني طبقا للفصل  84وما
يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 23مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

التصفية القضائية لشركة عائشة
للصيد البحري
بيان بصدور أمربالتوزيع
(املادة  668من مدونة التجارة)
ليكن في علم دائني التصفية
القضائية لشركة عائشة للصيد
البحري الكائن مقرها برقم 325
حي السال ،الداخلة أن امر بالتوزيع
منتوج تفويت أصول لشركة عائشة
للصيد البحري رقم 2021-505
الصادر بتاريخ  13ديسمبر 2021

الجريدة الرسمية

772

ملف أوامر القا�ضي املنتدب رقم
 34/8304/2021مودع بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير (مكتب صعوبات املقاولة)
ويمكن لألطراف املعنية لالطالع
عليه.
وبأن من حقهم الطعن فيه
باالستئناف داخل أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر هذا البيان
بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

9

املحكمة التجارية بأكادير

ملف معالجة صعوبات املقاولة
عدد 109/8302/2021

شركة اوريونتال تور

إشعار

بمقت�ضى الحكم رقم 124 :
الصادر بتاريخ  14ديسمبر 2021
في ملف صعوبات املقاولة رقم :
 2021/8302/109قضت املحكمة
التجارية بأكادير.
بفتح مسطرة التسوية القضائية
في حق شركة اوريونتال تور
 ORIENTAL TOURSشركة ذات
املسؤولية املحدودة الكائن مقرها
االجتماعي بحي تليال رقم  1943تكوين
أكادير ،واملقيدة في السجل باملحكمة
التجارية بأكادير تحت رقم 29769
تحليلي.
بتحديد فترة التوقف عن الدفع
في ثمانية عشر شهرا السابقة عن
صدور هذا الحكم.
بتعيين السيد عبد اللطيف
املحمدي قاضيا منتدبا والسيد عمر
را�ضي نائبا عنه.
بتعيين السيد الحسين ادحلي
سنديكا وتحديد مهمته في مراقبة
عمليات التسيير مع تكليفه بإعداد
تقرير مفصل حول املوازنة املالية
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولةـ،
واقتراح الحل املناسب لوضعيتها
داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ
صدور هذا الحكم.

بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.
بإدراج امللف بجلسة غرفة
املشورة ليوم  7يونيو .2022
ويضم الصائر إلى مصاريف
املسطرة واعتبارها امتيازية في
االستخالص.
وعليه فاملطلوب من الدائنين
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه
اآلتي  :الحسين ادحلي الكائن بشارع
موالي اسماعيل عمارة ايليغ الطابق
الثالث رقم  314أكادير ضمن قائمة
تتضمن املبالغ املطلوبة مرفقة
بالوثائق وذلك داخل أجل شهرين
من تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريدة
الرسمية طبقا للمواد 721-720-
 719-584من مدونة التجارة ويمدد
هذا األجل شهرين بالنسبة للدائنين
القاطنين خارج اململكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

املحكمة التجارية بأكادير

بيع أصل تجاري

10
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الخمسة عشرة ( )15املوالية للنشرة حكم تحت رقم  27في امللف رقم
الثانية طبقا للمادة  83و  84من  2021/8323/250ق�ضى بقفل
مسطرة التسوية القضائية املفتوحة
مدونة التجارة.
في حق شركة الصناعات امليكانيكية
النشرة األولى
التحفظات
تحت جميع
والكهربائية سيميف في شخص
رئيسة مصلحة كتابة الضبط
ممثلها القانوني الكائن مقرها كلم 10
 8مكرر طريق عين الشقف ،فاس ،واملسجلة
بالسجل التجاري لدى هذه املحكمة
املحكمة التجارية بأكادير
تحت رقم  14879وحل الشركة
مكتب السجل التجاري
املذكورة مع ما يترتب عن ذلك من
ملف عدد60-2021 :
آثارقانونية.
عن رئيس كتابة الضبط
حساب خصو�صي 2764 :
85
بيع أصل تجاري
بموجب العقد التوثيقي املصحح
االمضاء بتاريخ  23غشت  ،2021املحكمة االبتدائية بالصويرة
باع السيد طارق ريدو بطاقته إشهارتقديم األصل التجاري كحصة
في شركة
الوطنية  ،I412872جميع األصل
ملف اإلشهارعدد83/2021 :
التجاري الكائن ب رقم  09مكرر
حساب رقم2524 :
بلوك  1الحي الصناعي الجماعي
السجل التجاري7448 :
الترابية الكادير  ،واملسجل بالسجل
إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة
التجاري باملحكمة التجارية باكادير
تحت عدد  69638لفائدة السيد اإلبتدائية بالصويرة املوقع أسفله
يوسف ايت املودن بطاقة الوطنية يصرح أنه بمقت�ضى عقد عرفي مبرم
 ،SH150389وذلك بثمن إجمالي بتاريخ  ،2021/10/28واملؤدى عنه
رسوم التسجيل بتاريخ 2021/11/01
قدره 300.000.00درهم.
قام السيد اهدون عبد املالك ،مغربي
وبذلك فإن رئيسة مصلحة كتابة
الجنسية مزداد بتاريخ 1974/04/25
الضبط تعلن لكل ذي مصلحة أن
بطاقته الوطنية رقم ،N94356
التعرضات تسجل بمكتب ضبط
بتقديم جميع عناصراألصل التجاري
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل
الكائن بيزضاض إذا وزمزم إقليم
الخمسة عشرة يوما  15املوالية
الصويرة ،ويستغل ملمارسة نشاط
للنشرة الثانية طبقا للمواد ( 8384صيدلي) املسجل بالسجل التجاري
و 104من مدونة التجارة.
باملحكمة االبتدائية بالصويرة
تحت جميع التحفظات.
تحت رقم  ،7448واملقدر بثمن
رئيس كتابة الضبط
 1100000.00درهم ،وذلك كحصة
النشرة الثانية
في الشركة _ في طور التأسيس
 100مكرر _ املسماةSTE PHARMACIE« .

ملف رقم 2021/62
حساب خصو�صي 2819 :
بمقت�ضى عقد البيع املحرر
بمكتب األستاذ محمد املزروعي موثق
بأكاديراملحرر في  3ديسمبر .2021
باعت بموجبه السيدة منار
دحماني الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية  ،C438418األصل التجاري
املسمى «صيدلية البحارة» الكائن
بزنقة  502رقم  22مكرر تجزئة
البحارة حي املوظفين واملسجل
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بأكاديرتحت الرقم التحليلي ،50986
لفائدة السيدة أمل بنيخلف
املحكمة التجارية بفاس
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
شركة الصناعات امليكانيكية
رقم  ،J474776بثمن إجمالي قدره
والكهربائية سيميف
 250.000درهم.
نشرالحكم القا�ضي بقفل مسطرة
وبذلك فإن رئيسة مصلحة كتابة
التسوية
الضبط تعلن لكل ذي مصلحة أن
يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة
التعرضات تسجل بمكتب ضبط الضبط باملحكمة التجارية بفاس
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل أنه بتاريخ فاتح ديسمبر  2021صدر

.»AHADOUN SARL AU
وعليه فعلى الدائنين أن يتقدمو
بتعرضاتهم إلى مكتب السجل
التجاري بهذه املحكمة داخل أجل
يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر
من نشراإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني
 101مكرر
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املحكمة االبتدائية باملحمدية

إعالن عن تفويت أصل تجاري
«صيدلية حاج لكبير»
ملف رقم 2021/10
حساب رقم 9734

يعلن رئيس مصلحة كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
باملحمدية أنه بمقت�ضى عقد توثيقي
 16سبتمبر  2021وسجل بتاريخ
 20سبتمبر  2021بالدار البيضاء
القدس ،باعت السيدة زينب حميم
الساكنة بالطريق الوطنية الرقم 9
تيط مليل الدار البيضاء ،الحاملة
لبطاقة الوطنية للتعريف عدد :
 BH139042للسيد صالح الدين
بنطيبة الساكن بحي الفضل زنقة
 27رقم  6عين الشق الدار البيضاء
الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف
عدد  ،BH268373 :جميع األصل
التجاري املسجل بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية املحمدية تحت
رقم  18972الكائن بسيدي مو�سى
بن علي املركزاملحمدية وهوعبارة عن
صيدلية تحمل اسم صيدلية «حاج
لكبير» بثمن إجمالي قدره مائتان
وخمسون ألفا درهم (250.000
درهم).
وعليه فإن جميع التعرضات
يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه
املحكمة داخل أجل  15يوما من
تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 12مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية

إعالن عن تفويت أصل تجاري
ملف بيع 2021/11 :
حساب خصو�صي 9761 :

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية باملحمدية أنه
بمقت�ضى عقد عرفي أبرم بتاريخ
 25أغسطس  2020وسجل بالتاريخ
نفس باملحمدية ،اشترى السيد

الجريدة الرسمية

عبد العالي زروق الساكن بالسعادة
إقامة النخيل عمارة ف  6الشقة ب
 1املحمدية الحامل للبطاقة الوطنية
للتعريف رقم  T136284من البائع
له السيد محمد ابن الصائغ الساكن
بحي الفرح رقم  140املحمدية
الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف
رقم  T55162جميع األصل التجاري
املسجل بالسجل التجاري باملحكمة
االبتدائية املحمدية تحت رقم
 9812الكائن ب  8قيسارية القصبة
املحمدية املخصص لبيع األلبسة
بثمن إجمالي قدره مائتا ألف درهم
( 200.000درهم).
وعليه فإن جميع التعرضات
يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه
املحكمة داخل أجل  15يوما من
تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 13مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف عدد 07/2021 :
حساب خصو�صي عدد 9280 :

اعالن عن تحويل شخص ذاتي
لشركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية باملحمدية أنه
بموجب العقد العرفي املسجل بتاريخ
 3يوليو  ،2021تم تحويل الشخص
الذاتي :
السيدة سعاد املريني الحاملة
للبطاقة الوطنية عدد ،A59742
واملسجلة بالسجل التجاري تحت
رقم  1922الكائن برياض  1العاليا
رقم  34املحمدية.
ي
:
إلى شخص اعتبار
PHARMACIE SOUAD LAMRINI
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد برأسمال قدره
 1.600.000درهم ،مقرها االجتماعي
باملحمدية رياض  1العاليا الرقم ،34
مسيرتها السيدة سعاد املريني.
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وعليه فإن جميع التعرضات
يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه
املحكمة داخل أجل  15يوما من
تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 26مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاي عدد 6088 :

إعالن عن اشهارعقد تقديم أصل
تجاري حصة في شركة

قدم السيد ايت تابيا سعيد
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .BK78299
األصل التجاري الكائن بساحة
املسجد رقم  7حي السعادة الدشيرة
الجهادية انزكان ،واملسجل بالسجل
التجاري تحت رقم  7540بالسجل
التحليلي بهذه املحكمة كحصة في
الشركة املدعوة PHARMACIE
 SAID 20شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد والكائن مقرها
االجتماعي بنفس العنوان املشار إليه
أعاله.
وبناء عليه يعلن السيد رئيس
مصلحة كتابة الضبط لكل ذي
مصلحة أن التعرضات على البيع
املذكور تودع بكتابة الضبط هذه
املحكمة داخل أجل أقصاه  15يوما
املوالية للنشرة الثانية طبقا للمادة
 84من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

بمقت�ضى العقد العرفي املصحح
اإلمضاء في  16نوفمبر ،2021
واملسجل بتاريخ  24نوفمبر ،2021
قدم السيد عبد العزيز ايت التهامي
الحامل لبطاقةالتعريف الوطنية
رقم  ،EB33935األصل التجاري
اململوك له واملسجل باملحكمة
االبتدائية بايمنتانوت بتاريخ 26
فبراير  ،2019تحت عدد  6088من
عن رئيس كتابة الضبط
السجل اإليضاحي كحصة في شركة
 28مكرر
،STE RASSIL NEGOCE SARL AU
املسجلة بهذه املحكمة تحت عدد
املحكمة اإلبتدائية بانزكان
 1515بقيمة  1.900.000درهم
شعبة السجل التجاري
(مليون وتسعمائة ألف درهم).
ملف عدد 26/2021
فعلى دائني البائع املذكور أعاله
حساب عدد 9324
أن يقدموا بتعرضاتهم إلى قسم
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية إشهارتقديم أصل تجاري حصة في
شركة
بإيمنتانوت داخل أجل يبتدئ من
بمقت�ضى عقد مساهمة في شركة
تاريخ نشر اإلعالن وينتهي في اليوم
الخامس عشرمن نشراإلعالن الثاني .مؤرخ في  2021/10/27وتقريرمراقب
الحسابات املؤرخ في 2021/10/10
اإلعالن الثاني
وبطلب مودع بكتابة الضبط بتاريخ
عن رئيس كتابة الضبط
 27مكرر  2021/12/10قدم السيد امحمد
بوبكري الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  B484061األصل
املحكمة االبتدائية بانزكان
التجاري الكائن برقم  30املركز
شعبة السجل التجاري
التجاري ايراك االمان الدشيرة انزكان
ملف عدد 24/2021
واملسجل بالسجل التجاري تحت
حساب عدد 9031 :
رقم  8886بالسجل التحليلي بهذه
اشهارتقديم أصل تجاري حصة
املحكمة كحصة في الشركة املدعوة
في شركة
بمقت�ضى عقد مساهمة في شركة «»PHARMACIE AL FETOUAKI
مؤرخ في  26أغسطس  ،2021وتقرير شركة محدودة املسؤولية ذات
مراقب الحسابات املؤرخ في  5أكتوبر الشريك الوحيد و الكائن مقرها
 ،2021وبطلب مودع بكتابة الضبط االجتماعي بنفس العنوان املشار إليه
أعاله.
بتاريخ  17نوفمبر .2021

الجريدة الرسمية
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وبناء عليه يعلن السيد رئيس
مصلحة كتابة الضبط لكل ذي
مصلحة أن التعرضات على البيع
املذكور تودع بكتابة ضبط هذه
املحكمة داخل اجل أقصاه  15يوما
املوالية للنشرة الثانية طبقا للمادة
 84من مدونة التجارة.
النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

 99مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة

إعالن عن بيع أصل تجاري
ملف رقم 10/2021 :
حساب رقم 20995/2021 :
بمقت�ضى عقد موثق من طرف
املوثق سعيد محوش مؤرخ في
 2021/10/10واملسجل بتاريخ
 2021/10/11باع السيد جامع
اعلوان مانسبته النصف ()1/2
من ملكية األصل التجاري اململوك
له املسجل تحت رقم 110034
وهو عبارة عن مقهى يسمى (CAFE
 )L’AVENIRالكائن بالصخيرات
محل رقم  1عمارة  33جوهرة للسيد
العربي فاضل بن الحسين بثمن قدره
 300.000.00درهم ،وبذلك فإن
التعرضات تسجل بمكتب الضبط
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة مكتب
السجل التجاري داخل أجل  15يوما
املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
 102مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات

إعالن عن بيع األصل التجاري
ملف رقم 2021/24
حساب رقم 14441

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 26نوفمبر  2021باع السيد هشام
باكريم الحامل لـ ب.ت.و عدد
 XA78727للسيد احمد ضامن
الحامل لـ ب.ت.و عدد XA73080
واملسجل تحت رقم  42486باملحكمة

االبتدائية بالخميسات ،والكائن
رقم  50النهضة تيفلت الخميسات،
بجميع عناصره املادية واملعنوية
واملقدر بثمن ( 30.000ثالثون ألف
درهم).
لذلك فإن جميع التعرضات يجب
أن توضع بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بالخميسات داخل أجل
خمسة عشر يوما من تاريخ صدور
النشرة الثانية.
النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 11مكرر

املحكمة االبتدائية بابن احمد

شعبة السجل التجاري
ملف رقم 07/2021 :
يعلن رئيس مصلحة كتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بإبن أحمد أنه بمقت�ضى عقد تقديم
األصل التجاري املؤرخ في  4أبريل
 2021قدم السيد محمد تازي
لشركة PHARMACIE CHAOUIA
 BEN AHMEDجميع األصل
التجاري الكائن  18مكرر شارع أحمد
الذهبي ابن أحمد ،والذي هو عبارة
عن صيدلية ،وقد قوم في مبلغ قدره
 3348686.00درهم وذلك بناء على
تقريرخبيرالحسابات.
املسجل بالسجل التحليلي
بالسجل التجاري بإبن أحمد تحت
رقم .664 :
وعليه فإن جميع التعرضات
تقدم داخل  15يوما املوالية للنشرة
الثانية.
النشرة األولى
 14مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مكتب السجل التجاري
إعالن بتحويل الشكل القانوني
ألصل التجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بتطوان،
تطبيقا للمقتضبات الفصل 83
و  104من مدونة التجارة ،القانون
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رقم  15-95يعلن أنه بمقت�ضى قرار
السيد قوبع نصر الدين الحامل
للبطاقة الوطنية رقم LE8699
بتاريخ في  ،2021/11/11وبمقت�ضى
تقرير الخبير املحاسبتي بتاريخ
 ،2021/10/5قرر السيد قوبع نصر
الدين تحويل الشكل القانوني ألصه
التجاري واملخصص لبيع مواد البناء،
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة
باملحكمة االبتدائية بتطوان تحت
الرقم التحليلي  ،58248والكائن
شارع موالي رشيد مارتيل ،إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد تحت اسم M.E KOUBAA
والذي قدرقيمته ب  160000درهم.
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بتطوان وذلك إلى غاية  15يوما من
صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

 70مكرر

املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
السيد عبد االله ربعي ،والحامل
لبطاقة التعريف الوطنية ،IA24268
حصة األصل التجاري الكائنة رقم
 80شارع السوق قصبة تادلة،
واملسجلة باملحكمة االبتدائية
بقصبة تادلة ،واملسجلة باملحكمة
االبتدائية بقصبة تادلة تحت عدد
 2828بالسجل التحليلي.
حصة بالشركة SOCIETE
PHARMACIE RABAI SARL AU
جنسيتها مغربية ،املسجلة بالسجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بقصبة
تادلة راسمالها  1369100درهما.
ستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بقصبة تادلة وذلك إلى غاية خمسة
عشريوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى
 111مكرر

املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
مكتب السجل التجاري
السيد الريشان الحسين حي النصر
تجزئة األمل زنقة  3القصيبة،
والحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،IA61344حصة األصل
التجاري الكائنة بئر انزران رقم 60-
 62القصيبة ،واملسجلة باملحكمة
االبتدائية بقصبة تادلة ،تحت عدد
 2486بالسجل التحليلي.
حصة بالشركة OURRICHANE
 SARL AUجنسيتها مغربية،
املسجلة بالسجل التجاري باملحكمة
االبتدائية ببني مالل تحت عدد
 11725راسمالها  10000درهما.
ستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بقصبة تادلة وذلك إلى غاية خمسة
عشريوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى
 112مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون

بيع أصل تجاري
بموجب عقد موثق بتاريخ
 6أكتوبر  2021باعت السيدة مريم
الدريوي الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  SH1366578للسيدة
اشراق طيرالحاملة للتعريف الوطنية
عدد .T251481
كافة األصل التجاري املستغل
بمدينة الوحدة بلوك و رقم 441
العيون تحت عدد  87774من
السجل التخليلي عدد  4590من
السجل الترتيبي.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بالعيون
من تاريخ نشراالعالن األول وينتهي في
اليوم  15من نشراالعالن الثاني.
النشرة األولى
 113مكرر
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محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي استئنافي
رقم 2021/2615/98

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي استئنافي
رقم 2021/2645/153

محكمة االستئناف بفاس

االسم العائلي  :اورير مزداد بتاريخ
 16ديسمبر  1998بوطاط الحاج.
االسم الشخ�صي  :سعيد.
ابن محمد وأمه عائشة بنت عبد
الواحد.
الساكن  :بحي األطلس اوطاط
الحاج ميسور.
حكم عليه بتاريخ  27 :سبتمبر
 2021من طرف غرفة الجنايات
االستئنافية بفاس علنيا انتهائيا
وغيابيا،
من أجل جناية التغرير بقاصر
وهتك عرضها بالعنف.
في الشكل  :قبول االستئناف.
في املوضوع  :تأييد القراراملستأنف
الصادر عن غرفة الجنايات بهذه
املحكمة بتاريخ  24يونيو 2021
تحت رقم  432في امللف رقم
 2021/2641/17القا�ضي بمؤاخذة
املتهم سعيد اورير من أجل املنسوب
إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا
نافذا وفي الدعوى املدنية بأدائه
لفائدة املطالب بالحق املدني تعويضا
قدره ( )10000درهم وتحميله الصائر
على النسبة واالجبار في األدنى وإعفاء
املطالب من بقية الصائر وتحميل
املتهم الصائرمجبرا في األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت
العقل.
وبإشعاراألمالك املخزنية بملخص
الحكم.
وبنشره في الجريدة الرسمية
بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن
للمتهم.

االسم العائلي  :لسحم مزداد
بتاريخ  27أغسطس  2003بفاس.
االسم الشخ�صي  :نبيل.
ابن خالد وأمه سميرة بنت الطيب.
الساكن  :برقم  39عين السمن
بلوك س فاس.
حكم عليه بتاريخ  25 :أكتوبر
 2021من طرف غرفة الجنايات
االستئنافية بفاس علنيا انتهائيا
وغيابيا،
من أجل جناية السرقة املوصوفة
بالتعدد والعنف والتهديد واستعمال
السالح وجنحتي العنف والتهديد.
في الشكل  :قبول االستئناف.
في املوضوع  :تأييد القراراملستأنف
الصادر عن غرفة الجنايات بهذه
املحكمة بتاريخ  19يوليو 2021
تحت رقم  92في امللف رقم
 2021/2614/80القا�ضي بمؤاخذة
املتهم نبيل لحسم من أجل السرقة
املوصوفة بالتعدد والعنف والتهديد
وجنحتي العنف والتهديد ومعاقبته
بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ
وفي الدعوى املدنية بتسجيل التنازل
املطالب بالحق املدني عن طاباته مع
تعديله بجعل العقوبة املحكوم بها
عال الحدث نافذة (سنة واحدةحبسا
نافذا) وتحميل الحدث الصائر دون
إجبار.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت
العقل.
وبإشعاراألمالك املخزنية بملخص
الحكم.
وبنشره في الجريدة الرسمية
بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن
للمتهم.

15

16

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي استئنافي
رقم 2020/2612/411

ملف جنائي استئنافي
رقم 2021/2611/433

ملخص الحكم أو القرار

ملخص الحكم أو القرار
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ملخص الحكم أو القرار

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي  :فضولي مزداد
سنة  1995بفاس.
االسم الشخ�صي  :إلياس.
ابن خالد وأمه نعيمة بنت ادريس.
الساكن  :برقم  675حي الوحدة
بنسودة فاس.
حكم عليه بتاريخ  11 :أكتوبر
 2021من طرف غرفة الجنايات
االستئنافية بفاس علنيا انتهائيا
وغيابيا،
من أجل جناية الضرب والجرح
بالسالح املؤدي إلى عاهة مستديمة.
في الشكل  :قبول االستئناف.
في املوضوع  :تأييد القراراملستأنف
الصادر عن غرفة الجنايات بهذه
املحكمة بتاريخ  15يوليو 2021
تحت رقم  504في امللف رقم
 2021/2609/237فيما ق�ضى به من
مؤاخدة املتهم الياس فضولي والحكم
عليه بثالث ( )3سنوات حبسا نافذا
وتحميل املتهمين الصائر مجبرين في
األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت
العقل.
وبإشعاراألمالك املخزنية بملخص
الحكم.
وبنشره في الجريدة الرسمية
بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن
للمتهم.
ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

17

االسم العائلي  :الكتامي مزداد
سنة  1984بفاس.
االسم الشخ�صي  :ادريس.
ابن علي وأمه كنزة بنت محمد.
الساكن  :برقم  7بالد بنسليمان
صهريج كناوة فاس.
حكم عليه بتاريخ  24 :نوفمبر
 2020من طرف غرفة الجنايات
االستئنافية بفاس علنيا انتهائيا
وغيابيا،
من أجل الضرب والجرح بالسالح
املؤدي إلى عاهة مستديمة وجنحة
الضرب والجرح بالسالح.
في الشكل  :قبول االستئناف.
في املوضوع  :تأييد القراراملستأنف
الصادر عن غرفة الجنايات بهذه
املحكمة بتاريخ  15أكتوبر 2020
تحت رقم  501في امللف رقم
 2020/2610/230في مبدأ اإلدانة
مع اعتبار الفعل الثابت في حق املتهم
ادريس الكتامي هو جناية الضرب
والجرح بالسالح املف�ضي إلى عاهة
مستديمة وجنحة الضرب والجرح
بالسالح مع تعديله برفع العقوبة
املحكوم بها على املتهم ادريس الكتامي
إلى ( )04سنوات حبسا نافذا وتحميل
املتهمين الصائر تضامنا واالجبار في
األدنى.
وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت
العقل.
وبإشعاراألمالك املخزنية بملخص
الحكم.
وبنشره في الجريدة الرسمية
بمسعى من النيابة العامة.
وبتعليق الحكم بباب آخر مسكن
للمتهم.
ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

18
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الساكن بدوار عين السخون
محكمة االستئناف بتازة
جماعة مطماطة قيادة بني وراين
ملف جنائي ابتدائي
الغربية دائرة تاهلة تازة.
رقم 2021/2609/3
حكم عليه بتاريخ  17ماي .2021
ملف التحقيق 2020/27
بمؤاخذة املتهم من أجل األفعال
ملخص القراربعد إجراء املسطرة الجرمية املنسوبة إليه وعقابه على
ذلك بسنتين اثنتين ( )02حبسا
الغيابية
موقوف التنفيذ مع تحميله الصائر
االسم العائلي  :الدخيلي.
مجبرا في األدنى.
االسم الشخ�صي  :محمد.
ألجل  :اضرام النار عمدا في تبن
ابن بنعي�سى بن محمد وأمه زهرة وقض وشجرة زيتون.

املولود بتاريخ فاتح يناير .1999
محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي
الساكن بدوار القرية جماعة
رقم 2020/2612/39
الترايبة قيادة باب املروج بتازة.
ملف ابتدائي 2019/2610/68
حكم عليه بتاريخ  9يونيو .2021
مالحظة  :العقوبة الحبسية املحكوم
بتأييد القرار املستأنف القا�ضي
بها على املتهم قضاها هذا األخيرقبل عليه بسنة واحدة حبسا نافذا
اإلفراج عنه لنهايتها
وتحميله الصائر بالتضامن مجبرا في
ملخص القراربعد إجراء املسطرة األدنى.
الغيابية
ألجل  :املشاركة في الضرب والجرح
االسم العائلي  :الوشيكلي.
بالسالح الناتج عنه عاهة مستديمة.
االسم الشخ�صي  :نبيل.
ممثل النيابة العامة
بنت دحمان.
كاتب الضبط
ابن محمد بن مسعود وأمه ربيعة
بنت بوجمعة.
املولود بتاريخ فاتح أكتوبر .1988
19

ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط
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 - .IIIإعالنات إدارية
وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6148/بتاريخ 16
ديسمبر  2021الذي سيجرى على
العقار الجماعي املدعو الغراريين
التابع للجماعة الساللية الغراريين
احسينات ذي شهادة االستغالل
رقم  351بتاريخ 2021/09/27
الترابية
بالجماعة
املتواجد
القصيبية ،قيادة القصيبية ،دائرة
القصيبية ،إقليم سيدي سليمان،
ابتداء من تاريخ  10يناير  2022إلى
غاية  20يناير  2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
ثقب وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  0.60هكتارات لفائدة
السيد قاسم ابزيرة الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .G104707
22
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6145/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى الفقيرية ذي الرسم العقاري
 R/31449الكائن بقبيلة املختار
فرقة التغاري منطقة ضم األرا�ضي
ب  8وامللك املسمى بالد لباك ذي
الرسم العقاري  R/32381الكائن
بقبيلة املختار بدوار أوالد بوريس
املتواجدين بالجماعة الترابية
ارميالت ،قيادة مختار ،دائرة بهت،
إقليم سيدي قاسم ،ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  20يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 2.1958
هكتارا لفائدة السيد عبد العزيز
البوق الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .GN22036
23

وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6144/بتاريخ 16
ديسمبر  2021الذي سيجرى على
العقار املسمى سيدي قاسم ذي
الرسم العقاري  R/13215الكائن
بقبيلة بني مالك املتواجد بالجماعة
الترابية انويرات ،قيادة انويرات،
دائرة الغرب بني مالك ،إقليم سيدي
قاسم ،ابتداء من تاريخ  10يناير
 2022إلى غاية  20يناير  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  3.5575هكتارا لفائدة
السيد(ة) فاطمة دريوش الحامل
(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.GN43356
24
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6165/بتاريخ 17
ديسمبر  2021الذي سيجرى على
العقار الجماعي ذي الرسم العقاري
 30/37766التحديد اإلداري 29
سابقا باملكان املسمى مزارع دوار
اوالد اشبل التبع للجماعة الساللية
الشبانات ذي شهادة االستغالل رقم
 211بتاريخ  26نوفمبر  2021املتواجد
بالجماعة الترابية بير الطالب ،قيادة
تكنة بير الطالب ،دائرة الشراردة،
إقليم سيدي قاسم ،ابتداء من تاريخ
 11يناير  2022إلى غاية  21يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجازثقب وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة  3.50هكتارا
لفائدة السيد(ة) مصطفى بوالل
الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .G151503
25

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6160/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
التابع للجماعة الساللية البحارة
اوالد عي�سى رقم امللف 15380
املتواجد بالجماعة الترابية بحارة
أوالد عياد ،قيادة بحارة أوالد عياد،
دائرة سوق الثالثاء الغرب ،إقليم
القنيطرة ،ابتداء ،ابتداء من تاريخ 10
يناير  2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز  3أثقاب وجلب املاء منه ،من
أجل سقي مساحة  57.50هكتارا
لفائدة السادة (ة) سعد الشرقاوي
وابراهيم اضبجي ومحمد بوعمر
الحاملين (ة) لبطاقات التعريف
الوطنية رقم و  G 283508و
 A247032و .A12396
26
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6149/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
التابع املسمى الخير  16ذي الرسم
العقاري  ،13/26166املتواجد
بالجماعة الترابية املكرن ،قيادة
املكرن ،دائرة بنمنصور ،إقليم
القنيطرة ،ابتداء من تاريخ  10يناير
 2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من
أجل سقي مساحة  16هكتارا لفائدة
السيد (ة) الرميلي عبد السالم
الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .G142647
27

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6150/بتاريخ 15
ديسمبر  2021الذي سيجرى
على العقار املسمى كونصور
مصطفى ذي الرسم العقاري عدد
 ،R/30876بقبيلة املناصرة املتواجد
بالجماعة الترابية بنمنصور قيادة
بنمنصور دائرة بنمنصور ،إقليم
القنيطرة ،ابتداء من تاريخ  10يناير
 2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  5هكتارات لفائدة
السيد (ة) بن عي�سى قائد راسو
الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .G42476
28
الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6154/بتاريخ 16
ديسمبر  2021الذي سيجرى
على العقار املسمى العقار التابع
للجماعة الساللية البحارة أوالد
عي�سى رقم امللف  15046املتواجد
بالجماعة الترابية بحارة أوالد
عياد ،قيادة بحارة أوالد عياد،
دائرة سوق الثالثاء الغرب ،إقليم
القنيطرة ،ابتداء من تاريخ  10يناير
 2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقبين وجلب املاء منهما ،من
أجل سقي مساحة  10هكتارات
لفائدة السادة (ة) سعد الشرقاوي
وابراهيم اضبجي الحامالن (ة)
لبطاقتي التعريف الوطنية رقم
 A12396و .G283508
29
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وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6166/بتاريخ  17ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى حدادة بقعة  2538ذي الرسم
العقاري عدد  13/109937الكائن
بتجزئة حدادة طريق مهدية املتواجد
بالجماعة الترابية القنيطرة ،امللحقة
اإلدارية  ،5دائرة أوالد اوجيه ،إقليم
القنيطرة ،ابتداء من تاريخ  12يناير
 2022إلى غاية  21يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي حديقة املنزل مستحتها 0.0140
هكتارا لفائدة السادة (ة) نصر هللا
النفي�سي وكنزة بوعياد الحامالن
لبطاقتي التعريف الوطنية رقم
 C965845و .CD200033
30

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6188/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى زهرة  1ذي الرسم العقاري
عدد  30/31143وعقد كراء بتاريخ
 22/05/2021الكائنة بقبيلة سفيان
املتواجد بالجماعة الترابية عين
الدفالي ،قيادة عين الدفالي ،دائرة
تالل الغرب ،إقليم سيدي قاسم،
ابتداء من تاريخ 14/01/2022
إلى غاية  24يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
تزويد معصرة باملاء لفائدة شركة
 STE MAASARAT KHIBRIاملمثلة
في شخص ممثلها القانوني السيد
ايلياس خيبري الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .GN119783
32

افتتاح البحث العلني

الحوض املائي لسبو

الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6167/بتاريخ  17ديسمبر
 2021الذي سيجرى على القطعة
املسماة «حمارة» الكائنة بمزارع دوار
ميدمان دات موجب ملكية ضمن
بعدد  221صحيفة  196كناش
األمالك رقم  13بتاريخ 2017/03/09
املتواجد بالجماعة الترابية ازغيرة،
قيادة تروال ،دائرة الوحدة ،إقليم
وزان ،ابتداء من تاريخ  12يناير
 2022إلى غاية  21يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من
أجل االستعمال املنزلي وإرواء
املاشية وسقي مساحة  0.15هكتارا
لفائدة السيدة (ة) العيا�شي القا�ضي
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .A532662
31

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6197/بتاريخ 20
ديسمبر  2021الذي سيجرى
على العقار املسمى يحيى  1 - 2ذي
الرسم العقاري عدد 67/20956
املتواجد بالجماعة الترابية آيت
بوبيدمان ،دائرة عين تاوجدات،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  2.3382هكتارات
لفائدة السيد لعمارتي عبد الكريم
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .PZ824840
33

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6193/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى واد سيدي بلغيت ذي الرسم
العقاري عدد  67/22628املتواجد
بالجماعة الترابية رأس جيري  ،دائرة
أكوراي ،إقليم الحاجب ،ابتداء من
تاريخ  7يناير  2022إلى غاية  17يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بحفر بئر وجلب املاء منه ،
من أجل سقي مساحة  0.50هكتارات
لفائدة السيد (ة) بلغيتي ادريس
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية
.D79555
34
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6204/بتاريخ  21ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى سهب احمد اجديرذي الرسم
العقاري عدد  16/36429املتواجد
بالجماعة الترابية عين الجوهرة ،دائرة
تيفلت ،إقليم الخميسات ،ابتداء من
تاريخ  5يناير  2022إلى غاية  11يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجازثقب وجلب املاء منه ،
من أجل سقي مساحة  1.2060هكتار
لفائدة السيد الهروس عبد الرحيم
والسيدة شعيب نادية الحامل(ة)
لبطاقة التعريف الوطنية C172346
و .G167535
35

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6143/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على القطعة
األرضية املسماة «سيدي محمد بن
مسعود» الواقعة بمزارع دوار الحاج
الجياللي الشقم ذات عقد بيع بتاريخ
 11نوفمبر  2021املتواجد بالجماعة
الترابية سيدي اعزوز ،قيادة موالي
عبد القادر ،دائرة تالل الغرب،
إقليم سيدي قاسم ،ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  20يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجازثقب وجلب املاء منه ،
من أجل سقي مساحة  1هكتارلفائدة
السيد احمد الجيد الحامل(ة) لبطاقة
التعريف الوطنية .GA75553
36
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6178/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقاراملسمى
«عين الكرواني» ذي مطلب التحفيظ
رقم  81/1978املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ،ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  19يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه  ،من أجل سقي مساحة 2.7534
هكتار لفائدة السيد الكرواني عبد
السالم الحامل(ة) لبطاقة التعريف
الوطنية .X102240
37
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ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6192/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقاراملسمى
«كرمة صحفة» ذي الرسم العقاري
عدد  81/14289املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ،ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  19يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه  ،من أجل سقي مساحة 0.2267
هكتار لفائدة السيد مرزاق محمد
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية
.C96730
38

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6198/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى «برطاط  »1ذي شهادة ادارية
عدد  4/2021املتواجد بالجماعة
الترابية برطيط ،دائرة عين تاوجدات،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه  ،من
أجل سقي مساحة  2.2776هكتارات
لفائدة السيد بوعالم عبد الغني
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية
.C143325
40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6168/بتاريخ  17ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى «الكعدة» ذي نظير شراء ض
بعدد  386املتواجد بالجماعة الترابية
الوادين ،دائرة اوالد جامع ملطة،
إقليم موالي يعقوب ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بجلب املاء من واد سبو ،من أجل
سقي مساحة  16.5668هكتارلفائدة
السيدة خليدة اللباقي وعبد املالك
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 CD380014و .C568952
39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6196/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
عدد  K/22816املتواجد بالجماعة
الترابية آيت نعمان ،دائرة الحاجب،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بجلب املاء من شعبة  ،من أجل سقي
مساحة  10هكتارات لفائدة السيد
علي بو عبد هللا والحسان بو عبد هللا
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية
 Q7842و .A86227
41

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6194/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى «جميع القطعة االرضية
التابعة ملسجد الرحمة باملكان املسمى
بوركرطيطا اضهري بوجمعة موضوع
شهادة ادارية عدد  1865/2011ذي
عقد كراء سجل  503بتاريخ  30نوفمبر
 2021املتواجد بالجماعة الترابية
آيت السبع لجروف ،دائرة ايموزار
كندر ،إقليم صفرو ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  0.65هكتارا لفائدة
السيد الحمدوني عبد الغني الحامل(ة)
لبطاقة التعريف الوطنية .C487772
42

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6186/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى تلكمنت ذي الرسم العقاري
عدد  41/42939املتواجد بالجماعة
الترابية العنوصر ،دائرة صفرو،
إقليم صفرو ،ابتداء من تاريخ 7
يناير  2022إلى غاية  17يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  2.7609هكتارا لفائدة
السيد (ة) ازعيكومي املصطفى
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .CB12442
44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6187/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى سهب الروح ذي عقد اشهاد
ض بعدد  518ص  476املتواجد
بالجماعة الترابية دار الحمراء ،دائرة
املنزل ،إقليم صفرو ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  0.1256هكتارا لفائدة
السيد لشهب احمد الحامل(ة)
لبطاقة التعريف الوطنية .Z78207
43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6191/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى أرض فالحية موضوع مطلب
التحفيظ عدد ك 10699/ذي شهادة
إدارية عدد  61/2021املتواجد
بالجماعة الترابية عيم كرمة ،دائرة
عين عرمة إقليم مكناس ،ابتداء من
تاريخ  7يناير  2022إلى غاية  17يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة 0.8290
هكتارا لفائدة السيد (ة) زين الدين
ناصر الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .A331141
45
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ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6162/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى عوينت الرمل  32ذي شهادة
امللكية عدد  05/46806املتواجد
بالجماعة الترابية عين كرمة ،دائرة
عين عرمة ،إقليم مكناس ،ابتداء من
تاريخ  4يناير  2022إلى غاية  13يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجازثقب وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة  10هكتارات
لفائدة السيد ابو طالب الطيفور
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .D14752
50

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6142/بتاريخ  15ديسمبر
 2021الذي سيجرى بالعقار املسمى
العزائب الزنان ذي عقد ملكية
ض بعدد  535املتواجد بالجماعة
الترابية بني دركول ،قيادة بني دركول،
إقليم شفشاون ،ابتداء من تاريخ
 19يناير  2022إلى غاية  28يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بجلب املاء من واد الكبير
من أجل سقي مساحة 4.9986
هكتار لفائدة السيد بن يحيى احمد
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .LC24390
52

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6190/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى نميرو ذي عقد بيع كلي
ص عدد  129املتواجد بالجماعة
الترابية تازارين ،دائرة تاهلة ،إقليم
تازة ،ابتداء من تاريخ  7يناير 2022
إلى غاية  17يناير  2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
بئر وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  2.3634هكتارات لفائدة
السيد األشهب أنس الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .Z413717
46
وكالة الحوض املائي لسبو

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6158/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على
العقار املسمى ايت احساين
 122 -10-41-64مكرر - 110
 111-113-120-121ذي شهادة
امللكية عدد  K/14876وذي شهادة
إدارية عدد  155/2021املتواجد
بالجماعة الترابية ايت والل ،دائرة
عين عرمة ،إقليم مكناس ،ابتداء
من تاريخ  4يناير  2022إلى غاية
 13يناير  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه من أجل سقي مساحة 2.47
هكتارات لفائدة السيد اوبيدة سعيد
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .D98456
48

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6189/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى سليمان ذي شهادة امللكية
عدد  59/26784املتواجد بالجماعة
الترابية عين كرمة ،دائرة عين عرمة،
إقليم مكناس ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 2.25
هكتارات لفائدة السيد سليمان
بحاجي الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .D351758
47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6161/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى رجا في هللا ذي شهادة
امللكية عدد  K/23566املتواجد
بالجماعة الترابية بوفكران ،باشوية
بوفكران ،إقليم مكناس ،ابتداء من
تاريخ  4يناير  2022إلى غاية  13يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة  5هكتارات
لفائدة السيد بوعيون زكري ومن
معه الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .D385407
49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6163/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى ليلى ذي شهادة امللكية عدد
 05/57807املتواجد بالجماعة الترابية
عين كرمة ،دائرة عين عرمة ،إقليم
مكناس ،ابتداء من تاريخ  4يناير
 2022إلى غاية  13يناير  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  10هكتارات لفائدة
السيد عبد هللا ابو طالب والطيفور
ابو طالب الحاملين لبطاقتي التعريف
الوطنية رقم  A14752ورقم
.A220863
51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6141/بتاريخ  15ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقارين
املسميين تغبالوت نحدو وحمو ذي
عقدي شراء ض بعدد  267وعدد
 96املتواجدين بالجماعة الترابية
تزكيت ،قيادة تزكيت ،إقليم افران،
ابتداء من تاريخ  11يناير  2022إلى
غاية  20يناير  2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
ثقب وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  1.20هكتار لفائدة السيد
الذهبي محمد الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .A16018
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وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6164/بتاريخ  16ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى النواورة موضوع عقد شراء
ض بعدد  265ذي مخارجة ض بعدد
 232املتواجد بالجماعة الترابية
بني دركول ،قيادة بني دركول ،إقليم
شفشاون ،ابتداء من تاريخ  19يناير
 2022إلى غاية  28يناير  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه من أجل
االستعمال املنزلي وإرواء املاشية
وسقي مساحة  4.8239هكتارلفائدة
السيد بن يحيى امليموني املفضل
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .L54085
54

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6171/بتاريخ  17ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى الزراري  5ذي الرسم العقاري
عدد  67/13725املتواجد بالجماعة
الترابية ايت يعزم ،دائرة أكوراي،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بحفر بئر وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة  4.455هكتار
لفائدة السيد اوعويش ادريس
ومن معه الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .D804656
56

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6170/بتاريخ  17ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى عائشة ذي الرسم العقاري
عدد  K/12521املتواجد بالجماعة
الترابية ايت بوبيدمان ،دائرة عين
تاوجدات ،إقليم الحاجب ،ابتداء من
تاريخ  7يناير  2022إلى غاية  17يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل االستعمال املنزلي وسقي
مساحة  4.4717هكتارلفائدة السيد
مكركب عبد الغني وبوزيد بوجمعة
الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية
رقم  D632908ورقم .Z806245
58

وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6152/بتاريخ  15ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى فدان جوج موضوع الرسم
العقاري عدد  16/33964ذي شهادة
بامللك رقم املنطقة الفرعية املتواجد
بالجماعة الترابية ايت سيبرن ،دائرة
الخميسات ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  3يناير  2022إلى
غاية  12يناير  2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
بئر وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  2.5877هكتارلفائدة السيد
تومي حميد الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .B819139
55

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6169/بتاريخ  17ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى ملك الغماري ذي الرسم
العقاري عدد  67/6536املتواجد
بالجماعة الترابية ايت بوبيدمان،
دائرة عين تاوجدات ،إقليم الحاجب،
ابتداء من تاريخ  7يناير  2022إلى
غاية  17يناير  2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
ثقب وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  5هكتارات لفائدة السيد
اخياط عي�سى وتميمونت حلدي
الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية
رقم  Z19797ورقم .Z51153
57

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6185/بتاريخ  17ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى السعدية موضوع الرسم
العقاري عدد ك 1927/ذي عقد
صدقة ض بعدد  430ص 439
املتواجد بالجماعة الترابية سبع
عيون ،باشوية سبع عيون عمالة
أو إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 7يناير  2022إلى غاية  17يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة  1.25هكتار
لفائدة السيد بوربيع مراد محمد
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .PL843827
59

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6181/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى بريدعة  5ذي الرسم العقاري
عدد  R/27354املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ 10
يناير  2022إلى غاية  19يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  1.2110هكتار لفائدة
السيد الزاكي علي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم U81569
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .U81569
60
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6182/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى بريدعة  5ذي الرسم العقاري
عدد  R/27354املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ 10
يناير  2022إلى غاية  19يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  1.69هكتار لفائدة
السيدة ابدور نزهة والسيد ابدور
حياة الحاملتين لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  A541584و .AB19017
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وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6183/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى خديجة  2ذي الرسم العقاري
عدد  10198/16املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  19يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 1.1235
هكتار لفائدة السيدة بنيكميم
مليكة الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .JB 137485
62

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6195/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى ايت بنمو�سى ذي عقد كراء
ملف عدد  MB141-21املتواجد
بالجماعة الترابية سرغينة ،دائرة
ايموزارمرموشة ،إقليم بوملان ابتداء
من تاريخ  7يناير  2022إلى غاية
 17يناير  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجازثقبين وجلب
املاء منهما من أجل سقي مساحة
 40.1450هكتارلفائدة السيد لقصير
ادريس الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .CB254455
64

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6174/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى فدان عين البيضة ذي الرسم
العقاري عدد  81/13914املتواجد
بالجماعة الترابية عين الجوهرة،
دائرة تيفلت ،إقليم الخميسات
ابتداء من تاريخ  10يناير  2022إلى
غاية  19يناير  2022بحث علني في
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب
وجلب املاء منه من أجل االستعمال
املنزلي وإرواء املاشية وسقي مساحة
 1هكتار لفائدة السيد رحمون
املصطفى الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .X165643
66

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6179/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى خديجة  2ذي الرسم العقاري
عدد  16/10198املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  19يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 1.66
هكتار لفائدة السيد بنسعيد
خالد الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .A578288
68

وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6184/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى مليكة ذي الرسم العقاري
عدد  67/1930املتواجد بالجماعة
الترابية ايت يعزم ،دائرة اكوراي،
إقليم الحاجب ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  19يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 0.75
هكتار لفائدة السيد بويعياشن
ادريس الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .D41601
63

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6173/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى فدان الخلوة ذي مطلب
التحفيظ رقم  81/3323املتواجد
بالجماعة الترابية عين الجوهرة،
دائرة تيفلت ،إقليم الخميسات
ابتداء من تاريخ  10يناير  2022إلى
غاية  19يناير  2022بحث علني في
شأن مشروع الترخيص بإنجاز بئر
وجلب املاء منه من أجل سقي مساحة
 3.77هكتار لفائدة السيد الرحالي
محمد الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .SH62644
65

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6175/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى خديجة  2ذي الرسم العقاري
عدد  16/10198املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  19يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 1.0763
هكتار لفائدة السيد بوزيدي
املداني الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .PB21298
67

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6180/بتاريخ  20ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى خديجة  2ذي الرسم العقاري
عدد  16/10198املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  19يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 1.2174
هكتار لفائدة السيد الشوني
يونس الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .AB64759
69
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وكالة الحوض املائي لسبو

الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ج 2021/6208/بتاريخ  21ديسمبر
 2021الذي سيجرى بالعقارات
املسماة قطعة ارضية باملكان
املسمى ايت بالكوم وبسكوم وبسكوم
والشمارخ الواد ذات عقود ثبوت
ملكية اصلها سجل االمالك عدد 9
وعدد  295وعدد  431وض بعدد
 341ص  347املتواجدة بالجماعة
الترابية عين الجمعة ،دائرة عين
عرمة ،إقليم مكناس ابتداء من
تاريخ  10يناير  2022إلى غاية 20
يناير  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بجلب املاء من واد
الردم ،من أجل سقي مساحة 7.92
هكتارات لفائدة السيد عادل بنعبد
النبي ورضوان بن عبد النبي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية F756482
و .D765436
71
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6202/بتاريخ  21ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى بن كراش الكبير موضوع
الرسم العقاري عدد 05/91031
ذي عقد كراء لالستغالل الفالحي
محرر بتاريخ  6أغسطس 2021
املتواجد بالجماعة الترابية وليلي،
دائرة زرهون ،إقليم مكناس ،ابتداء
من تاريخ  10يناير  2022إلى غاية
 20يناير  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجازبئرين وجلب
املاء منهما ،من أجل سقي مساحة
 13هكتارا لفائدة شركة OUALILI
 AGRO SARLفي شخص ممثلها
القانوني.
72

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو
رقم ح.ج 2021/6200/بتاريخ
 21ديسمبر  2021الذي سيجرى
على العقار املسمى بحار  -إ ذي
شهادة امللكية  21/7898املتواجد
بالجماعة الترابية مطماطة ،دائرة
تاهلة ،إقليم تازة ،ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  20يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجازثقب وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة  19هكتارا
لفائدة السيد(ة) بحارخالد ومن معه
الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .AB702371
73

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6203/بتاريخ 21
ديسمبر  2021الذي سيجرى على
العقار املسمى سعادة موضوع
الرسم العقاري عدد K/19328
ذي شهادة ادارية عدد 517/2021
املتواجد بالجماعة الترابية آيت
يعزم ،دائرة أكوراي ،إقليم
الحاجب ،ابتداء من تاريخ  10يناير
 2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بحفر بئر وجلب املاء منه ،من
أجل سقي مساحة  0.3448هكتار
لفائدة السيدة الظريف ميمونة
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.D605898
75

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو
رقم ح.ج 2021/6206/بتاريخ
 21ديسمبر  2021الذي سيجرى على
العقار املسمى وهنيش  1ذي الرسم
املتواجد
العقاري 67/12157
بالجماعة الترابية آيت بورزوين،
دائرة الحاجب ،إقليم الحاجب،
ابتداء من تاريخ  10يناير  2022إلى
غاية  20يناير  2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
ثقب وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  5هكتارات لفائدة السيدة
ملهوف جهان و السيدة ملهوف لينة
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  AE36561و .AE5399
74

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6199/بتاريخ  21ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى محمد  4ذي شهادة امللكية
عدد  ،67/25735املتواجد بالجماعة
الترابية لقصير ،دائرة عين تاوجدات،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 10يناير  2022إلى غاية  20يناير
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بحفر بئر وجلب املاء منه،
من أجل سقي مساحة 1.8046
هكتارا لفائدة السيد (ة) اللحكي
حميد الحامل (ة) لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .D607025
76

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو
رقم ح.ج 2021/6201/بتاريخ
 21ديسمبر  2021الذي سيجرى
على العقار املسمى زهرة ذي الرسم
العقاري عدد  ،67/6502املتواجد
بالجماعة الترابية لقصير ،دائرة
عين تاوجدات ،إقليم الحاجب،
ابتداء من تاريخ  10يناير
 2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
االستعمال املنزلي وارواء املاشية
وسقي مساحة  4هكتارات لفائدة
السيد (ة) اليوموري زهرة الحامل
(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.C320858
77
الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو
رقم ح.ج 2021/6209/بتاريخ
 22ديسمبر  2021الذي سيجرى
على العقار املسمى بالد بوطويل
ذي عقد ملكية ض بعدد 98
املتواجد بالجماعة الترابية بني
سنوس ،قرية با محمد ،إقليم
تاونات ،ابتداء من تاريخ  10يناير
 2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من
أجل أغراض تزويد محطة الوقود
باملاء لفائدة السيدة هالوي تورية
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.C605248
78

الجريدة الرسمية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6210/بتاريخ 22
ديسمبر  2021الذي سيجرى
على العقار املسمى املصابن ذي
الرسم العقاري عدد 54/6059
املتواجد بالجماعة الترابية بني
سنوس دائرة قرية با محمد ،إقليم
تاونات ،ابتداء من تاريخ  10يناير
 2022إلى غاية  19يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من
أجل سقي مساحة  7هكتارا لفائدة
السيد اشرف رزوق ومن معه
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .CD35079
79
الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6216/بتاريخ  23ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقارين
املسميين هبة  1 -وهبة  2 -ذي
الرسمين العقاريين عدد 81/8844
و عدد  81/8845املتواجدين
بالجماعة الترابية ايت علي اولحسن،
دائرة تيفلت ،إقليم الخميسات،
إبتداء بتاريخ  12يناير  2022إلى غاية
 21يناير  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة 2
هكتارات لفائدة السيد صرحي محمد
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .D112215
80

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6217/بتاريخ  23ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى فاطمة  2ذي شهادة امللكية
عدد  67/14083املتواجد بالجماعة
الترابية ايت يعزم ،دائرة اكوراي،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 12يناير  2022إلى غاية  21يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  3.44هكتار لفائدة
السيد بنخي اسماء لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .D957360
81

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو
رقم ح.ج 2021/6176/بتاريخ
 20ديسمبر  2021الذي سيجرى على
العقار املسمى خديجة  2ذي الرسم
العقاري عدد  16/10198املتواجد
بالجماعة الترابية عين الجوهرة ،دائرة
تيفلت ،إقليم الخميسات ،ابتداء
من تاريخ  10يناير  2022إلى غاية
 19يناير  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة
 1.2130هكتار لفائدة السيد التائق
عبد االله والسيدة شوقي عزيزة
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  A317183و .BK159220
83

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6213/بتاريخ  23ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى ملك الدولة  P1و  P2موضوع
الرسم العقاري  K/3689ذي اتفاقية
شراكة مع الدولة مشروع رقم
 13170املتواجد بالجماعة الترابية
آيت حرز هللا ،دائرة عين تاوجدات،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ 10
يناير  2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  4.50هكتار لفائدة
شركة STE ECO AGRICOLE SARL
 AUفي شخص ممثلها القانوني.
92

الحوض املائي لسبو

الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو
رقم ح.ج 2021/6218/بتاريخ
 23ديسمبر  2021الذي سيجرى
على العقار املسمى آيت الربع 1466-
 1467موضوع الرسم العقاري عدد
 67/13800ذي عقد بيع أرض
فالحية ملف رقم  601محرر بتاريخ
 4و  10نوفمبر  2020املتواجد
بالجماعة الترابية بطيط ،دائرة عين
تاوجدات ،إقليم الحاجب ،ابتداء
من تاريخ  7يناير  2022إلى غاية
 12يناير  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة
 1.1256هكتارلفائدة السيد حسايني
احمد الحامل(ة) لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .UC16103
84

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6225/بتاريخ  24ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمىثالثايسنا1ذيالرسمالعقاري
عدد  K/7102املتواجد بالجماعة
الترابية تكريكرة ،قيادة اركالون،
إقليم افران ،ابتداء من تاريخ 24
يناير  2022إلى غاية  2ديسمبر 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  1.7188هكتار لفائدة
السيد العبودي عثمان ومن معه
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .DA61372
82

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6226/بتاريخ  23ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى ازوكاغ  1موضوع الرسم
العقاري عدد  67/13016ذي عقد
كراء ارض فالحية محرر بتاريخ 24
يونيو  2021املتواجد بالجماعة
الترابية آيت اوخلفن ،دائرة اكوراي،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ 10
يناير  2022إلى غاية  20يناير 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  4.90هكتار لفائدة
السيد ازوكاغ يوسف الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .D694450
93
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2021/6211/بتاريخ  23ديسمبر
 2021الذي سيجرى على العقار
املسمى العدا�شي  2ذي الرسم
العقاري عدد  67/11551املتواجد
بالجماعة الترابية لقصير ،دائرة عين
تاوجدات ،إقليم الحاجب ،ابتداء
من تاريخ  10يناير  2022إلى غاية
 20يناير  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه من أجل سقي مساحة
 0.8250هكتار لفائدة السيد البوطي
عبد هللا ومن معه الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .CC33513
94

الجريدة الرسمية
وكالة الحوض املائي لسبو

مشروع الترخيص بإنجازثقب وجلب

785

عدد  05/94364املتواجد بالجماعة

ملخص قرار
املاء منه من أجل سقي مساحة الترابية بوفكران ،باشوية بوفكران،
 0.6321هكتار لفائدة السيدة عقيل
افتتاح البحث العلني
إقليم مكناس ،ابتداء من تاريخ
بموجب قرار أصدرته مديرة حفيضة والسيد عبد القادر عقيل
 10يناير  2022إلى غاية  19يناير
وكالة الحوض املائي لسبو رقم الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية
 2022بحث علني في شأن مشروع
رقم  C251385ورقم .C513509
ح.ج 2021/6212/بتاريخ  23ديسمبر
 97الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه
 2021الذي سيجرى على العقار
من أجل سقي مساحة  4هكتارلفائدة
املسمى حمزة ذي الرسم العقاري
وكالة الحوض املائي لسبو
السيد الدقاقي محمد الحامل لبطاقة
عدد  41/35536املتواجد بالجماعة
ملخص قرار
التعريف الوطنية رقم .D133208
الترابية سيدي يوسف بن احمد،
افتتاح البحث العلني
دائرة صفرو ،إقليم صفرو ،ابتداء

99

بموجب قرار أصدرته مديرة

من تاريخ  10يناير  2022إلى غاية وكالة الحوض املائي لسبو رقم
 20يناير  2022بحث علني في شأن ح.ج 2021/6220/بتاريخ  23ديسمبر
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب  2021الذي سيجرى على العقار

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

املسمى تشتوت تنزينت ذي الرسم
املاء منه من أجل أغراض منزلية
العقاري عدد  41/56538املتواجد
وسقي مساحة  1.0941هكتارلفائدة
بموجب قرار أصدرته مديرة
بالجماعة الترابية تازوطة ،دائرة
السيدة الرحموني سمية الحاملة
صفرو ،إقليم صفرو ،ابتداء من وكالة الحوض املائي لسبو رقم
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
وكالة الحوض املائي لسبو
تاريخ  10يناير  2022إلى غاية  20ح.ج 2021/6219/بتاريخ  23ديسمبر
.C451569
ملخص قرار
يناير  2022بحث علني في شأن  2021الذي سيجرى على العقار
افتتاح البحث العلني
 96مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املسمى السنتيسية ذي شهادة
بموجب قرار أصدرته مديرة
املاء منه من أجل سقي مساحة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
امللكية عدد  K/13550وذي شهادة
وكالة الحوض املائي لسبو
 0.6830هكتار لفائدة السيد رشيد
ح.ج 2021/6221/بتاريخ  23ديسمبر
ملخص قرار
عنوز والسيدة إلهام عبيدة الحاملين إدارية عدد  206/2021املتواجد
 2021الذي سيجرى على العقار
افتتاح البحث العلني
لبطاقتي التعريف الوطنية رقم بالجماعة الترابية واد الجديدة ،دائرة
املسمى طيارة ذي الرسمين العقاريين
مديرة
أصدرته
ار
ر
ق
بموجب
.Y71392
ورقم
C617961
أحوازمكناس ،إقليم مكناس ،ابتداء
 41/40452و  4145583املتواجد
98
بالجماعة الترابية العنوصر ،دائرة وكالة الحوض املائي لسبو رقم
من تاريخ  10يناير  2022إلى غاية
صفرو ،إقليم صفرو ،ابتداء من ح.ج 2021/6215/بتاريخ  23ديسمبر
 20يناير  2022بحث علني في شأن
وكالة الحوض املائي لسبو
تاريخ  10يناير  2022إلى غاية  2021 20الذي سيجرى على العقار
ملخص قرار
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
يناير  2022بحث علني في شأن املسمى أمزيان ذي الرسم العقاري
العلني
البحث
افتتاح
املاء منه من أجل سقي مساحة 1
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
عدد  41/19996املتواجد بالجماعة
بموجب قرار أصدرته مديرة
املاء منه من أجل سقي مساحة
هكتار لفائدة السيدة جوامعي فريدة
دائرة
لجروف،
السبع
ايت
ابية
ر
الت
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
 1.1127هكتار لفائدة السيد ذكاء
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
ابتداء
صفرو،
إقليم
كندر،
ايموزار
ح.ج 2021/6001/بتاريخ  22ديسمبر
كريم الحامل لبطاقة التعريف
من تاريخ  10يناير  2022إلى غاية  2021 20الذي سيجرى على العقار رقم .D470286
الوطنية رقم .D459204
املسمى حمايدو  1ذي الرسم العقاري
100
 95يناير  2022بحث علني في شأن

افتتاح البحث العلني
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عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

787

788

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

21

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

789

790

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

791

792

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

793

86

794

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

87

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

5698

الجريدة الرسمية

795

 12يناير 2022

الفصل األول :
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الجريدة الرسمية

796

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

إعالن

5698

 12يناير 2022

الفصل األول :

89

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

بإعالن

5698

الجريدة الرسمية

797

إعالن عن إيداع ونشرمشروع قرار

 12يناير 2022

الفصل األول :

نزع
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798

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

799

800

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

801

802

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

803

804

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

805

806

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

807

808

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

809

810

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

811

812

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

813

814

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

815

816

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

817

818

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

819

820

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

821

822

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

823

824

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

825

826

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

827

828

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

829

830

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

الجريدة الرسمية

831

832

الجريدة الرسمية

عدد 9 - 5698رخآلا ىدامج 9مج (1( 9اني ((12 (12

103

