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.................................................................................. »شركة اورلي بيبل «ش م م

8307

.............................................................................................................. MAYORI

8301

......................................................................................... DIAMANT BEAUTY

8307

....................................STE ANAS PEINTURE ET DECORATION SARL AU

8301

............................................................. »SOCIETE CHOUPI EXPRESS SARL

8307

............................................................................. Z.H DOMAINE AGRICOLE

8301

...................................................................................MASTER ACCESSOIRES

8308

.....................................................CLINIQUE NOUR D›OPHTALMOLOGIE

8301

.............................................. SOCIETE POLYCLINIQUE OASIS D’AGADIR

8308

................................................................................................. VIALANSOCHA

8301

....................................................................... .م.م. شOPALE ETUDES شركة

8308

...........................................................................................KHADAMAT TAIBA

8302

........................................................................................ SOCIETE SOFABIK

8308

..............................................................................ISRADAM DISTRIBUTION

8302

...................................STE HOUSSA LOGISTIQUE ET TRANSPORT SARL

CENTRE D›ETUDES ET DE RECHERCHES EN AFFAIRES STRATEGIQUE

8302

..................................................................................... STE STEPHACO SARL

8309

......................................................................... ET DEVELOPPEMENT

8302

................................................................................. STE TRANSLATEN SARL

8309

...................................................................CATERING FILMS MARRAKECH

8302

................................................................................Société IFISS AUTO SARL

8309

.............................................................................................شركة صوالي مروك

8302

............................................................... SOCIETE «ISMACOM» S.A.R.L A.U

8310

.................................................................................................GROUPE MSAA

8302

.........................................................................STE NOVA SOLUTION SARL

8310

..................................................................................................... PAUSE DUNE

8302

.............................................................................. SOBICOB SARL A U شركة

8310

..................................................................PRESTATION DE SERVICES PLUS

8302

...............................................................................AMANE FILAHA SARL.AU

8311

................................................................................................... Sté B.R.C SARL

8303

.................................................................................. STE FAST MOSK SARL

8311

..................................................................PRESTATION DE SERVICES PLUS

8303

..............................................STE EQUIPEMENT AKHEMOUCH SARL AU

8311

..................................................................................................UNION MEDIC

8303

.............................................................................................. SAM’CAKE SARL

8311

.................................................................................LES LILAS DE GAUTHIER

8303

........................................................................................ السيدة فوزية السباعي

8311

.................................................................................................................. .MDPI

8303

.......................................................................................... RESTO IN SERVICE

8312

............................................................................................ MOUSSA VIANDS

8303

.............................................................................. RESTO IN SERVICE شركة

8312

...............INITIATIVES FOR PROGRAMS AND EVENTS FOUNDATION

8303

................................................................................................................YANAPI

8312

............................................................................................... RIMA LI TAAMIR

8304

...............................................................................................م.م.شركة تبوك ش

8313

....................................................Sté MESBAH BROTHERS MARBRE SARL

8304

.......................................................INSTITUT PRIVE TARGA BENSLIMANE

8313

................................................................................................... Sté B.R.C SARL

8304

.......................................................CENTRE TECHNIQUE AIT-OUSSALAH

8313

...............................................................................................................SOLOFT

8304

....................................................AMENAGEMENT ENTRETIEN TRAVAUX

8313

....................................................................................................... PHYSIO 360

8305

....................................................................................................TMS NEGOCE

8314

.....................................................Sté TRANS YOUSSEF LAZAAR SARL-AU

8305

.......................................................................................................... PIXEL CAR

8314

...................................................... NEW COMMUNICATION COSMETICS

8305

..........................................................................................SOCIÉTÉ FRINPACK

8314

..........................................................................................كيت تو واي تو موروكو

8305

........................................................................................SAOUDI PLASTIQUE

8314

.........................................ENTREPRISE EL KHATTABI ET SON FILS- SARL

8306

...........................................................................................APOLLO EYEWEAR

8315

.................................................................................................ALCALMA SARL

8306

..............................................................................................GASTRO DREAM
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8325

............................................................................................IMPACT MOTORS

8316

.......................................................................................FONCIERE DES LILAS

8325

.................................................................................................STE O›HM BOIS

8316

...............................................................................................STOKALIM SARL

8325

...............................................................................................POLLO MAGICO

8316

...........................................................................................................DIZAIBATI

8325

................................................................................. AMLAK GROUP INVEST

8316

...................................................................................................................SEFAX

8326

............................................................................. OUVRAGE CONTRACTOR

8317

................................................................................DESCUBRIR MARUECOS

8326

............................................................................CAFE PRAX PARIS SARL-AU

8317

..............................................................................................غرناطي ايمو ماروك

8326

....................................................................AL MANZAH SMART SERVICES

8317

............................................................................................BSB CONSULTING

8327

.........................................................................................EXIGO MARKETING

8318

.........................................................................................................SARTI PLUS

8327

................................................................................. STE BATOULE OPTIQUE

8318

..................................................................MAJOROCCO INTERNACIONAL

8327

.......................................................................................................VOLDAFSCA

8318

.................................................................................................SIGMA EXPORT

8328

............................................................................................3s developpement

8318

.......................................................................................FONCIERE DES LILAS

8328

............................................................... STE BIO AGRO AQUICOLE DU S.L

8319

......................................UNIVERSITE INTERNATIONALE DE LAAYOUNE

COMPAGNIE DES ETUDES ET DES OPERATIONS COMMERCIALES

8319

................................. HOPITAL PRIVE DE LAAYOUNE SAKIA EL HAMRA

8328

..............................................................................ET INDUSTRIELLES

8319

...........................................................................................HANET COMPANY

8329

............................................................................................................LUXYLOC

8319

..................................................................................................MEGA EFFECTS

8329

................................................................................................ARDIA NEGOCE

8320

....................................................................................DLIMI HAIGH SERVICE

8329

................................................................................................................. .LIDR

8320

......................................................................PHARMACIE LA PROVIDENCE

8329

......................................................................................... CONTROLE INVEST

8320

............................................................................ JOUDEBELLA COSMETICO

8330

................................................................................................... EMMA PRIVEE

8321

.................................................................................................................. A. KBO

8330

....................................................................................................... HK AGENCY

8321

...................................................................DOWN-FULL-CONSTRUCTION

8330

....................................................................................................... HK AGENCY

8321

.........................................................................STE MARBOU CONSULTING

8330

............................................................................ SCOTH CONSTRUCTIONS

8321

................. STE DES GRANDS SYSTEMES INFORMATISES DU MAROC

8330

.....................................................................EASY ACCOUNTING SERVICES

8322

.....................................................EL MOUSSAOUI EL KLABILI SARL شركة

8331

.........................................................................................AKHOUAJI IMPORT

8322

..................................................................PRESTATION DE SERVICES PLUS

8331

...................................................................................... NOURBAZ TRAVAUX

8322

.......................................................................................................SOMASTEEL

8331

......................................................................................... STE SADKI SERVICE

8322

...............................................................)BEL DEVELOPPEMENT (SARL AU

8332

............................................................................................................DRINKAV

8323

.................................................................................LES LILAS DE GAUTHIER

8332

................................................................................................. NTG HOLDING

8323

........................................................................................... ROMA SOLUTION

8332

.....................................................................................»ERRADOU ESSAHEL«

8323

................................................................................ AZIR COLOR SARL شركة

8333

.............................................TRAVAUX ET EXPLOITATION IMMOBILIERE

8323

................................................................................................شركة موماد تجهيز

8333

...........................................................AFRICA BUILD ENERGY & SERVICES

8324

..................................................................................................... AL BOUROUJ

8333

...............................................................................STE SORETRAM SARL AU

8324

.........................................................................................................فلوراليا ايمو

8333

................................................................................................... BENEMO PRO

8324

..................................................................................... JEFE IMPORT EXPORT

8334

................................................................................BRUMMELL MAJORELLE

8324

.........................................................................IMMO-NIRMINE SARL شركة
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8344

.........................................................................................NEW WAY MARKET

8334

............................................................................. BOUNADI TRANS RAPIDE

8344

.......................................................GLORYA DE PLOMBERIE ET TRAVAUX

8334

....................................................................................................MY HR LEADS

8345

................................................................................ THE LEGEND HAIRCUTS

8335

.............................................................................EXTRAT SUPER COULEUR

8345

............................................................................................M.J ENGINEERING

8335

................................................................................................BEAUTY DAHAB

8345

.......................................................................................... TAYMATOUMAZIR

8335

.............................................................. )MAGHREB SOL SOLUTION (M2S

8346

........................................................................................TAEC ENGINEERING

8336

...................................................................CENTRE OPTIQUE EL AZZAOUI

8346

...............................................................................................................SADNIR

8336

.......................................................................................... SISTALIS سيستاليس

8346

.....................................................................ATELIER D› ARCHITECTURE IN

8336

.........................................................................................CAPPUCCINO BLEU

8347

............................................................................................FORATLAS-TRANS

8337

...................................................................................................STE LAVSPEED

8347

....................................................................................................... ش م مSAKFI

8337

......................................................................................................MICRO BOIS

8347

........................................................................................................BET OUBEN

8337

.......................................................................................MAISON BOUKHARI

8347

.................................................................................. STE SIKKAT ASSALAMA

8337

............................................................................................ ATELIER AKROUH

8348

..........................................................................................................مقهى املدينة

8338

........................................................................................STE NAXU -SARL-AU

8348

............................................................................................STE NOTREP SARL

8338

...............................................................................................FARHAN DECOR

8348

............................................................................DOCTORBOOST Nutrients

8338

................................................................................................MINI BABOUNJ

8349

..........................................................................................FAIZA IMMOBILIER

8339

.........................................................................................................PASHMINA

8349

.....................................................................OMA STAR SERVICES SARL AU

8339

.................................................................................................... STE: Binae.ma

8349

....................................................................ELECTRO-FROID OUARDIGHA

8340

.....................................................................................................SARED›S CAR

8350

........................................................................................... ARMIN EL JANNET

8340

...................................................................................................SLDM س ل د م

8350

..................................................................................COMPLEXE LES NEIGES

8340

.......................................................................AFE INDUSTRIE أفء أندوستري

8350

....................................................................................................... KAZANWAY

8340

.MATERIAUX DE CONSTRUCTION LABRIGUI par abréviation MCL

8351

............................................................................................. creche om ahmed

8341

..................MBAYE AND CO TRANSIT TRANSPORT LOGISTICS...8340

8351

........................................................................................TADLAWA TRAVAUX

8341

....................................................................................... BAY WINGS GLOBAL

8351

......................................................................................................SHAL MEDIC

8341

.....................................................................................................SARED›S CAR

8351

...................................................................................................EXPECT FOOD

8341

...................................................................................................... SNDV سندڢ

8352

......................................................................................JIKAD TECHNOLOGY

8342

.....................................................................................STE CAMBIO SAHARA

8352

....................................................................................BEGBEG TRANS INTER

8342

....................................................................................STE EDITIONS BRIMES

8352

...................................................................................................ليسفور دو طنجي

8342

........................................................................ A Z REDA TRANSPORT SARL

8352

...........................................................................KS EVENTS LA DIFFERENCE

8342

..........................................................................BENYAHYA ALIMENTATION

8353

......................................................................................STE ZENOORM SARL

8343

....................................................................................................DIDEVAFRICA

8353

.............................................................................................................ASMEDIS

8343

.....................................................................................................AEM STUDIO

8353

...............................................................................VALADE MEDITERRANEE

8343

..............................................................ALHAMD MONTAGE INDUSTRIEL

8354

................................. ..................................................................................IRSBR

8344

......................................................................... NEW GENERATION ORIENT

8354

........................................................................................فالكيري بيزنيس سونطر

8344

......................General Electric Global Services Gmbh- Morocco Branch
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8364

..........................................................JANA AND JANAT INCORPORATION

8354

................................................................... Société GOLDEN-RIF CAR SARL

8365

...................................................................................THE BROTHERS M.A.M

8354

................................................................................................COMPLEXE ISLY

8365

.....................................................................................................SIHATINVEST

8355

............................................................................................................SOMEFTA

8365

..................................Ste ZAROUAL EQUIPEMENTS شركة زروال اكيبمون

8355

.....................................................................................................وازيس تارميغت

8365

............................................................................................................صوفيداس

8355

.............................................................................................STE BIGTOP TRAV

8366

...............................................................................................TARGET STUDIO

8355

........................................................................................................ITM-Energie

8366

.......................................................................................... JAWHARA DESIGN

8356

.............................................................................................................SOTERYA

8367

........................................................................................PORTIM COMPANY

8356

..................................................................................................دو زي ــس كاسك ــاد

8367

................................................................................ NOUR YASSIR TRAVAUX

8357

...................................................................................................AYAN FRUTOS

8367

.................................................................................................. PHARMA LINK

8357

........................................................ SOCIÉTÉ AADAOUI CONSTRUCTION

8368

......................................................................................................ام اس نغوس2

8357

.......................................................................................ROADS ET BUILDINS

8368

.................................................................................................... شبين كونسيبت

8358

..................................................................................................FUTURE MARK

8368

...............................................................................NOUR GLOBAL MARKET

8358

..................................................................................................... AGRI-EXPERT

8369

............................................................................. Parapharmacie Jean Jaurès

8358

.................................................................................................THAMAR CASH

8369

....................................................................POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

8358

.........................................................................................MESSAGERIE NAJIM

8369

....................................................................................................FKM NEGOCE

8359

...........................................BOULANGERIE PATISSERIE SWEETS LOVERS

8370

................................................................................. STE KIRA VOIT SARL AU

8359

.......................................................................... LES MERVEILLES DU NORD

8370

....................................................................................................... VIMAPROM

8359

........................................................................................ KASTY IMMOBILIER

8370

...............................................................................BEST PRIVATE TRANSFER

8360

....................................................................................EGTV INFORMATIQUE

8370

..................................................................................META CONSTRUCTION

8360

.....................................................................................................NEGOPOLICE

8371

..............................................................................SCIERIE KASIMI SERVICES

8360

....................................................................POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

8371

.................................................................................................STE MH SA TRV

8361

....................................................................................... BETUCA INGENIERIE

8372

................................................................................................LAMARMOZITE

8361

....................................................................................... WISSALA COMPANY

8372

.......................................................................................................CLOUDFRET

8361

.................................................................................................MARBEN Trans

8372

.................................................................................................KNRIAK TRANS

8362

.....................................................................................CENTRE KINEOSMOS

8373

........................................................................................................... ABK INFO

8362

..........................................................................................................SOMA BTP

8373

.................................................................................................K.Y TRANSFERT

8362

................................................................... SOCIETE OULED LHAJ SARL AU

8373

....................................................................... EZAKI MOHAMMEDIA CLUB

8363

............................................GALAXY ACCOMPAGNEMENT INDUSTRIEL

8373

................................................................................................. KZ INGENIERIE

8363

................................................................................................. INTEGRAL PRO

8374

.............................................................................................. CLEAN FACTORY

8363

....................................................................................STE Y& R ADVENTURE

8374

................................................................PHARMACIE AVENUE HABOUHA

8363

....................................................................POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

8374

...................................................................................................AHLAM OPTIC

8364

.....................................................................................STE Y&R ADVENTURE

8374

........................................................................................................ AIDA TOUR

8364

.....................................................................................................SIHATINVEST

8375

....................................................................................................AM2H TRANS

8364

....................................................................................SIJILMASSA RESSORTS
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8384

.............................................................................................STE LOCA RAITAB

8375

.......................................................................................................B A HABITAT

8384

.............................................................................................BAYONNE IMMO

8375

...........................................................................................................LA VETTLE

8385

................................................................................ STE SOJAMICO SARL AU

8376

.................................................................HOUDA L'ISTITMAR ET NEGOCE

8385

................................ARCHITECTURAL GLASS EL GHALI FRERES A.G.E.F

8376

............................................................................................................... بينطابول

8385

............................................................................................................NIZICOM

8376

................................................................................................................ كومافري

8386

...............................................................شركة نقل موالي العربي سريع الجنوب

8376

...........................................................................................................BADR B.M

8387

...........................................................................COLIS MOBIL MESSAGERIE

8377

.................................................................................... FAYAMZ-LOGISTIQUE

8387

................................................................................................... اورتي ميديتيرانيا

8377

.......................................................................................................TRACONMA

8387

..................................................................................BENTIN ENGINEERING

8377

........................................................................................... STEEL CERAMICAS

8388

...............................................................................................................JEBATEX

8377

...............................................................................................IZIL INDUSTRIES

8388

..................................................................................................KM COSMETIC

8378

...........................................................................WELDING ALLOYS MAROC

8388

.......................................................................................... COTA GREEN SARL

8378

...........................................................................................................دارالضيافة

8389

...................................................................................................RADISAL SARL

8378

............................................................................................................QADI FAK

8389

.....................................................................................TRANS TOMORROW

8378

....ARRAID SARIR POUR L›EDUCATION ET L›ENSEIGNEMENT PRIVE

8390

...................................................................... BAROMAD IMPORT EXPORT

8378

......................................................................................MADDACH GESTION

8390

............................................................................................ZAOUIYA EDILAIA

8379

....................................................................................UNIVERS POLYDIOME

8390

...................................................................................................وازيس أنجنيوري

8379

.......................................................................................................KACHPREFA

8390

........................................................................................MORABIT EL KHAYR

8379

........................................................................................................FILIERE CAR

8391

........................................................................STE PREMUIM CALL CENTER

8380

........................................................................................................SIRIZATRAV

8391

...................................................................................................................زوفيس

8380

....................................................................................... HAIRSTYLIST IKRAM

8391

......................................................................................................Maison YASA

8380

.....................................................................................................النصحي فرست

8392

.............................................................................ARTLINK GENERALE TRAV

8381

........................................................................BOULANGERIE CHOIX D›OR

8392

...........................................................................................RGB RESTAURANT

8381

........................................................................................H.T SMART SARL AU

8392

.........................................STE GROUPE SCOLIARE AL QAMARIYA PRIVE

8381

.................................................................................................... AI-COMPANY

8393

................................................................................... EJJAMJI IMPORTATION

8382

......................................................................................EL YAKOUT UNIVERS

8393

..................................................................................................HUEST POWER

8382

.............................................................شركة تمدارتي للبناء و األشغال املختلفة

8393

.........................................................................................................ON OFFICE

8382

............................................................................................م.م.هارد سرفيس ش

8394

..................................................................................... DEUGRO MOROCCO

8394

........................................................................................LKX CONCEPT SARL

8383

..................................................................................................»SOHEB

8394

................................................................................................ LIMITLESS CALL

8383

..........................................................................MIGEL SALVADOR SARL AU

8395

...................................................................................................STRONG BOIS

8383

.............................................................................................جل هوسينع انڢست

8395

...........................................................................................................STUDIO N

8384

............................................................................................................... RIDAKA

8395

................................................................................................MAZIHA TRANS

8384

................................................................................................... IMMO ANAFA

8396

....................................................................................STE SMILE DESIGNERS

8384

...............................................................................................JASMINE TOURS

STE LES HERITIERES BENSAID PROMOTEUR IMMOBILIER «
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8407

.............................................................................................................. Villajena

8396

.......................................... ELYSEE CLOTHES SHOPPING STORE « ECSS«

8407

................................................................................MAHMIYATE AL OUAHA

8396

...................... SOUALEM DE PROMOTION ET CONSTRUCTION SARL

8407

................................................................................................................. .FSMB

8397

..........................................................................................................ANADRIVE

8408

..............................................................................M.A. YAHYA IMMOBILIER

8397

..............................................................................HOCEIMA INVESTMENTS

8408

..........................................................................................................COMWILD

8397

...................................................................................MAGHREB TAMOUINE

8409

........................................................................................................MARRA BET

8398

................................................................................................ jouri production

8409

..............................................................................................................ISTIMAK

8398

..............................................................................SOCIETE NIÑOS SCHOOL

8409

.......................................................................................... BNB HEALTH CARE

8398

...........................................................................................SOCIETE BATISENS

8410

............................................................................................CEDAR PROJET 22

8399

......................................................................................ENYKS CONSULTING

8410

.......................................................E.N SAHARA SYSTEME D›IRRIGATION

8399

..............................................................................................NEW RESIDENCE

8410

................................................ PROFESSIONNEL OUBLATACHE SERVICE

8399

........................................................................................................... PALMARA

8411

..............................................................................................TRANS IKHTYARI

8399

..........................................................AIN TAOUJDATE ENVIRONNEMENT

8411

.................................................................................................S K L TRAVAUX

8400

.....................................................................................................DON RAMOS

8411

.............................................................................................ARTISTE UNIVERS

8400

.................................................................................................................. .STMI

8411

................................................................................................... SMART FOOD

8400

..........................................................................MELHAY CONSTRUCTIONS

8412

..............................................................................................GUERCIF TEXTILE

8401

...............................................................................LAVO BIASI EL KHATTARI

8412

.............................................................................................EHRAD TRAVAUX

8401

...................SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE GESTION LOCATIVE

8412

.....................................................ETABLISSEMENT BERRADA ET MIYARA

8401

.............................................................................................................THEOLYS

8413

..................................................................................................................MNSN

8401

.................................................................BIOLUX RACH & ASSOCIES «BRA

8413

..............................................................................................طهيركوغبوغاسيون

8402

...............................................................................................CECE’S KITCHEN

8414

...................................................................................................-HOME MATIC

8402

................................................................................................... DEAL FISHERS

8414

...........................................................................................كونطواغ بياس شاوية

8402

.......................................................... شركة برايت فيوترسكول للتعليم الخاص

8414

................................................................UNIVERS FUTURA AUTOMOBILE

8403

........................................................................................2021 كونسترو لوكوس

8414

....................................................................................JASMINA MESSAGERIE

8403

....................................................................KPI SOLUTIONS / كبي سوليسون

8415

........................................................................................................GROUPE FZ

8403

.......................................................................................................RWADEURO

8415

.................................................................................................. GRANDI SCAVI

8404

...........................................................................................................M&L fields

8415

................................................................................. M YOUKA FRERES IMO

8404

............................................................................................ECO diagnostic car

8415

..................................................................................................AVNIR LEGACY

8405

...................................................................................................AHA SERVICES

8416

.....................................................................................................ASSIM FOOD

8405

...........................................................................................................Imama car

8416

.........................................EFFICACITE OPERATIONNELLE CONSULTING

8405

.................................................................................................... KAW SERVICE

8416

.................................................................... STE PLANET DIAMAND NORD

8405

..........................................................................................................كازيت ترانس

8416

................................................................NAELLA CONSULTING BUSINESS

8406

......................................................................THE MACARTHUR COMPANY

8417

..........................................................................................................RIF GREEN

8406

.........................................................................................................NAVY BLEU

8417

..........................................................................................................UNAP CAR

8407

....................................................STE BN LYAZID ALAMIN TRAV SARL AU
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8427

.................................................ZHONG GUO MA CONSULTING ‘ZGMC‹

8417

............................................................................STE INSTA MODE SARL AU

8428

...............................................................................................Société AGRIZAL

8417

.............................................SOCIETE DE FINANCEMENT TOURISTIQUE

8428

..............................................................................PARAMEDIC ALMANZAH

8418

........................... CLINIQUE INTERNATIONALE DE BENI MELLAL SARL

8429

........................................................... FOREST CLINIC BOUSKOURA SARL

8418

........................................................STE EX-TRANSFERT MAROC SARL AU

8429

.........................................................................Société ASMA PROMOTION

8418

.....................................................................................................................فيغرز

8429

................................................................................................. SYNTHEMEDIC

8419

.....................................................................................MODERNA PRO SARL

8430

.........................................................................................BATOULE OPTIQUE

8419

.................................................................................................منبع العلوم بريفي

8430

........................................ MOROCCO TRADE AND MARKETING - MTM
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8547

.............................................................FLO RETAIL & SHOES MA SARL-AU

8536

...........................................................LES NOUVELLES GLACES AL JAWDA
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إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم إعالن املنفعة العامة يق�ضي بتوسيع

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي يعلن أنه من املنفعة

محكمة االستئناف بالرشيدية بجماعة الرشيدية إقليم الرشيدية وبنزع

العامة تثنية الطريق اإلقليمية رقم  3010من ن.ك 7+760

ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض............................................

8604

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد

بتاريخ  11فبراير  1998الذي يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مدينة
8605

سطات باملاء الشروب (جماعة الحوازة  -إقليم سطات) وتنزع بموجبه
ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ..............................................

إعالن عن وضع ونشرمشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مدينتي

8608

إعالن بإيداع مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تقت�ضي ترميم وتأهيل

قلعة السراغنة ،العطاوية واملراكز والدواوير املجاورة باملاء الشروب

فندق دار الدباغ سابقا بعمالة طنجة  -أصيلة في إطار برنامج تأهيل

انطالقا من القناة املدارية وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة
لهذا الغرض..............................................................................................

سيدي حجاج  -واد حصاربإقليم مديونة ...............................................

8607

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 4450

الدواوير التابعة لجماعة آيت يعزم باملاء الصالح للشرب وتنزع بموجبه
ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ..............................................

إلى ن.ك  13+600وبالتخلي عن ملكية القطع األرضية اإلضافية بجماعة

وتثمين املدينة العتيقة لطنجة وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة
8606

لهذا الغرض.............................................................................................

8609
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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
AITJAANEGOCEIEBLE
SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000درهم
مقرها  ،33 :زنقة جذيرية حي الوالء
القرية سال

نقل مقرالشركة

وفقا لقرار الشريك الوحيد
لشركة STE AITJAANEGOCIEBLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد بتاريخ  7أبريل 2022
تم إقرارمايلي :
نقل مقر الشركة من عنوانه
الحالي إلى العنوان الكائن ب  :الدار
الحمراء زنقة تاونات رقم  98سال
ابتداء من  7أبريل .2022
اإليداع القانوني تم لدى املحكمة
االبتدائية بسال في  20أبريل 2022
تحت رقم .360
للخالصة والبيان

1P

شركة AL AWRACCH SER

غرض الشركة  :أعمال مختلفة،
مفاوض.
تقديم الطعام.
املقر االجتماعي  :دوار لعوينات
جماعة باب تيوكا زيرارة سيدي 
قاسم.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
رأسمال  :حدد في  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
ثمن كل واحد هو  100درهم.
التسيير  :خول للسيد غميس
مبارك.
اإليداع القانوني  :لقد تم باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم ومسجل في
السجل التجاري برقم  29113بتاريخ
 18مارس .2022
من أجل النسخ والبيان

2P

LE JURISTE
SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE 5.000 DHS
lotissement Mostakbal GH 4, 1 étage ,103
Apt N° Sidi Maarouf Casablanca
RC : 303879
IF : 15168769

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم
CDG CAPITAL
دوارلعوينات ،جماعة باب تيوكا
Société anonyme
زيرارة ،سيدي قاسم
طبقا لعقد عرفي بتاريخ Place Moulay El Hassan, Tour
Mamounia BP : 1045 Rabat
 4مارس  2022مسجل تحت
RC : 62905
رقم  202200012003034بتاريخ
بمقت�ضى محضر الجمع العام
 7مارس .2022
التسمية التجارية  :شركة تحمل العادي السنوي املنعقد بتاريخ
 31مارس  2021تم :
اسم .AL AWRACCH SER

تجديد مهام السيد عبد اللطيف
زغنون والسيد حميد التوفيقي
كمتصرفين باملجلس اإلداري ملدة
ستة سنوات بمقت�ضى محضر
املجلس اإلداري املنعقد بتاريخ 23
يونيو  2021تم :
تعيين السيدة وفاء مريواح
كمديرة عامة منتدبة.
بمقت�ضى محضر املجلس اإلداري 
املنعقد بتاريخ  22سبتمبر يونيو 
 2021تم :
استقالة السيد محمد امين
الفياللي من مهامه كمتصرف
باملجلس اإلداري.
تعيين السيدة مريم مشهوري 
كمتصرف باملجلس اإلداري مكان
سلفها.
تجديد مهام السيد عبد اللطيف
زغنون كرئيس املجلس اإلداري 
ومهام السيد حميد توفيقي كمدير
عام للشركة بمقت�ضى محضر الجمع
العام العادي السنوي املنعقد بتاريخ
 22سبتمبر  2021تم :
املصادقة على تعيين السيدة مريم
مشهوري كمتصرف باملجلس اإلداري 
مكان سلفها.
تعيين السيدة غزالن اكديرة
كمتصرف مستقل ملدة ثالثة سنوات.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  23مارس  2022تحت
رقم .2230
لإلشارة والبيان

TAHIRI SERVICES

ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

تأسيس شركة

تسمية الشركة TAHIRI :
.SERVICES
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك
وحيد.
املقر االجتماعي  :طريق العمالة
 3500جماعة الساحل اوالد حريز
جوالة برشيد.
رقم السجل التجاري .15743 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 14
سبتمبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة TAHIRI
.SERVICES
عنوان املقر االجتماعي طريق
العمالة  3500جماعة الساحل أوالد
حريزجوالة برشيد.
املدة  :التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي  1000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
 3 Pكلها في اسم السيد الطاهري عزيز.
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تعديل األحق للنظام األسا�سي
األسماء الشخصية والعائلية
ملسيري الشركة.
للشركة.
السدي الطاهري عزيز.
تم اإليداع القانوني بكتابة
تم اإليداع القانوني باملحكمة الضبط لدى املحكمة التجارية
التجارية ببرشيد بتاريخ  6أكتوبر بالدار البيضاء في  20أبريل 2022
 2021تحت رقم .1225
تحت رقم .821803
من أجل املستخرج واإلشارة
4P
الشريك الوحيد

IMINAHG TRANS

6P

تفويت حصص

تسمية الشركة OPHTALMOCLINIC NOOR IMINAHG :
.TRANS
رأسمال الشركة   100.000 :درهم
الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك
وحيد
املقراالجتماعي  :تجزئة  25ويست
اصيبا  الطابق الثاني العيون.
رقم السجل التجاري 24819 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24/03/2022تمت
املصادقة على تفويت السيد رضــوان
الكنيمي جميع حصصه 1000
لفائدة السيد يونس شوري بتاريخ
.24/03/2022
و استقالة املدير رضوان الكنيمي،
وتعيين السيد يونس شوري مديرا 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بالعيــون
بتاريخ
االبتدائية
 30/03/2022تحت رقم .8599
5 P

IGE XAO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك وحيد
رأسمالها  400.000درهم
املقراالجتماعي  ،24 :زنقة علي عبد
الرزاق ،الدا رالبيضاء
رقم السجل التجاري 184673 :
وفقا ملحضر قرارات الشريك
الوحيد بتاريخ  15أبريل  ،2022تقرر
مايلي :
االعتراف بتغيير املساهم الوحيد
للشركة.

نقل مقرالشركة

بمقت�ضى الجمع العام الغيرعادي 
بتاريخ  22مارس  2022قرر الشركاء
مايلي :
نقل مقر الشركة إلى عنوان 10 :
شارع األمم املتحدة أكدال الرباط.
تجديد مدة عضوية أعضاء
مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة.
املصادقة على القرارات املتخذة
بشأن اختيار طريقة ممارسة إدارة
الشركة.
املصادقة على تفويض املدقق
القانوني.
تحديث املادة  6من القانون
الداخلي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  12أبريل  2022تحت رقم
.123719
7P

KJ FISH
S.A.R.L

تعــديــالت قانونيـة
على إثر الجمع العـام االستثنائي
ملسـاهمي شـركـة « »KJ FISHشـركة
ذات املسؤولية املحـدودة ،البـالغ
رأسمـالها  1.000.000درهم والكـائن
مقرها االجتمـاعــي بمكتب رقـم 02
الطـابـق األول شـارع الشهيـد بـوشـرايـا 
عمـارة قـوبـع رقـم  124العيـون  ،تقـرر
مايلـي :

هبـة  5000حصـة (خمسـة آالف
حصـة( مجمـوع حصص أحمـد قـوبـع
لفـائـدة ابنـه جمـال الـديـن قـوبـع ؛
تغييـر الشكل القـانـونـي للشـركـة
مـن شـركـة ذات املسـوؤوليـة املحـدودة
الـى شـركـة ذات املسـؤوليـة املحـدودة
ذات املسـاهـم الـواحـد ؛
تـم اإليـداع القـانوني لدى كتـابة
الضـبط باملحـكمة االبتدائيـة بالعيون
بتـاريخ  2022.04.18تحت رقم
.2022/1054
8P
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MAROAPP

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  3.150.000درهم
املقراالجتماعي  :زنقة اروزرقم
 33الطابق األول سكتور  ،11حي
الرياض ،الرباط
السجل التجاري رقم 148339 :
بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  28مارس
 2022تقرر مايلي :
رفع رأسمال الشركة نقدا 
بمقدار مليون ومئتين وخمسون
ألف  1.250.000درهم وذلك بخلق
 12.500حصة اجتماعية جديدة.
بعد رفع رأسمال الشركة أصبحت
MINREX
الحصص كما يلي :
شركة مساهمة
السيد دادي محمد جواد 26.775
رأسمالها  300.000درهم
حصة.
املقراالجتماعي  90 ،88 :زنقة العربي
السيد جعايدي يوسف 4.725
الدغمي الطابق الثالث 20000
حصة.
الدارالبيضاء
مجموع الحصص الكلي .31.500
تعديل املادة  :السادسة والسابعة
س.ت .الدارالبيضاء رقم 253753
تغييررئيس مجلس اإلدارة واملدير من القانون األسا�سي للشركة.
تعديل  :القانون األسا�سي للشركة.
العام
وتم اإليداع القانوني للشركة
وفقا ملجلس اإلدارة املؤرخ في
باملحكمة التجارية بالرباط يوم
 17يناير  ،2022قرر مايلي :
 21أبريل  2022تحت رقم .123999
قبول استقالة السيد محمد لزعر
10 P
 Mohamed LAZAARمن منصبه
كرئيس ملجلس اإلدارة ومدير عام AYOURIS TECHNOLOGIES
SARL
للشركة في تاريخ  31ديسمبر .2021
AU CAPITAL DE 100.000
عين املجلس اإلداري السيد خوان
Dirhams
كارلوس ردريغيز شاري  Juan Carlos
Siège social : 347, Amal 4
 RODRIGUEZ CHARRYرئيس
extension 1 er étage Av Al
Massira CYM RABAT
ملجلس اإلدارة ،ومدير عام للشركة
على إثر الجمع العام االستثنائي
ابتداء من هذا التاريخ.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة لشركاء شركة أيوريس تيكنولوجي
بتاريخ  15مارس  2022تقرر مايلي :
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
تغيير املقر الرئي�سي للشركة من
 11أبريل  2022تحت الرقم  347أمال   4توسعي الطابق األول 
.820740
شارع املسيرة ح ي م الرباط إلى
للبيان والنشر
العنوان الجديد الطابق الثاني بلوك
 9 Pم رقم  23شارع الكفاح الرباط.
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تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرابط بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .123912
11 P

COMPTOIR MAROCAIN
D’APPROVISIONNEMENT

الجريدة الرسمية
بالدارالبيضاء    بتاريخ  29ماي 1995
قرر املساهمون في الشركة املسماة
KIMPTON
TRANSPORT
 MARITIMESشركة محدودة
املسؤولية ،رأسمالها  100.000درهم.
الرفع من الرأسمال االجتماعي
للشركة من  100.000درهم إلى
 300.000درهم بإصدار  2000حصة
جديد بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة محررة ومقسمة بكاملها 
بإضافة الربح في الرأسمال بقيمة
 47423 62درهم وبمعاوضة بين
الشركاء بقيمة  152576 38درهم.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء.

8233

LILASBLOOM
SARL

تأسيس شركة

التسمية .LILASBLOOM SARL :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
املساهمين  :السيدة رحاب
ملغوطي الحاملة للبطاقة الوطنية
رقم    A680696والسيدة خديجة
مزاك الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
.BJ424438
التسيير  :السيدة زهرة حجاج
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
.B214275
الهدف االجتماعي  :بائع
ملستحضرات التجميل بالتقسيط.
للنسخة واإلشارة
رأس املال  10.000 :درهم مقسمة
 13 Pإلى  100سهم بقيمة  100درهم.
املدة  99 :سنة من يوم التأسيس.
KIMPTON TRANSPORT
املقر الرئي�سي  :عمارة  45شارع
MARITIMES
فرنسا شقة  8اكدال الرباط.
رأسمالها  100.000 :درهم
التقييد باملحكمة  :باملحكمة
املقراالجتماعي  :بالدارالبيضاء ،التجارية بالرباط ب رقم159471
زنقة أيت باعمران ،الطابق الرابع ،بتاريخ  14أبريل .2022
15 P
الرقم 1406
RC : 65323

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  5.000.000درهم
 ،3زنقة االدارسة ،حسان ،الرباط
السجل التجاري 51453 :
شهادة التعريف املوحد :
000529201000061
تبعا ملداوالت الجمع العام غير
العادي بتاريخ  30سبتمبر ،2021
لشركة COMPTOIR MAROCAIN
D’APPROVISIONNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  5.000.000درهم.
تقرر ما يلي :
اإلقرار بوفاة شريك الشركة
املرحوم أحمد الداخش
توزيع حصص املرحوم أحمد
الداخش بين ورثته
توزيع أسهم رأس مال الشركة
تعديل النظام األسا�سي للشركة
صالحيات آستكمال اإلجراءات
تفويت حصص اجتماعية
القانونية
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
وقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية في الرباط بتاريخ  14 6أبريل  1992السيد الشريف
املسعودي محمد ،يقوم بتفويت
أبريل  2022تحت رقم .123563
بمقت�ضى مقتطف و بيان
جميع حصصه التي يملك بالشركة
KIMPTON
TRANSPORT 12 P
 MARITIMESوالتي رأسمالها   هو 
KIMPTON TRANSPORT
 100.000درهم وذلك إلى السيد
MARITIMES
الشريف املسعودي زهير.
رأسمالها  100.000 :درهم
وأن الجمع العام االستثنائي
املقراالجتماعي  :بالدارالبيضاء،
زنقة أيت باعمران ،الطابق الرابع ،املؤرخ في  16أبريل  1992يوكد هذا 
التفويت.
الرقم 1406
اإليداع القانوني تم باملحكمة
RC : 65323
تفويت حصص اجتماعية
التجارية بالدارالبيضاء.
للنسخة واإلشارة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي العرفي واملنعقد
14 P

AMEL FACILITIES

شركة ذات مسؤولية محدودة
رقم التعريف املوحد :
003011211000084
العنوان  :شارع موالي يوسف،
العمارة «د» الطابق السفلي،
شقة  ،1حسان ،الرباط

تأسيس شركة

إعالن عن تأسيس شركة AMEL
 FACILITIESذات مسؤولية محدودة
برأسمال   10.000درهم ،عنوانها 
شارع موالي يوسف ،العمارة «د»
الطابق السفلي شقة  ،1حسان،
الرباط بناء على القانون األسا�سي
املؤرخ ب  11مارس  2022ومسجلة
بالسجل التجاري لدى املحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم .159677

موضوعها   :دعم املقاوالت،
أنشطة مختلفة ،التصديرواالستيراد،
مختلفات.
مقرها  ،3 :شارع موالي يوسف،
العمارة «د» الطابق السفلي ،شقة ،1
حسان ،الرباط.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال  10.000 :درهم.
املساهمون  %50 :من األسهم لكل
من :
عمار أدم  ،AMMAR Adamرقم
البطاقة الوطنية  A442014؛
اوشاري بدر ،EL OUCHARI Badr
رقم البطاقة الوطنية .A746699
املسير  :عمار أدم ،رقم البطاقة
الوطنية .A442014
املسير  :عمار  أدم

16 P

HICBOU BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد
رقم التعريف املوحد :
002303330000088
العنوان  :رقم  ،3شارع موالي
يوسف ،عمارة د ،شقة  ،1الطابق
السفلي ،الرباط

إضافة نشاط للشركة

إعالن عن إضافة النشاط
التالي   :مركز لألعمال وممارسة
توطين الشركات للشركة HICBOU
 BUSINESS CONSULTINGذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد،
برأسمال   10.000درهم ،عنوانها 
برقم  ،3شارع موالي يوسف ،عمارة د
شقة  ،1الطابق السفلي ،الرباط
ومسجلة بالسجل التجاري لدى
املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
.158099
تم اإليداع القانوني يومه  21أبريل
 2022بالسجل التجاري لدى املحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم .2854
املسير  :هشام بوشرطات

17 P

8234

STE CAFE RESTAURANT
SADOK FRERES
SARL
GR EL BOURTOUKAL N°62
TAKADDOUM- RABAT
السجل التجاري 92115 :
شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ بتاريخ فاتح مارس
 2022قرروا شركاء الشركة ما يلي :
 - 1قفل التصفية النهائية لشركة
STE CAFE RESTAURANT SADOK
.FRERES SARL
 - 2املوافقة على تقرير املصفي
وإبراء ذمته السيد صدوق بوشعيب.
 - 3التشطيب على السجل
التجاري رقم .92115
 - 4فسخ مسبق من طرف السيد
صدوق بوشعيب كما عين كمصفي
للشركة بمقر الشركة املتواجد
بالعنوان أعاله.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  5أبريل 2022
تحت رقم السجل التجاري  92115
رقم اإليداع القانوني .123523
18 P

IMMOBILIER ASSISTANCE
CONSEIL
امبلي أسستونس كونساي
عمارة  ،3رقم  ،25شارع املجد،
إقامة البهجة ،حي يعقوب املنصور،
الرباط
السجل التجاري 67985 :

تصفية الشركة واإلعالن عن نهاية
التصفية

 - 1بمقت�ضى  الجمع العام
االستثنائي املنعقد بالرباط بتاريخ
 10فبراير  2022تم اتخاذ باإلجماع
قرار فسخ مسبق للشركة وتعيين
السيد أكنوك الحسين كمكلف
بعملية التصفية.

الجريدة الرسمية
 - 2بمقت�ضى الجمع العام
االستثنائي املنعقد بالرباط بتاريخ
 21مارس  2022تمت املصادقة
باإلجماع على كل عمليات التصفية
واإلعالن عن نهايتها.
 - 3سوف يتم اإليداع القانوني
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالرباط.
للخالصة واإلشهار         

19 P

STE AFRITRIP ADVISORS
MOROCCO
SARL
ي
رقم السجل التجار 159587 :

تكوين شركة محدودة املسؤولية

 - 1الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
 - 2الهدف االجتماعي  :بيع النظارات،
الزجاج واملعدات.
 - 3الرأسمال   100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة.
السيد السيد بونانة 100.000
درهم أي ما يعادل  1000حصة.
 - 4املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
 - 5السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا 
السنة األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 - 6املقراالجتماعي  :شارع القاعدة
الجوية ،متجر رقم  3عمارة ،64
مجموعة ه رقم  ،15العيايدة ،سال.
 - 7التسيير  :السيد بونانة
السعيد مسيروحيد للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
تحت رقم  38743رقم التقييد
بالسجل التجاري .35815
21 P

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  5أبريل  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف :
األعمال الترفيهية ؛
وكالة األحداث والحفالت
األسبوعية.
رايس بزنيس ديفيغ
املقر  :عمارة رقم  ،30شقة رقم ،8
شركة ذات مسؤولية محدودة
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان،
رأسمال الشركة  20.000 :درهم
الرباط.
املقراالجتماعي  :سانية الحاج
رأس املال   :حدد رأس املال بما 
املعطي ،زنقة بانكي ،رقم ،172
قدره  10.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير الطابق الثاني ،سيدي مو�سى ،سال
رقم السجل التجاري 35817 :
محدودة من طرف  :احمد بنسعيد.
تأسيس
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الضبط باملحكمة التجارية  بالرباط
 7أبريل  2022تم إعداد القانون
بتاريخ  19أبريل  2022تحت رقم
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
.123949
محدودة باملميزات التالية :
20 P
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
EYE-SIGHT COMFORT
تسمية الشركة  :متبوعة عند
OPTICS
االقتضاء بمختصرتسميتها.
SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :إصالح
طبقا للعقود املمضية بتاريخ السيارات.
 28فبراير  2022تم تحرير القانون
عنوان املقر االجتماعي  :سانية
الداخلي لشركة ذات الخصائص الحاج املعطي ،زنقة بانكي ،رقم ،172
الطابق الثاني ،سيدي مو�سى ،سال.
التالية :
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 20.000 :
درهم مقسمة كالتالي :
 190حصة يمتلكها السيد حمزة
الرايس قيمة الحصة الواحدة 100
درهم ؛
 10حصص يمتلكها السيد سيف
الدين الرايس قيمة الحصة الواحدة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة الرايس ،عنوانه
سانية الحاج املعطي ،زنقة بانكي،
رقم  ،172الطابق الثاني ،سيدي
مو�سى ،سال ؛
السيد سيف الدين الرايس،
عنوانه سانية الحاج املعطي ،زنقة
بانكي رقم  ،172سيدي مو�سى ،سال.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة :
السيد حمزة الرايس ،عنوانه
سانية الحاج املعطي ،زنقة بانكي،
رقم  ،172الطابق الثاني ،سيدي
مو�سى ،سال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بسال بتاريخ  21أبريل 2022
تحت رقم .38744
22 P

ACTDOM SERVICES

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
القنيطرة بتايخ  15أبريل  2022قد
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد :
التسمية ACTDOM SERVICES :
.SARL AU
الهدف االجتماعي :
تنظيف وصيانة املباني ؛
أعمال البستنة وصيانة املساحات
الخضراء للمباني ؛
إبادة الفئران ،تطهير الحشرات،
التطهير وجميع أعمال النظافة
األخرى في املباني ؛

الجريدة الرسمية
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جميع أنواع أعمال الديكور
الداخلي والخارجي واملشورة ؛
شراء وبيع معدات التنظيف
والصيانة ؛
تشغيل جميع ماكينات وتقنيات
وعمليات التنظيف والصيانة ؛
جميع األنشطة التدريبية
واالستشارية املتعلقة بتنظيف
ونظافة املباني واألماكن.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة موزعة
بين الشركاء على الشكل التالي :
نعيمة ايت حمو  1000حصة.
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 االجتماعي  :مكتب ه ب ،3
زاوية شارع محمد الخامس والطريق
رقم  ،206حي عرسة القا�ضي
القنيطرة.
املسير  :نبيلة يشيوة.
رقم التقييد بالسجل التجاري  :
.65051
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .91149
23 P

7TH GARDEN

املوضوع االجتماعي  :الشركة لها 
موضوع :
مطعم ،صالة.
املقر االجتماعي  :ملتقى طريق
غاندي وطريق القاهرة ،إقامة املنزه،
شقة رقم  ،20الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
رأس املال  100.000 :درهم مقسمة
إلى  1000حصة من فئة  100درهم
للواحدة محررة كليا وموزعة كاآلتي :
السيد علي ايت سالم من أجل
 200حصة ؛
السيد عمر سرغيني من أجل
 200حصة ؛
السيد مصطفى عرباوي من أجل
 250حصة ؛
السيد عادل تهامي من أجل 200
حصة ؛
السيد زهير حاتم من أجل 150
حصة.
التسيير  :تم تعيين كمسير
للشركة ملدة غيرمحدودة :
السيد علي ايت سالم ،من جنسية
مغربية ،مزداد بتاريخ  21يناير ،1990
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 AA24055قاطن بالرباط ،رقم ،7
شارع األمم املتحدة ،أكدال.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 20أبريل  2022تحت رقم .123991
للخالصة والبيان
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شركة محدودة املسؤولية
رأس املال  100.000 :درهم
NYAGADI
املقراالجتماعي  :ملتقى طريق
شركة محدودة املسؤولية
غاندي وطريق القاهرة ،إقامة املنزه،
رأس املال  100.000 :درهم
شقة رقم  ،20الرباط
املقراالجتماعي  :ملتقى طريق
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتايخ
 25يناير  2022تم االتفاق على وضع غاندي وطريق القاهرة إقامة املنزه
شقة رقم  20الرباط
القانون األسا�سي لشركة محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
املسؤولية ذات املميزات التالية :
التسمية االجتماعية  25 7TH :يناير  ،2022تم االتفاق على وضع
 GARDENشركة ذات مسؤولية القانون األسا�سي لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
محدودة.
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التسمية االجتماعية NYAGADI :
شركة محدودة املسؤولية.
املوضوع االجتماعي  :الشركة لها 
موضوع :
مطعم  -صالة.
املقر االجتماعي  :ملتقى طريق
غاندي وطريق القاهرة إقامة املنزه
شقة رقم  20الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
رأس املال   100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للواحدة محررة كليا 
وموزعة كاآلتي :
السيد علي ايت سالم من أجل
 184حصة.
السيد عمرسرغيني من أجل 183
حصة.
السيد مصطفى عرباوي من أجل
 250حصة.
السيد عادل تهامي من أجل 183
حصة.
السيد لويس جياكلون من أجل
 200حصة.
التسيير  :تم تعيين كمسيرللشركة
ملدة غيرمحدودة.
السيد علي ايت سالم ،من
جنسية مغربية ،مزداد بتاريخ
 21يناير  ،1990حامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم ،AA24055
قاطن بالرباط ،رقم  ،7شارع األمم
املتحدة أكدال.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 20أبريل  2022تحت رقم .123992
للخالصة والبيان
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PARALILA MED
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد

بموجب قرار الشريك الواحد
بتاريخ  22.03.2022تقرر تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد .و تبعا لذلك فإنها 
تتكون من السيد ليلى اليوبي.

تسمية الشركة PARALILA :
MED SARL AU
نشاط الشركة :
بيع و شراء مواد التجميل و املواد
الشبه صيدلية.
بيع و شراء املعدات الطبية.
استيراد و تصدير.
مقر الشركة  :تجزئة الوفاق 3
عمارة  3334زنقة عتاني متجر 1
تمارة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
إحداثها الفعلي.
رأس املال   100.000 :درهما 
مقسم على  1000حصة بقيمة 100
درهم للواحدة.
التسيير التوقيع  :السيدة ليلى
اليوبي.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ
 20/04/2022تحت رقم .136095
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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DIVATEL
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد
رأسمالها يبلغ  200.000درهم
املقراالجتماعي  :زنقة سيام إقامة
رقم  6الشقة رقم  3الرباط

رفع الرأسمال االجتماعي

بمقت�ضى مداوالت بتاريخ
 06أبريل  2022إن الجمعية العامة
غيرالعادية قد قررت :
رفع الرأسمال االجتماعي من
 200.000درهم إلى  500.000درهم.
تغيير املقر االجتماعي للشركة من
«زنقة سيام إقامة رقم  6الشقة رقم
 3الرباط» إلى العنوان التالي 35« :
بلوك  Nالطابق الثاني رقم  3القامرة
الشمالية يعقوب املنصور الرباط».
توسيع النشاط االجتماعي
للشركة بإضافة مركزلالتصال.

الجريدة الرسمية

8236

تم وضع نظام أسا�سي جديد LA FONCIERE DES ETUDES

مرفق بالتعديل اعاله.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  20أبريل  2022تحت
رقم .123967
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد
برأسمال قدره  100.000درهم
املقراالجتماعي  :شارع محمد
الخامس عمارة  23الطابق االول
رقم  3اثامة الكرامة تمارة

رفع رأسمال الشركة

تبعا ملا جاء في محضر الجمع
TACOS DE LILLE
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
SARL
 18أبريل  2022تقرر ما يلي :
شركة ذات مسؤولية محدودة
رفع رأسمال الشركة من 100.000
درهم الى  1.000.000درهم بواسطة
برأسمال قدره  100.000درهم
ي
الحساب الجار للشريك الوحيد
املقراالجتماعي  26 :ممرموالي
للشركة.
ادريس  1حي املسيرة  1تمارة
وضع نظام أسا�سي جديد مرفق
تفويت الحصص
بما سبق من التعديالت.
تبعا ملا جاء في محضر الجمع
تم اإليداع القانوني بكتابة
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ الضبط لدى املحكمة االبتدائية
 14أبريل  2022تقرر ما يلي :
بتمارة بتاريخ  21ابريل  2022تحت
تفويت  50حصة بقيمة  100رقم.7961
درهم للحصة الواحدة من طرف
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
29 P
السيدة محمودي مريم لصالح
السيدة الزهيدي ندى.
ديوان األستاذ يونس السايح
تفويت  50حصة بقيمة 100
موثق بالدارالبيضاء
درهم للحصة الواحدة من طرف
سيمو فونسيير
السيد علي بوحوش لصالح السيدة
شركة محدودة املسؤولية
الزهيدي ندى.
بشريك وحيد
استقالة السيدة محمودي مريم
SIMO FONCIERE SARL AU
من منصبها كمسيرة و تعيين السيد
بمقت�ضى مداولة الجمع العام
ياسرحجوط كمسيرجديد للشركة الغيرعادي بتاريخ  31ديسمبر ،2021
تغيير الشكل القانوني للشركة قرر مشاركو شركة «سيمو فونسيير»
من شركة ذات مسؤولية محدودة ش.م.م .رأسمالها   10.000درهم،
الى شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها االجتماعي زنقة سمية ،إقامة
شهرزاد  ،3الطابق الخامس22 ،
بشريك واحد.
بامليي ،الدارالبيضاء ،ما يلي :
وضع نظام أسا�سي جديد مرفق
إثبات استقالة السيدة فاطمة
بما سبق من التعديالت.
ستير من مهامها كمسيرة وحيدة
تم اإليداع القانوني بكتابة للشركة.
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
رفع رأسمال الشركة من 10.000
بتمارة  بتاريخ  21أبريل  2022تحت درهم إلى  1.000.000درهم وذلك
بإصدار  9900سهم جديد بقيمة
رقم.7962
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
اسمية  100درهم للسهم الواحد،
 28 P.عن طريق الدفع نقدا.
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إثبات التوزيع الجديد لرأسمال 
الشركة وهو كالتالي :
السيد يونس السايح 500.000
درهم وشركة «سفيمو» ش.م.م،
 500.000درهم.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
إلى  :الدار البيضاء ،إقامة روزمري 
لوكسوري افيس  ،34مكتب رقم
 ،3تجزئة جوينمير ،زنقة  ،3شارع
األبطال.20200 ،
تعيين السيد يونس السايح
والسادة محمد وإدريس وعبد
الهادي طاهري جوذي ادري�سي حسني
مسيرين لشركة «سفيمو فونسيير»
ش.م.م ،ملدة غيرمحدودة.
تمديد وتوسيع نشاط الشركة
لإلنعاش العقاري بكل أشكاله.
تعديل البنود  7 ،6 ،4 ،3و 15من
القانون األسا�سي للشركة واملصادقة
على تعديله.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمدينة
الدار البيضاء ،بتاريخ  20أبريل
 ،2022تحت رقم .821711
لالستخالص والنشر

30 P

ديوان األستاذ يونس السايح
موثق بالدارالبيضاء

تيك برومو

شركة محدودة املسؤولية
TYK PROMO SARL

تأسيس شركة

املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
القانون األسا�سي.
الرأسمال  :محدد في 1.000.000
درهم ،مقسم إلى  100حصة
اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة ،تكتتب وتحرر بأكملها على
الشكل التالي :
السيد محمد طاهري جوطي
ادري�سي حسني  334.000درهم.
السيد إدريس طاهري جوطي
ادري�سي حسني  333.000درهم.
السيد عبد الهادي طاهري جوطي
ادري�سي حسني  333.000درهم.
التسيير  :تسير الشركة ملدة غير
محدودة من طرف السادة محمد
وإدريس وعبد الهادي طاهري جوطي
ادري�سي حسني.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
األرباح  :املنتوجات الصافية
للسنة املالية ،بعد اقتطاع جميع
النفقات العامة وأعباء أخرى للسنة
املالية بما في ذلك كل االستهالكات
واالحتياطات املقررة من طرف
اإلدارة ،تكون الربح الصافي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمدينة
الدار البيضاء ،بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .821574
لالستخالص والنشر
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بموجب عقد عرفي بتاريخ
ديوان األستاذ يونس السايح
 10و 11مارس  ،2022تم تأسيس
موثق بالدارالبيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ،لها 
سيمو فونسيير
الخصائص التالية :
شركة محدودة املسؤولية
التسمية « :تيك برومو» شركة
بشريك وحيد
محدودة املسؤولية.
SIMO FONCIERE SARL AU
الهدف  :اإلنعاش العقاري في
تفويت حصص
جميع أنواعه.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
املقر االجتماعي  :الدار البيضاء،
إقامة روزمري لوكسوري افيس  15 ،34و 17ديسمبر  ،2021فوتت
مكتب رقم  ،1تجزئة جوينمير ،زنقة السيدة فاطمة ستير ،مجموع 50
حصة اجتماعية التي تمتلكها في
 ،3شارع األبطال.20200 ،

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

شركة «سيمو فونسيير» ش.م.م  .
بشريك وحيد رأسمالها  10.000
درهم ،ومقرها االجتماعي زنقة
سمية ،إقامة شهرزاد  ،3الطابق
الخامس 22 ،بامليي ،الدار البيضاء
لفائدة شركة «سفيمو» SEVIMMO
 املمثلة من طرف مسيريها السادةمحمد وإدريس طاهري جوطي
ادري�سي حسني.
بموجب عقد عرفي بتاريخ
 28ديسمبر  ،2021فوتت السيدة
فاطمة ستير ،مجموع  50حصة
اجتماعية املتبقية لها في الشركة،
لفائدة السيد يونس السايح.
بموجب محضر الجمع العام
غير العادي ،املؤرخ في  28ديسمبر
 ،2021تمت املصادقة على تفويتات
الحصص االجتماعية السابقة
الذكر وتقرر تحويل الشكل
القانوني للشركة من شركة محدودة
املسؤولية بشريك وحيد  -إلى شركة
محدودة املسؤولية.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمدينة
الدار البيضاء ،بتاريخ  7مارس
 ،2022تحت رقم .817995
لالستخالص والنشر
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OXEA AUDIT & CONSEIL

شركة محدودة املسؤولية ذات
شريك وحيد
رأسمالها  100.000درهم
مقرالشركة  :شارع باستور رقم 46
 ،الليمون – الرباط
س.ت .الرباط 101255

إشعارباإلدماج بين
الشركة «FIDUCIAIRE DES
EXPERTS COMPTABLES
»REUNIS - FIDECOM
والشركة «& OXEA AUDIT
»CONSEIL

بواسطة عقد عرفي  ،تم إبرام
اتفاق اإلدماج واالستيعاب بالرباط
بتاريخ  28فبراير  ، 2022بين الشركة

الجريدة الرسمية
«»OXEA AUDIT & CONSEIL
ش.م.م   .ذات شريك وحيد ،
رأسمالها   100.000درهم ،الكائن
مقرها االجتماعي بشارع باستور رقم
 ،46الليمون – الرباط  ،املقيدة
بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم
101255؛ والشركة « FIDUCIAIRE
DES EXPERTS COMPTABLES
 »REUNIS - FIDECOMش.م.م،.
رأسمالها   250.000درهم  ،الكائن
مقرها اإلجتماعي بشارع باستور
رقم  ،46الليمون – الرباط ،املقيدة
بالسجل التجاري بالرباط تحت
رقم  ،23947و بموجبه تقوم األولى
باستيعاب الثانية عن طريق اإلدماج .
•أسباب اإلدماج
 يندرج هذا اإلدماج في إرادةتبسيط وإعادة الهيكلة الداخلية
للمجموعة املكونة من األطراف
بقصد ترشيد  التسيير  اإلجمالي
ألنشطتهم.
•طرق اإلدماج
 تقوم شركة FIDUCIAIRE DESEXPERTS COMPTABLES REUNIS
 - FIDECOMبتقدمة لشركة  
«»OXEA AUDIT & CONSEIL
مجموع أصولها ،أي  2.120.391
درهم ،شرط أن تتحمل مجموع
خصومها ،أي   860.626درهم.
وهكذا قد ترتفع القيمة الصافية
للتقدمات إلى  1.259.765درهم
 ومكافأة لهذه التقدمة الصافية،فإن ألفين (  )2.000حصة جديدة
تابعة للشركة من فئة مائة ()100
درهم بقيمة إسمية لكل واحدة،
مدفوعة القيمة كليا ،قد يتم إحداثها 
من قبل الشركة الدامجة  على سبيل
الزيادة في رأسمالها بمبلغ كلي قدره
مائتي ألف ( )200.000درهم
 إن الشركة الدامجة ،وهي تملك 2.499حصة تابعة للشركة  املدمجة  
من  2.500حصة تابعة للشركة
املكونة لرأسمال هذه األخيرة  ،قد
تتلقى  1.999من حصصها الخاصة
التابعة للشركة أثناء الزيادة في
رأسمالها.

 وفق مقتضيات املادة 224من القانون  ، 95-17لن يتم القيام
بتبادل الحصص التابعة للشركة
املدمجة اململوكة لدى الشركة
الدامجة .ولكي ال تقوم بحيازة
حصصها الخاصة بها التابعة للشركة
 ،فإن الشركة الدامجة ستتخلى عن
حقوقها في الزيادة في رأسمالها  ،
بقيمة قدرها  199.900درهم.
 وهكذا   ،ستصبح هذه الزيادةفي الرأسمال منحصرة في مبلغ مائة
( )100درهم
 ومكافأة للتقدمة الصافية،فإن حصة واحدة ( )1جديدة تابعة
للشركة الدامجة لـ  100درهم بقيمة
اسمية ،املدفوعة القيمة كليا،
ستصبح محدثة ومخصصة للشريك
في الشركة املدمجة غير الشركة
الدامجة
 وقد يصبح كذلك قسط اإلدماجمنخفض بثمن مطابق للحقوق التي
لم تقع شركة «& OXEA AUDIT
 »CONSEILبها وقد تكون قيمتها 404
درهـم
 وفضال عن ذلك ،يستخلصمن إلغاء الحصص التابعة للشركة
املدمجة في ملك الشركة الدامجة،
عجزا ماليا قدره  740.739درهم
 تم تحديد تقرير التبادل فيمائة وخمسة وعشرين ()125
حصة   تابعة للشركة الخاصة
بالشركة املدمجة FIDUCIAIRE
DES EXPERTS COMPTABLES
 REUNIS - FIDECOMبالنسبة ملائة
( )100حصة تابعة للشركة الدامجة  
. OXEA AUDIT & CONSEIL
 ستصبح الشركة الدامجة مالكة  وستتسلم حيازة املمتلكات والحقوق
املقدمة  ،على سبيل اإلدماج ،ابتداء
من يوم تاريخ تحقيق اإلدماج.
 سيتم مفعول هذا اإلدماجبأثر رجعي ،للتصاميم الحسابية
والجبائية ،إلى غاية فاتح شتنبر
.2021
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 تم إنجاز عبارات وشروط اتفاقاإلدماج على أساس الحسابات
السنوية األخيرة للشركتين،
املنحصرة على التوالي  ،لفائدة شركة
« »OXEA AUDIT & CONSEILإلى
غاية  30يونيو   ، 2021وبالنسبة
لشركة «FIDUCIAIRE DES
EXPERTS COMPTABLES REUNIS
 »-FIDECOMإلى غاية  31غشت
.2021
 ونتيجة لعملية اإلدماج هاته،فإن شركة « FIDUCIAIRE DES
EXPERTS COMPTABLES REUNIS
 »- FIDECOMانحلت بقوة القانون
بدون تصفية.
بواسطة قرار مؤرخ في  28فبراير
 ، 2022قام الشريك الوحيد بما يلي :
 املصادقة على اتفاق اإلدماجالنهائي في جميع مقتضياته،
 قرار الزيادة في رأسمال الشركة«»OXEA AUDIT & CONSEIL
بمائة ( )100دهـ  ،لنقله من مائة ألف
( )100.000درهم إلى مائة ألف ومائة
(  )100.100درهم ،وذلك بإحداث
حصة جديدة من فئة مائة ()100
درهم بقيمة اسمية ،مدفوعة القيمة
كليا ،نظرا لتنازل شركة «OXEA
 »AUDIT & CONSEILلتخصيص
حصصها التابعة للشركة التي قد
تطمح إليها من جراء صفتها كشريكة
في الشركة « FIDUCIAIRE DES
EXPERTS COMPTABLES REUNIS
.»- FIDECOM
 إن هذه الحصة الجديدةسيتم تخصيصها للشريك في شركة
« FIDUCIAIRE DES EXPERTS
 COMPTABLES REUNIS   »FIDECOMغير شركة «OXEA
 ، »AUDIT & CONSEILبواقع مائة
وخمسة وعشرين ( )125حصة تابعة
للشركة املدمجة بنسبة مائة ()100
حصة تابعة للشركة الدامجة  ،والتي
تم استيعابها في الحصص القديمة.

الجريدة الرسمية
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 قرار تغيير التسمية االجتماعيةلشركة «& OXEA AUDIT
 ، »CONSEILواعتماد ابتداء من
يومه ،تسمية الشركة التالية :
، OXEA – FIDECOM
 قرار نقل املقر االجتماعي لشركة   «»OXEA AUDIT & CONSEIL
من شارع باستور رقم  ،46الليمون
– الرباط إلى قطاع  – 11بلوك أ –
فيال رقم  3شارع املهدي بن بركة –
الرباط.
 بالتالي  ،تم تعديل البنود ،4 ،2 6و  7من النظام األسا�سي .
 تم انجازاإليداع القانوني بكتابةالضبط باملحكمة التجارية بالرباط
في  11أبريل  2022تحت مرجع
.123695
عن إعالن
اإلدارة املسيرة

33 P

FIDUCIAIRE DES EXPERTS
 COMPTABLES REUNISFIDECOM
شركة محدودة املسؤولية  ،رأسمالها
 250.000درهم
مقرالشركة  :شارع باستور رقم ،46
الليمون – الرباط
س.ت .الرباط 23947

إشعاربالحل بعد اإلدماج بين
الشركة «FIDUCIAIRE DES
EXPERTS COMPTABLES
»REUNIS - FIDECOM
والشركة «& OXEA AUDIT
»CONSEIL

بواسطة عقد عرفي ،تم إبرام
اتفاق اإلدماج واالستيعاب بالرباط
بتاريخ  28فبراير  ، 2022بين الشركة
«»OXEA AUDIT & CONSEIL
ش.م.م   .ذات شريك وحيد ،
رأسمالها   100.000درهم ،الكائن
مقرها االجتماعي بشارع باستور
رقم  ،46الليمون – الرباط ،املقيدة

بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم
101255؛ والشركة « FIDUCIAIRE
DES EXPERTS COMPTABLES
 »REUNIS - FIDECOMش.م.م،.
رأسمالها   250.000درهم ،الكائن
مقرها اإلجتماعي   بشارع باستور
رقم  ،46الليمون – الرباط ،املقيدة
بالسجل التجاري بالرباط تحت
رقم  ،23947و بموجبه تقوم األولى
باستيعاب الثانية عن طريق اإلدماج .
قام الجمع العام غير العادي 
املنعقد في  28فبراير  ، 2022بما يلي :
* املصادقة على :
 اتفاق اإلدماج  النهائي في جميعمقتضياته ؛
 اإلدماج الذي ينص عليه،بموجبه  تقوم شركة « FIDUCIAIRE
DES EXPERTS COMPTABLES
 »REUNIS - FIDECOMشركة
مدمجة ،بتقدمة على سبيل إدماج
إلى شركة «& OXEA AUDIT
 ،»CONSEILالشركة الدامجة،
مجموع ذمتها املالية ،األصول 
والخصوم
* قرار الحل املسبق ،دون
التصفية ،لشركة « FIDUCIAIRE
DES EXPERTS COMPTABLES
 »REUNIS - FIDECOMبحيث
أن خصوم هذه الشركة   تتحملها 
بالكامل شركة «OXEA AUDIT
 »& CONSEILواألسهم املحدثة
لزيادة رأسمالها من قبل الشركة
« FIDUCIAIRE DES EXPERTS
 COMPTABLES REUNIS »FIDECOMتخصص مباشرة
للشريكة الوحيدة لشركة « OXEA
.»AUDIT & CONSEIL
وافق الجمع العام على
اتفاق اإلدماج ،بتاريخ  28فبراير
 ،2022ولقد أصبحت عملية
اإلدماج املذكورة وحل الشركة
«FIDUCIAIRE DES EXPERTS
 COMPTABLES REUNIS ، »FIDECOMساريا املفعول إلى هذا 
التاريخ--- .
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تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
في  11أبريل    2022تحت مرجع
.123696
عن إعالن
اإلدارة املسيرة

EWOLF

34 P

شركة األسهم املبسطة ،رأسمالها
 100.000درهم
مقرالشركة  :محج األبطال رقم 15
– الشقة  – 4أكدال – الرباط
س.ت .الرباط
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط
في  24يناير   ،2022تم إنجاز النظام
األسا�سي لشركة األسهم املبسطة
مميزاتها كالتالي :
التسمية   :إن تسمية الشركة هي
eWolf
الصفة القانونية   :شركة األسهم
املبسطة  
الغرض  :يهدف غرض الشركة
باملغرب وبالخارج إلى :
 االعتماد الخارجي لكل خدمةإدارية وخاصة في شؤون السكرتارية،
إدخال البيانات ،التسويق ،املحاسبة
واإلدارة املالية ؛
 جميع خدمات املشورة والدعملألفراد واملقاوالت ،وكل هيئة عامة أو
خاصة ،منصب على اإلستراتيجية،
والتنظيم ،وإدارة األعمال ،والتسيير،
وأنظمة معلومات ،واملوارد البشرية،
والتسويق والتواصل ،من التصميم
إلى التنفيذ ؛
 أخذ ،اقتناء ،استغاللأو تفويت كل األساليب ،والبراءات
وحقوق امللكية املعنوية املتعلقة
بهاته األنشطة  ؛
 املساهمة املباشرة أو غيراملباشرة للشركة في جميع العمليات
املالية ،املنقولة أو العقارية
أو املقاوالت التجارية أو الصناعية
التي قد ترتبط بغرض الشركة أو بكل
غرض مماثل أو مقرون به ؛

 جميع العمليات كيفما كانتمساهمة  في إنجازهذا الغرض.
مقر الشركة  :حدد مقر الشركة
بمحج األبطال رقم  – 15الشقة – 4
أكدال – الرباط.
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99سنة ابتداء من يوم تقييدها في
السجل التجاري  
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال 
الشركة في مائة ألف ()100.000
درهم  ،مجزأ إلى ألف ( )1000سهم
من فئة مائة (  )100درهم  ،مدفوعة
القيمة كليا ومكتتبة بالكامل من قبل
الشريكة الوحيدة.
الرئاسة  :بتاريخ  24يناير ،2022
قرر الشريك الوحيد تعيين الرئيسة
األولى للشركة ملدة غيرمحدودة :
شركة «AMW HEALTH
»INVESTMENT
ش.م.م .رأسمالها  2.035.000
أورو
مقر الشركة  :محج دو ماني
رقم  78180 – 41مونتينيي – لو-
بروطونو
  819 427 065س.ت.ش فيرساي
السنة املالية للشركة :
لكل سنة مالية للشركة مدة
سنة ،تبتدئ من فاتح شتنبر وتنتهي
في واحد و ثالثين غشت من كل سنة  .
واستثنائيا فإن السنة املالية األولى
للشركة تبتدئ يوم تقييد الشركة
في السجل التجاري ،وستنتهي في
 31غشت .2022
الربح :
بعد التخصيصات القانونية
أو الخاصة بالنظام األسا�سي ،يتم
االحتفاظ بالرصيد للشريك الوحيد
حسب قراره ،ما عدا املبالغ التي يقرر
ترحيلها من جديد أو تخصيصها 
إلى مال احتياطي أو عدة أموال 
احتياطية استثنائية.
شرط املوافقة :
إن تفويتات األسهم للغيرأولفائدة
شريك واحد  ،تخضع ملوافقة أغلبية
ثالث أرباع أصوات الشركاء الذين
يتوفرون على حق التصويت.

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط في
 11أبريل  2022تحت رقم .123668
تم تقييد الشركة بالسجل
التجاري بالرباط في  11أبريل 2022
تحت رقم .159343
عن إعالن
اإلدارة املسيرة
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HOME GARDE

SARLAU
بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر
في الرباط  2022/04/21قرر الشريك  
الوحيد للشركة HOME GARDE
ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي   :
تفويت  1000حصة من طرف
السيد   هشام القموس إلى السيد
غزالن ايت ناصر.
استقالة السيدة هشام القموس
من منصبها كمسيرة للشركة.
تعيين السيدة غزالن ايت ناصر
كمسيرة وحيدة للشركة.
تعديل املواد  7 ،6و 13من
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تحت  124061بتاريخ .2022/04/22
36 P

TUNINGBLOG

SARLAU
بمقت�ضى جمع عام استثنائي
حرر في الرباط .2022/04/21
قرر الشريك  الوحيد للشركة
 TUNINGBLOGش.م.م ذات
الشريك الوحيد ما يلي   :
تفويت  100حصة من طرف
السيد   عادل بوزيد إلى السيد عبد
املغيت بوكرين.
استقالة السيد عادل بوزيد من
منصبه كمسيرللشركة
تعيين السيد  عبد املغيت بوكرين
كمسيروحيد للشركة.

تعديل املواد  7 ،6و 13من
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تحت  124060بتاريخ .2022/04/22
37 P

MGK INVEST

SARLAU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر  
 18/04/2022تم تكوين نظام أسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
شريك وحيد خصائصها كالتالي :
التسمية MGK INVEST :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية :
تطويراملشاريع السياحية.
إدارة الفنادق.
أشغال مختلفة.
املقر االجتماعي  :زنقة ابراهيم
الروداني عمارة  56شقة  2حي
املحيط الرباط.
رأس املال االجتماعي 100.000 :
مقسم إلى  1000حصة قيمة كل
واحدة  100درهم.
التسيير  :تم تعيين السيد املامون
اغني الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم    AB183139كمسير
وحيد للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري .159693
38 P

EL FATH RECOUVREMENT

تأسيـ ـ ــس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 15/03/2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة شريك
وحيد تحمل الخصائص التالية :
EL FATH
:
التسمية
RECOUVREMENT
الهدف  :تحصيل الديون،
الخدمات املالية ،االستشارات
التجارية.

املقراالجتماعي  :الطابق األول رقم
 94شقة رقم  2شارع الزرقطوني حي
النهضة تمارة.
رأسمال الشركة  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
قسمة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة.
السيد بنعي�سى العسالي 1000
حصة.
التسيير  :عين السيد بنعي�سى
العسالي كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
مدة الشركة  99 :سنة.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
االبتدائية بتمارة تحت رقم 7921
بتاريخ .18/04/2022
39 P

شركة BUILDING INTER-PRO

ش.م.م
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  6أبريل  2022تم تأسيس
شركة ذات الخصائص التالية :
التسمية  :شركة BUILDING
INTER-PRO
الصفة القانونية  :شركة
محدودية املسؤولية.
الهدف االجتماعي :
األشغال املتنوعة للبناء.
أشغال التهيئة.
تاجر.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال 
الشركة في  100.000درهم بقيمة
 1000سهم من فئة  100درهم
للسهم ،في ملك كل من :
السيد ايت بحماد محمد 500
سهم  50.000درهم.
السيد ايت بحماد ياسين 500
سهم  50.000درهم.
املقر االجتماعي  ،14 :زنقة
االشعاري شقة رقم  4أكدال الرباط.
التسيير  :عين السيد ياسين
ايت بحماد مسيرا للشركة ملدة غير
محدودة.
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املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري إال إذا 
حصل فسخ أو امتداد.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما 
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري وتنتهي
في  31ديسمبر .2022
تم اإليداع القانوني للشركة بتاريخ
 21أبريل  2022تحت رقم .124021
وتم تسجيل الشركة في السجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالرباط تحت رقم  159661من نفس
اليوم.
40 P

AUDITCLOUD MAROC

LOT 15 SECTEUR 14 AVENUE
ADDOLB HAY RIAD RABAT
شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات الشريك الواحد
رأسمالها  9.200.000 :درهم
املقراإلجتماعي  :قطاع  ،14تجزئة
 ،Y5الطابق األر�ضي ،شارع الدلب
حي الرياض الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط بتاريخ  11أبريل ،2022
تم تحيين النظام األسا�سي لشركة
 AUDITCLOUD MAROCحيث
 ما يلي :
اسم الشركة AUDITCLOUD :
.MAROC
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة وذات الشريك
الواحد.
مقرها اإلجتماعي  :قطاع ،14
تجزئة  ،Y5الطابق األر�ضي ،شارع
الدلب حي الرياض الرباط.
رأسمالها   9.200.000 :درهم
موزعة إلى  92000حصة إجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة تعود
للسيد محمد ياسين فزازي ،مغربي
الجنسية الحامل للبطاقة الوطنية
رقم .CT801970

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة  :مراجعة
وتقديم وتنظيم حسابات الشركات
واملؤسسات.
يشهد على انتظام وصدق
امليزانيات العمومية وبيانات الدخل
واملحاسبة والبايانات املالية.
إصدار أي شهادة أخرى إلبداء
الرأي في حسابات الشركات
واملؤسسات.
ممارسة مهمة املدقق.
ممارسة واجبات مدقق حسابات
الشركات.
محلل ومنظم نظم املحاسبة.
فتح الحسابات واالحتفاظ بها 
وتصحيحها ومركزيتها ومراقبتها 
وإغالقها.
تقديم املشورة واآلراء والقيام
بأعمال ذات طابع قانوني وضريبي
واقتصادي ومالي وتنظيمي يتعلق
بحياة الشركات واملؤسسات.
أمدها   99:سنة ابتداء من يوم
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
تسيير الشركة  :يسير الشركة
السيد محمد ياسين فيزازي ،خبير
محاسب حاصل على دبلوم الدولة في
الخبرة املحاسبية.
مراقب حسابات الشركات مغربي
الجنسية  الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  CT801970ملدة غيرمحدودة.
تحديد اإلمضاء للشركة  :تلتزم
الشركة في كل ما يخص معامالتها 
بإمضاء مسيرها السيد محمد ياسين
فيزازي مغربي الجنسية  الحامل
للبطاقة الوطنية رقم CT801970
ملدة غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  20أبريل  2022تحت عدد
.123965
للتلخيص والنشر

AQUARIUS NAUTIC

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحـد

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح
مارس    2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد ذات
الخصائص التالية :
اإلس ــم . AQUARIUS NAUTIC  :
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحـد.
الهدف االجتماعي  :التمثيل ،
التجارة لجميع املركبات ذات محرك  
سكوترات البحار ،دراجات كواد،
قطع الغيار ،الزيوت ومشتقاتها،
املالبس وجميع منتوجات السالمة
وكل ما له عالقة مباشرة أو غير
مباشرة بكل ما سبق ذكره من أجل
توفير الظروف املناسبة لتنمية
وتطويرالشركة.
املقر االجتماعي  61 :شارع اللة
الياقوت زاوية مصطفى املعاني،
الطابق الثاني ،رقم  62الدارالبيضاء.
رأس مال الشركة 100.000,00 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة بثمن
 100,00درهم للحصة :
السيد  محمد بريخ   1000حصة.
الـمــدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
السنة االجتماعية  :السنة املدنية
من فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل
سنة.
التسـييــر  :لقد تم تعيين السيد
محمد بريخ    كمسير وحيد للشركة
ملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم لدى املحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
 11ابريل   2022تحت عدد 13100
وتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري تحت عدد .539665
42 P
41 P
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اإليداع القانوني  :تم لدى املحكمة
AUTO SUNNY
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 11ابريل   2022تحت عدد 13101
محدودة بشريك واحـد
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ وتم تسجيل الشركة بالسجل
 31يناير    2022تم وضع القانون التجاري تحت عدد .539667
43 P
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد ذات
LE PARTENAIRE AU
الخصائص التالية :
QUOTIDIEN
اإلس ــم . AUTO SUNNY:
SARL AU
شكل الشركة  :شركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
مسؤولية محدودة بشريك واحـد.
بتاريخ  25يناير  2022بالرباط
الهدف االجتماعي :
أعمال االصالحات امليكانيكية تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد تحمل
للسيارات مع صباغتها.
الخصائص التالية :
صيانة وتركيب هياكل جميع
التسمية LE PARTENAIRE AU :
املركبات.
.QUOTIDIEN SARL AU
تسويق وبيع  :جميع امللحقات
الهدف  :كراء السيارات بدون
واملعدات وقطع الغيار املتعلقة
سائق.
بالسيارات ،جميع أنواع الوقود ومواد
العنوان التجاري  18 :شارع
التشحيم ومنتجات الصيانة  ،وكل ما 
تنسيفت شقة  3أكدال الرباط.
له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بكل
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
ما سبق ذكره من أجل توفيرالظروف
في  100000.00درهم مقسمة إلى
املناسبة لتنمية وتطويرالشركة.
 1000حصة بقيمة  100.00درهم
املقر االجتماعي  :بالد النفخة  
للحصة في ملكية السيدة ايمان
داربوعزة   ,الدارالبيضاء.
الصمار.
رأس مال الشركة 100.000,00 :
التسيير  :تم تعيين السيدة سمار
درهم مقسمة إلى  1000حصة بثمن ايمان كمسيرة للشركة ملدة غير
 100,00درهم للحصة :
محددة.
السيد   عمر عنتري   1000املدة  :مدة عمر الشركة  99سنة
حصة.
من تاريخ التأسيس النهائي.
الـمــدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
السنة املالية  :من فاتح يناير
التأسيس .
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما
السنة االجتماعية  :السنة املدنية عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
من فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل التسجيل.
سنة.
تم التقييد بالسجل التجاري
التسـييــر  :لقد تم تعيين السيد باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
عمر عنتري    كمسير وحيد للشركة  158695بتاريخ  15مارس .2022
44 P
ملدة غيرمحدودة.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11
SOFISCOM
SARL AU
COMPTABILITE FISCALITE JURIDIQUE
ASSISTANCE &COACHING FISCAL ET
COMPTABLE
ETUDE ET CONSEIL EN MATIERE
D’INVESTISSEMENT
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI LORS
DES CONTROLES FISCAUX
IMM N°23 AVENUE BIN EL OUIDANE
APT N°7 2EME ETAGE AGDAL RABAT
TEL : 05.37.77.13.05
06.62.53.03.05

FIRST STEPS PRESCHOOL
PRIVE
S.A.R.L AU

تصفية الشركة

على إثر مداولة الجمعية العامة
اإلستثنائية بتاريخ  6أبريل 2022
قرر مساهموا شركة FIRST STEPS
 PRESCHOOL PRIVEش.د.م.م
بشريك وحيد ،والتي يوجد مقرها ب  
 20زنقة ايت عطاب الرباط ما يلي :
املوافقة على تقرير املصفي بعد
سماع تقرير املصفي عن جميع
عمليات التصفية وبعد قراءة
الحسابات الختامية املغلقة بتاريخ
 31مارس  2022يتم اعتماد تقريره.
إنتهاء صالحيات املصفي أنهت
املصفية مهمتها املكلفة بها.
إبراء ذمة املصفي نتيجة للقرارات
املتخذة ،تم إبراء ذمة املصفي عن
إدارتها اعتبارا من  31مارس .2022
تاريخ إقفال التصفية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 124092
بتاريخ  25أبريل .2022
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انطيرناسيونال توريزم كار

INTERNATIONAL TOURISME
CARS
شركة مجهولة االسم
رأسمالها االجتماعي 26 .000.000 :
املقراالجتماعي  :الشقة رقم  1إقامة
 179السعادة
مراكش  -املغرب
رقم السجل التجاري 6697 :

إشعاربتخفيض رأس املال بإعادة
شراء وإلغاء  209.970سهم

الجريدة الرسمية
قررت الجمعية العامة غير
العادية املنعقدة في  17يناير 2022
ً
في تمام الساعة التاسعة صباحا،
وبعد االستماع إلى تالوة تقريرمجلس
اإلدارة وتقرير مدقق الحسابات،
تخفيض رأس املال بمبلغ واحد
قدره  20.997.000.00درهم
وبالتالي تخفيضه من قيمتها الحالية
البالغة  26.650.000.00درهم إلى
 5.653.000.00درهم عن طريق
إعادة شراء ً 209.970
سهما بقيمة
 100.00درهم اسمي لكل سهم،
وتوزيعات األرباح الحالية وقت إعادة
الشراء بسعر  100.00درهم للسهم
الواحد.
بمجرد استردادها ،تلغى األسهم
التي ستكون موضوعها والحقوق
املرتبطة بها وعلى وجه الخصوص
الحق في األرباح للسنة املالية الحالية.
قررت الجمعية العامة غير
العادية أنه ً
وفقا للقانون ،سيكون
للمساهمين فترة ثالثين ً
يوما من نشر
هذا اإلشعار لتقديم طلب االسترداد
إلى مجلس اإلدارة.
قررت الجمعية العامة غير
العاديةً ،
وفقا لشرط إقرار مجلس
اإلدارة ،باسترداد وإلغاء 209،970
ً
سهما املنصوص عليها وكذلك
التخفيض املرتبط برأس املال ،مادة
مواد سيتم تعديل االرتباط على
النحو التالي:
املادة ( )7رأس املال :
تم تحديد رأس املال بمبلغ
 5،653،000.00درهم .وهي مقسمة
ً
إلى  56530سهما بقيمة اسمية
 100.00درهم للسهم ،مدفوعة
بالكامل ومن نفس الفئة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  21أبريل  2022وذلك تحت
رقم  .40711122010380
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8241

إمرالين أوبتيك

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في   
15أبريل    ، 2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الخصائص التالية:
التسمية :إمرالين أوبتيك.
املوضوع االجتماعي:
أخصائي نظارات و فحص النظر
عدسات .
إنشاء وبيع النظارات حسب
الطلب ،توزيع وبيع سلع تهدف إلى
تصحيح عيوب أو قصور البصر،
إنشاء وبيع األجهزة وامللحقات
الخاصة بالبصريات.
أي نشاط مبيعات وخدمات
في مجال البصريات والنظارات
الشمسية والرياضية والعلمية .
تركيب معدات العدسة
التصحيحية.
بيع معدات العدسة واإلطارات
والنظارات الشمسية.
منتجات تنظيف النظارات،
العدسات الالصقة ،منتجات
تنظيف العدسات ،الحبال،
السالسل ،املناظير ،محطة الطقس،
علبة نظارات.
متاجرالبيع بالتجزئه للبصريات.
املقر االجتماعي :متجرفي الطابق
االر�ضي (حسنية  )4زنقة وجدة عمارة
مخال الحي الصناعي أكادير  .
 املدة :حددت في  99سنة من
تاريخ تأسيس الشركة النهائي.
الرأسمال االجتماعي :حدد
الرأسمال في     100.000.00درهم
مقسمة إلى  1000حصة اجتماعية
من قيمة  100درهم لكل حصة.
مملوكة للسيدة سناء الحم�صي:
 1000حصة اجتماعية من قيمة
 100درهم لكل حصة بمساهمة
قدرها ( 100.000.00درهم)  .

التسيير :تم تعيين للسيدة سناء
الحم�صي  مسيرة للشركة ملدة غير
محددة.
بالنسبة للتوقيع :
الشركة  ملزمة   بشكل   صحيح  
بتوقيع  وحيد  للسيدة سناء الحم�صي
مع الحق في إمكانية تعين ممثل لها.
السنة املالية   :تبتدئ من فاتح
يناير و تنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
تم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية باﯕادير
بتاريخ  21أبريل    2022تحت رقم
. 109488
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STE.GSLHT
ش.م.م
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بسال ،بتاريخ  14أبريل  ،2022قد
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد.
التسمية .GSLHT :
الهدف اإلجتماعي :
نقل البضائع.
أشغال البناء.
رأسمال الشركة 500000.00 :
درهم مقسمة إلى  5000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة.
السيد مصطفى حعبي 5000
حصة.
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  :قطاع النهضة زنقة االقدام
رقم  147إقامة  2العيايدة سال.
املسير  :السيد مصطفى حعبي.
بالسجل
التقييد
رقم
التجاري.35797
48 P

الجريدة الرسمية

8242

SO.MI.LAS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ش.ذ.م.م.ش.و
ذات الرأسمال  100.000.00 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :رقم  30الشقة
رقم  8زنقة موالي احمد الوكيلي
حسان الرباط
بعد مداولة الجمع العام
اإلستثنائي ليوم  25فبراير  2022قرر
التفكيك املسبق للشركة ووضعها 
على التصفية.
عين الجمع العام كمأمور
للتصفية السيدة حفيظة العاصمي
كمسيرة للشركة مع تمتعيها بجميع
الصالحيات قصد إنهاء عملية
التصفية وتحقيق املوارد واألصول 
املوجودة.
حدد مقر التصفية في رقم 30
الشقة رقم  8زنقة موالي احمد
الوكيلي حسان الرباط.
تم االيداع القانوني  :بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  18أبريل  2022تحت رقم
.123893
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STE. ECOLE PRIVEE EL
KAWTAR SKHIRAT
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
 6ديسمبر  2021وفي إطارعملية تغيير
الشكل القانوني للشركة من شخص
طبيعي إلى شخص اعتباري ،تم إنشاء
شركة ذات مسؤولية محدودة من
شريك واحد بالخصائص التالية :
التسمية STE. ECOLE PRIVEE :
.EL KAWTAR SKHIRAT SARL AU
رأس املال   100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
مقر الشركة  17 :تجزئة الداخلة
الصخيرات.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

COPRIM MAROC

تم االيداع القانوني  :بكتابة
هدف املؤسسة  :التعليم
اإلبتدائي.
S.A.R.L
الضبط باملحكمة التجارية
الشريك الوحيد للشركة :
تعديالت قانونية
بالدارالبيضاء بتاريخ  21أبريل 2022
السيدة شبوكي ليلى.
على إثر الجمع العام اإلستثنائي
تحت رقم  822054السجل التجاري 
ملساهم شركة COPRIM MAROC
املسيرة الوحيدة للشركة ملدة غير رقم .540935
محدودة السيدة شبوكي ليلى.
 51 Pشركة ذات املسؤولية املحدودة،
السجل التجاري رقم 136037
البالغ رأسمالها   100.000.00درهم
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة.
والكائن مقرها شارع مكة ،رقم 181
AMWAJ SHOP
تم االيداع القانوني  :باملحكمة
مكرر العيون تقرر :
املسؤولية
ذات
شركة
تأسيس
اإلبتدائية بتمارة   بتاريخ  14أبريل
تفويت  10.000حصة وهي
املحدودة
 2022تحت رقم .7908
مجموع حصص السيدة ابتسام
أبريل
14
بتاريخ
العرفي
للعقد
تبعا
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الدهبي لفائدة السيد سعيد
 ،2022تم وضع قوانين الشركة ذات اوخموش.
املميزات التالية :
TEAM MECANIQUE
تعيين السيد الهواري الحجوجي
التسمية .AMWAJ SHOP :
تأسيس
والسيد سعيد اوخموش كمسيرين
SIEGE SOCIAL : 133. BD OKBA
الشكل القانوني  :شركة ذات للشركة .
تم االيداع القانوني لدى كتابة
 BNOU NAFIA 3EME ETAGE HAYاملسؤولية املحدودة.
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون
MOHAMMADI CASABLANCA
املوضوع :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بتاريخ  22أبريل  2022تحت رقم
تجارة األسماك.
بالدارالبيضاء في فاتح أبريل ،2022
شراء ،بيع ،استغالل ،تخزين.2022/1121 ،
تم تحرير قانون أسا�سي لشركة
53 P
وتجميد ونقل األسماك إلخ....
محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي :
املقر الرئي�سي  :تجزئة موالي 
التسمية .TEAM MECANIQUE :
A2 INTERNATIONAL
رشيد مجموعة ف رقم  103العيون.
الشكل القانوني  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
مبلغ
في
حدد
:
أسمال 
ر
ال
مسؤولية محدودة.
املحدودة بمساهم واحد
إلى
مقسمة
درهم
100.000.00
الهدف  :صيانة وإصالح السيارات
تبعا للعقد العرفي بتاريخ  21أبريل
درهم
100
فئة
من
حصة
1000
واآلآلت.
 ،2022تم وضع قوانين الشركة ذات
املقر اإلجتماعي  10 :زنقة الحرية للواحدة مقسمة كاآلتي :
املميزات التالية :
السيد العربي طيري  334حصة.
الطابق  3شقة  5الدارالبيضاء.
التسمية :
املدة  99 :سنة .
.A2 INTERNATIONAL
السيد سمير ايت اخرو 333
الشكل القانوني  :شركة ذات
الرأسمال  100000 :درهم موزع حصة.
على  1000حصة إجتماعية بقيمة
السيد فيصل ايت باش  333املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضوع :
 100درهم للواحدة اكتتبت وقسمت حصة.
كالتالي :
التسويق الرقمي ،اإلستشارات
اإلدارة  :تسير من طرف السيد
السيد رشيد بن الرفاس 500
اإلتصاالت واإلعالنات.
العربي طيري.
حصة.
صناعة االتصاالت واإلعالنات.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
السيد احمد املالكي  500حصة.
الطباعة الرقمية إلخ.....
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون
التسيير  :أسند التسيير للسيد
املقر الرئي�سي  :تجزئة املستقبل
رقم
تحت
2022
أبريل
22
بتاريخ
رشيد بن الرفاس والسيد أحمد
رقم  185العيون.
بالسجل
تسجيلها
وتم
2022/1124
املالكي ملدة غير محدودة باعتماد
الرأسمال   :حدد في مبلغ
التوقيع املشترك لهما.
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد  100.000.00درهم مقسمة إلى
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى .41297
 1000حصة من فئة  100درهم
 52 Pويملكها بالكامل السيد شبوكي وليد.
 31ديسمبر.
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اإلدارة  :تسير من طرف السيد
شبوكي وليد.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون
بتاريخ  25أبريل  2022تحت رقم
 1139وتم تسجيلها بالسجل التجاري 
تحت الرقم التحليلي عدد .41313
54 P

GROUPE SCOLAIRE PRIVE
PAUL VERNE
SARL AU

تغييراإلسم التجاري

الجريدة الرسمية
املقر اإلجتماعي  :تجزئة معمورة
احصين عمارة رقم  211مكتب رقم
 10الطابق الثالث سال الجديدة-سال.
املدة اإلجتماعية  99 :سنة.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد
رأسمال الشركة في مبلغ 100.000.00
درهم موزع على  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة وزعت كما يلي :
السيد نقيلة أسامة  334حصة.
السيد العبرطة حاتم  330حصة.
السيد العبرطة أسامة 330
حصة.
التسيير  :تم تعيين السادة :
نقيلة أسامة.
العبرطة حاتم.
والعبرطة أسامة كمسيريين
للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري 
لدى كتابة الضبط باملحكمة
اإلبتدائية بسال تحت رقم .34085
56 P

إن الجمع  العام اإلستثنائي
لشركة GROUPE SCOLAIRE
 PAUL VALERY SOUISSIقد قرر
بتاريخ  17مارس .2022
تغيير اإلسم التجاري من
GROUPE SCOLAIRE PAUL
 VALERY SOUISSIإلى GROUPE
SCOLAIRE PRIVE PAUL VERNE
STE MAG PANEL MAROC
.SARL AU
SARL
تعديل الفصل  2من قانون
شركة ذات مسؤولية محدودة
الشركة االسم التجاري.
تاسيس شركة
أنجز اإليداع القانوني بكتابة
بمقت�ضى عقد عرفي بسال بتاريخ
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
 25فبراير  ،2022تم وضع القانون
بتاريخ  18أبريل    2022تحت عدد
االسا�سي   لشركة ذات املسؤولية
.2768
املحدودة ذات الخصائص التالية :
من أجل اإلستخالص والبيان
التسمية االجتماعية STE MAG :
55 P
.PANEL MAROC
الهدف االجتماعي  :مقاول أعمال 
STE SMART PIXEL
مختلفة أو البناء ،تاجرو وسيط
تأسيس شركة ذات املسؤولية
استيراد وتصدير.
املحدودة بشريك واحد
املقر االجتماعي  :رقم  23مكرر،
بمقت�ضى عقد عرفي بسال بتاريخ
شارع سيدي محمد ،حي الرشاد
ن
 4مارس  ،2021تم وضع القانو القرية سال.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املدة االجتماعية  99 :سنة.
املحدودة ذات الخصائص التالية :
الراسمال االجتماعي  :حدد
التسمية اإلجتماعية  SMART:راسمال الشركة في مبلغ 100.000
.PIXEL
درهم موزع على  1000حصة من فئة
الهدف اإلجتماعي :
 100درهم للحصة وزعت كما يلي :
الوسيط التجاري.
السيد سيدي محمد االدري�سي
تجارة.
االزمي  250 ...حصة.
السيد فؤاد الحاج  250 ...حصة.
استيراد وتصدير.

8243

السيدة عائشة امنون 250 ...
حصة.
السيدة  سميرة بن سعيد 250 ...
حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد سيدي 
محمد االدري�سي االزمي ،كمسير
للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري 
لدى كتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بسال ،تحت رقم .35771
57 P

STE MARSAI
على اثر الجمع العام املنعقد يوم
 18مارس  ،2022لشركة ،MARSAI
راسمالها  3.500.000درهم ،ومقرها 
االجتماعي ب عمارة  ،3-2مدخل
رقم  ،3الطابق االول ،أحصين سال
الجديدة سال.
باع السيد املعروفي العربي
 35.000حصة لفائدة السيد بلوردي 
عادل.
استقالة  السيد املعروفي العربي
من مهامه في تسييرالشركة.
تعيين السيد بلوردي عادل 
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
تغييرمقرالشركة.
من العنوان  :عمارة  ،3-2مدخل
رقم  ،3الطابق االول ،أحصين سال
الجديدة سال.
الى العنوان  :رقم  24الطابق
السفلي تجزئة املعضا�ضي ،ساحة
افريقيا ،سيدي مو�سى سال.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  18أبريل  ،2022تحت رقم
.38727
58 P

STE Z PARADISE EVENTS
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رقم السجل التجاري 159289

تكوين شركة

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  22مارس  ،2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف :خدمات املعلومات
التجارية.
تنظيم الحفالت.
التجارة.
املقر :عمارة رقم 30؛شقة رقم 8
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان
الرباط .
رأس املال :حدد رأس املال بما  
قدره   10.000درهم.
التسيير :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف   :جواد الطبري .
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  7أبريل  ،2022تحت
رقم.123579
59 P

STE YOUWEB ONLINE

SARL
رقم السجل التجاري 159087 :

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  9فبراير  ،2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف :املعلوميات ومصصم،
محلل مبرمج.
املقر :عمارة رقم 30؛شقة رقم 8
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان
الرباط .
رأس املال :حدد رأس املال بما  
قدره    100.000درهم.
التسيير :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف:
السيد ناصرصادق .
السيد بسمة العبادي .

الجريدة الرسمية

8244

اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  29مارس  ،2022تحت رقم
.123391
60 P

STE GENERAL TRAM

SARL
رقم السجل التجاري 158733 :

تكوين شركة

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  2فبراير  ،2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف :أعمال أو إنشاءات
متنوعة.
املقر :عمارة رقم 30؛شقة رقم 8
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان
الرباط .
رأس املال :حدد رأس املال بما 
قدره  100.000درهم.
التسيير :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف:
السيد يونس بوح  .
لإليداع القانوني :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  16مارس  .2022تحت رقم
.123045
61 P

STE TALHA TRAVEL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  100.000 :درهم

تاسيس شركة

املقر االجتماعي  :تم تحديد املقر
االجتماعي للشركة في الرباط امل 5
رقم  ،1238حي املسيرة حي يعقوب
املنصور.
الراسمال االجتماعي  :لقد تم
تحدد راسمال الشركة في مبلغ
 100.000درهم موزع على 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
موزعة بين الشركاء على الشكل
التالي:
السيد طلحة لحسن 990 ..
حصص من فئة  100درهم بمبلغ
 99.900درهم.
السيدة لحكيم سكينة 10
حصص من فئة  100درهم بمبلغ
 1000درهم
املجموع  1000 ...حصة بمبلغ
 100.000درهم.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ التقييد
في السجل التجاري.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
االيداع القانوني  :تم االيداع
القانوني لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  20أبريل  ،2022تحت
رقم .2847
التقييد في السجل التجاري   :تم
تقييد الشركة تحت رقم .159629
62 P
STE HIBA CONSEIL
SIEGE : APPT N°2 N°10 LOTISSEMENT
SOUNBOULA 11060 SALE MAROC

STE S.D PERFORMANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
مقرها االجتماعي  30 :شقة رقم 8
شارع موالي احمد لوكيلي حسان
 10020الرباط
السجل التجاري رقم 141011 :

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 24مارس  ،2022تم تاسيس شركة
ذات مسوؤلية محدودة وتحمل
الخصائص التالية :
التسمية االجتماعية STE :
 ،TALHA TRAVELشركة ذات
اعالن متعدد القرارات
مسؤولية محدودة.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الهدف االجتماعي  :الهدف
االجتماعي للشركة يتمثل في النقل املؤرخ في فاتح مارس  ،2022تم
اتخاذ القرارات التالية :
السياحي.

قراررقم رفع من راسمال الشركة :
الذي ينص على ما يلي :
رفع راسمال الشركة من 50.000
درهم الى  100.000درهم.
قرار رقم تحويل املقر االجتماعي
 :الذي ينص على ما يلي  :املقر
االجتماعي الجديد للشركة هو رقم
 49محل رقم  1تجزئة الرمل عين
عتيق تمارة.
قرار رقم تغيير الهدف االجتماعي
 :الذي ينص على ما يلي  :الهدف
االجتماعي للشركة   هو   :شراء،
بيع وتوزيع العذاء واكسسوارات
الحيوانات ،شراء ،بيع وتوزيع ادوات
العقاقير ،بيع االالت وتجهيزات
الرياضية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام االسا�سي التالية :
بند رقم  : 3الذي ينص على ما 
يلي  :الهدف االجتماعي هو شراء،
بيع وتوزيع الغذاء واكسسوارت
الحيوانات  ،شراء بيع االالت
وتجهيزات الرياضية ،بيع وتوزيع
ادوات العقاقير.
بند رقم  : 4الذي ينص على ما 
يلي  :املقر االجتماعي الجديد للشركة
هو رقم  49تجزئة الرمل عين عتيق
تمارة.
بند رقم  : 6الذي ينص على ما يلي
رأسمال الشركة.
 100.000درهم تابع للسيد
ياسين والي يوسف .
بند رقم  : 7الذي ينص على ما يلي
 :الحصص االجتماعية  1000حصة
تابعة للسيد ياسين والي يوسف.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  14أبريل
 ،2022تحت رقم .2706
63 P
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STE CONSTRUCTION DE
L’AUTRE HORIZON
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تاسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في فاتح
سبتمبر    ،2021تم تاسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد لها الخصائص التالية :
STE
:
التسمية
CONSTRUCTION DE L’AUTRE
.HORIZON
الهدف االجتماعي  :منعش عقاري.
املقر االجتماعي  :تجزئة جنان
البركة رقم  1بوزنيقة بنسليمان.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
الراسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  5.130.000درهم مقسمة الى
 51.300حصة اجتماعية من 100
درهم للحصة اجتماعية.
السيد نجيب ابالي  51300 :حصة
اجتماعية.
تسيير الشركة  :تعيين السيد
نجيب ابالي كوكيل للشركة مع جميع
الصالحيات.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بنسليمان تحت رقم  210بتاريخ
 7ابريل  ،2022سجل تجاري رقم
.7511
للنسخ والبيان
الوكيل

64 P

STE AGRIDEA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
مقرها االجتماعي  54 :زنقة تانسيفت
شقة رقم 1زنقة اكدال الرباط

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  8ابريل  ،2022تم تاسيس  
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد لها خصائصها كالتالية:
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الجريدة الرسمية
راسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة الى :
 100حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة للسيد رضوان عمر.
 100حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة للسيدة رضوان
فاطمة.
 200حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة للسيدة رضوان
ميساء.
 200حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة للسيدة رضوان
يحيا أشرف.
 200حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة للسيدة رضوان
كامليا.
 200حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة للسيدة رضوان
يثينة.
التسيير  :السيد رضوان عمر.
رقم التقييد بالسجل التجاري 
لدى املحكمة التجارية بالرباط
.151645
66 P

التسمية STE AGRIDEA :
 ،DEVELOPPEMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الهدف االجتماعي  :تنظيف
وصيانة املباني العامة والخاصة.
املقر االجتماعي    54 :زنقة
تانسيفت  شقة رقم  1اكدال الرباط.
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :من فاتح يناير
الى  31ديسمبر من كل سنة ما 
عدا السنة االولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل الى  31ديسمبر .2022
الراسمال  الشركة  :رأسمال 
الشركة في  100.000درهم مقسمة
الى  1000حصة اجتماعية من 100
درهم للحصة الواحدة محررة كلها 
من طرف الشريك الوحيد السيد
قاسم شكري.
التسيير  :الشركة مسيرة من
طرف السيد قاسم شكري ملدة غير
محدودة.
تقتطع % 5من الربح الخالص
لتكوين االحتياط القانوني مادام هذا 
ديوان االستاذ جعفرجابر
االخيراقل من  % 10الرأسمال يقسم
STE EQDOM
الباقي على الحصص بعد ازالة القيم
شركة مجهولة االسم
املنقولة من جديد او املخصصة الي  راسمالها  167.025.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :الدارالبيضاء 127
احتياطي على حسب قرارالشركاء.
شارع الزرقطوني
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة
السجل التجاري رقم 32.775 :
التجارية بالرباط بتاريخ  21أبريل
مقتطف من محضر اجتماع
 ،2022تحت رقم السجل التجاري 
مجلس االدارة بتاريخ  23مارس
.159659
 2022يتعلق بما يلي :
بمثابة مقتطف وبيان
استقالة السيد JEAN PHILIPPE
65 P
 ،VINCENTبصفته نائب املدير
العام.
STE WALTANA TRUST
نتيجة لذلك تم تعيين السيد
SARL
 ARNAUD CROUZETبصفته نائب
اسم الشركة WALATNA :
املديرالعام الجديد.
.TRUST SARL
تم االيداع القانوني بكتابة
الهدف االجتماعي  :منعش عقاري  الضبط باملحكمة التجارية
االعمال املختلفة أو البناء.
للدارالبيضاء بتاريخ  21أبريل ،2022
املقر االجتماعي  1081 :شارع تحت رقم .822086
املسيرة امال   5يعقوب املنصور
للنسخة والبيان
الرباط.
67 P

8245

ديوان االستاذ جعفرجابر
وحدد مقر التصفية بزنقة الهند
STE GIRLY TOUCH
عمارة رقم  3شقة رقم  20القبيبات
شركة ذات مسؤولية محدودة
الرباط وعين السيد ادم وطر مصفي
بشريك وحيد
للشركة.
راسمالها  100.000 :درهم
تم االيداع القانوني باملحكمة
مقرها االجتماعي  :الدارالبيضاء عين التجارية بالرباط بتاريخ  25أبريل
الشق ،بقعة رقم  476حي النسيم
 ،2022تحت رقم .124076
الطابق االر�ضي
69 P
بمقت�ضى محضرالجمع العام
الغيرالعادي موثق بتاريخ  22ديسمبر
BEN MOUSSA & ASSOCIES
 ،2021قرر نقل مقرالشركة :
CABINET D’AIDIT ET DE CONSEIL
من  13شارع احمد املجاتي،
STE TOUTA
اقامة االلب الطابق االول ،رقم 8
شركة عقارية
الدارالبيضاء.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
الى العنوان الجديد الكائن في
على اثر مداوالت الجمعية
الدارالبيضاء عين الشق ،بقعة رقم العامة االستثنائية للشركة العقارية
 ،476حي النسيم الطابق االر�ضي.
 TOUTAاملنعقدة بتاريخ  4يناير
تعديل القانون االسا�سي للشركة.
 ،2022فقد قرروا الشركاء تحويل
تم االيداع القانوني بكتابة
املقر االجتماعي للشركة من مدينة
الضبط باملحكمة التجارية
للدارالبيضاء بتاريخ  24مارس تمارة زاوية شارع محمد السادس
والوفاق اقامة الفردوس الى مدينة
 ،2022تحت رقم .818948
الرباط  41زنقة ياسين ابن عمار
للنسخة والبيان
الوالدية  1.2.3حي السوي�سي.
استاذ جعفرجابر
وقد تم االيداع القانوني بكتابة
68 P
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  21أبريل  ،2022تحت رقم
STE ELC PROJECT
.123997
شركة ذات مسؤولية محدودة
من أجل االستخالص والبيان
بشريك وحيد
70 P
حل شركة
 STE ELC PROJECTشركة ذات
ائتمانية االتجاه الصحيح
مسؤولية محدودة بشريك وحيد،
مقر  :عمارة رقم  16شقة رقم  8زنقة تونس م
في طور التصفية ،وعنوان مقرها 
ج مكناس
االجتماعي زنقة الهند عمارة رقم 3
شركة أكومين
شقة رقم  20القبيبات الرباط.
شركة ذات مسؤولية محدودة
حل شركة.
املقراالجتماعي  :املحل الكائن بحي
رقم التقييد في السجل التجاري 
الدوم اكوري اقليم الحاجب
.132957
تاسيس شركة
بمقت�ضى قرار الشركاء املؤرخ في
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 15
 11مارس  ،2022تقرر حل شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك مارس  ،2022تم تاسيس شركة
وحيد  ،ELC PROJECTمبلغ راسمالها  ذات مسؤولية محدودة باملواصفات
 10.000درهم وعنوان مقرها  التالية :
التسمية  :شركة أكومين ش.م.م  .
االجتماعي زنقة الهند عمارة رقم
 3شقة رقم  20القبيبات الرباط.STE AGOU MINES SARL ،
املقراالجتماعي  :املحل الكائن بحي
نتيجة لعدم قيام الشركة باالهداف
الدوم اكوراي اقليم الحاجب.
التي أسست من اجلها.

8246

الجريدة الرسمية

تم االيداع القانوني   باملحكمة
الراسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسمة الى  1000حصة التجارية بمكناس بتاريخ  18أبريل
اجتماعية بقيمة  100درهم لكل  ،2022رقم السجل التجاري رقم
.55977
حصة واحدة.
لالستشارة والبيان :
للسيد عبد الحق الذهبية املزداد
ائتمانية االتجاه الصحيح
في  20ماي  1980ن الحامل لبطاقة
71 P
التعريف الوطنية رقم ، GM72830
الساكن بحي العدير  1شارع انوال 2
DOMAINE AL OUAHA
وزان يمتلك  340حصة اجتماعية،
SARL
للسيد عبد الحميد فضيل املزداد في
شركة ذات مسؤولية محدودة
 28ديسمبر  ،1962الحامل لبطاقة
راسمالها  1.000.000 :درهم
التعريف الوطنية رقم  ،E133229مقرها االجتماعي  :قصراوالد جالل
الساكن بتجزئة ماريوس رقم 23
فائزا جرف الراشدية
مراكش يمتلك  330حصة اجتماعية
السجل التجاري رقم 7869 :
للسيد لحسن اقبان املزداد في
بمقت�ضى مقررات الجمع
 22أكتوبر  1973الحامل لبطاقة االستثنائي املؤرخ بتاريخ  6أكتوبر
التعريف الوطنية رقم  ،2021 ،PB30001قرر السادة الشركاء ما يلي :
املصادقة على بيع الحصة الكاملة  
الساكن بدوار تكمي الجديد رقم
 1501ترميكت ورزازات يمتلك  330من راسمال شركة ضيعة الواحة
 DOMAINE ALOUAHAالتي
حصة اجتماعية.
الهدف  :من أهداف الشركة سواء يمتلكها كل من السادة مغري محمد،
داخل املغرب او خارجه على حسابها  معطالوي املعطي ،معطالوي خالد
الى السيد عدي خزو واملتكونة من
او على حساب الغير :
استخراج واستغالل املعادن  10.000حصة اجتماعية ذات قيمة
أو املقالع ،تصدير ،استيراد واالتجار .اسمية مساوية  100درهم للحصة.
تغيير شكل الشركة الى شركة
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
تسجيلها لدى مصلحة السجل
وحيد.
التجاري باستثناء حاالت التمديد
استقالة السيد مغري محمد
أو الحل املسبق املنصوص عليه
والسيد معطالوي املعطي من ادارة
قانونا أوفي القانون االسا�سي للشركة.
الشركة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
تعيين السيد عدي خزو متصرف
فاتح يناير الى متم شهر ديسمبر من للشركة وخولت له جميع الصالحيات
كل سنة.
الدارة الشركة بتوقيعه.
التسيير  :تسير  الشركة من طرف
املصادقة على القانون االسا�سي
السيد عبد الحق الذهيبة املزداد الجديد.
في  20ماي   1980الحامل لبطاقة
وقد تم االيداع القانوني لدى
التعريف الوطنية رقم  :الساكن بحي املحكمة االبتدائية بالراشيدية بتاريخ
العدير  1شارع انوال  2وزان.
 204تحت رقم .2022/04/25
االرباح  :تقسم االرباح وفقا 
وبمقت�ضى مقررات الجمع
للحصص االجتماعية التي يمتلكها  االستثنائي املؤرخ بتاريخ  5أبريل
كل شريك داخل الشركة بعد خصم  ،2022قرر السيد عدي خزو بصفته
الشريك الوحيد بالشركة ما يلي :
جميع املصاريف القانونية.
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تغيير النشاط القديم للشركة
بجعله منحصر في «استغالل وتسيير
ضيعة فالحية» بدل  «االستيراد
والتصدير» ،بيع الخضر والفواكه
الجافة.
وقد تم االيداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بالراشيدية بتاريخ
 2022/04/25تحت رقم .203
72 P

STE C3R
SARL

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 5يناير  ،2022تم تاسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات
التالية :
التسمية .STE C3R SARL :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي  :معالج طبيعي.
راسمال  100.000 :درهم.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التاسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير
الى  31ديسمبر من كل سنة ماعدا 
السنة االولى من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :اقامة اناس
عمارة رقم  4شقة رقم  1شارع رحال 
املسكيني طريق مهدية  11000سال.
التسيير  :السيدة مريم اوفقير.
رقم التسجيل التجاري .35819 :
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بسال
تحت رقم .38745
73 P

STE ZERO ONE
TECHNOLOGY

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالرباط في فاتح أبريل  ،2022تم
انشاء مؤسسة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد بالخصائص
التالية :

التسمية STE ZERO ONE   :
.TECHNOLOGY SARL AU
راسمال الشركة 100.000 :
درهم.
عنوان الشركة  24 :الشقة رقم
 12شارع العلويين حسان الرباط.
هدف املؤسسة  :مجال 
املعلوميات والبرمجة.
االستشارات االدارية في مجال 
املعلوميات.
زغلول
الياس
املسيران
وبوتشضات رشيد.
الضريبة املهنية رقم .25108483 :
السجل التجاري رقم 159713
باملحكمة التجارية بالرباط.
74 P

INTERGRAL SERVICE
SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر  8أبريل
 ،2022تم تكوين نظام أسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
شريك وحيد  خصائصها كالتالي :
التسمية INTERGRAL :
.SERVICE
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية :
استيراد السيارات الجديدة
واملستعملة.
االستيراد والتصدير.
استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.
املقر االجتماعي  :شارع املغرب
العربي  255عمارة ـ ج ـ شقة  9الطابق
التاني (  )281ديور الجامع حسان
الرباط.
رأس املال االجتماعي 10.000 :
درهم مقسم إلى  100حصة قيمة كل
واحدة  100درهم.
التسيير :تم تعيين السيد :محمد
بن عي�سي الحامل  لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  F582729كمسيروحيد  
للشركة وملدة غيرمحدودة.
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اإليداع القانوني  :تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري .159697
75 P

INTERNATIONAL CAR
SERVICE

SARL AU
بمقت�ضى جمع عام استثنائي
حرر في الرباط  25أبريل ،2022
قرر الشريك الوحيد للشركة
INTERNATIONAL CAR SERVICE
 SARL AUما يلي   :
زيادة رأس املال :
قرر الشريك زيادة رأس املال 
بمقدار  590.000درهم لتغييره من
 10.000درهم إلى  600.000درهم
عن طريق إحداث  5900جديد
بقيمة  100درهم لكل سهم.
سيتم تنفيذ زيادة رأس املال 
عن طريق تحويل الحساب الجاري 
للشركاء الدائنين إلى مبلغ 590.000
درهم.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
تحت رقم  124106بتاريخ  25أبريل
.2022
76 P

NABIL CHEMAOU

بمقت�ضى عقد عرفي محرر
 21مارس  ،2022تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد  
خصائصها كالتالي :
التسمية .NABIL CHEMAOU  :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية :
مقهي.
مخبزة.
املقر االجتماعي  :عمارة  37إقامة
النجاح محل رقم  1الطابق االر�ضي
بوشوك سال   .

الجريدة الرسمية
رأس املال االجتماعي100.000 :
درهم مقسم إلى  1000حصة قيمة
كل واحدة  100درهم.
التسيير  :تم تعيين السيد نبيل
اشماعو الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  AE275589كمسير
وحيد للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم
السجل التجاري .35825
77 P

MAROC ELEGANCE

الهدف االجتماعي  :تنظيم
مختلف التظاهرات العامة ،شبه
العامة ،الخاصة والجمعوية
كالعروض املسرحية ،التلفازية،
السنيمائية ،الحفالت ،املؤتمرات،
الندوات وأحداث مختلفة أخرى،
وكذا التصميم ،الزخرفة والتزيين.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة ،تمتلك
السيدة إنصاف زروال  1000حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس النهائي للشركة أي من تاريخ
وضع السجل التجاري لهذه الشركة
لدى املحكمة التجارية بالرباط.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا 
السنة األولى التي تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر االجتماعي  :عمارة رقم 30
شقة رقم  8زنقة موالي احمد لوكيلي
حسان ،الرباط.
املسير  :السيدة إنصاف زروال 
تسير شركة FEELING EVE’N BY Z
 SARL AUملدة غيرمحدودة.
رقم التقييد بالسجل التجاري 
 :تم تقييد الشركة السالفة الذكر
بمصلحة السجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم .156705
79 P

RC : 10341
بمقت�ضى الجمع العام املنعقد
بتاريخ فاتح أبريل .2022
تقرر مايلي :
تفويت الحصص:
قامت السيدة رقية معتقد
بتفويت  600حصة التي تمتلكها في
الشركة للسيد احمد العلمي.
تحويل املقراالجتماعي :
تم تغيير املقر االجتماعي إلى شارع
النصر رقم  130الطابق السفلي
إقامة النصرالبراهمة عامرسال.
تغييرالشكل القانوني.
قرر الجمع العام للشركة تغيير
الشكل القانوني من شركة ذات
املسؤولية املحدودة إلى شركة ذات
TAIB CONSULTING
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
SARL AU
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الحل املسبق
االبتدائية بسال تحت رقم 38737
بمقت�ضى محضر الجمع العام
بتاريخ  20أبريل .2022
غير العادي املنعقد بتاريخ فاتح أبريل
 2022 78 Pباملقر االجتماعي لشركة TAIB
 ،CONSULTING SARL AUتقرر
فيلين إفان باي زيد
ما يلي :
شمم
الحل املسبق للشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تعيين السيد احمد الطيب
الرباط بتاريخ  2ديسمبر  ،2021مصفي للشركة.
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
تحديد مقر التصفية بالرباط
املحدودة وذات الشريك الوحيد عمارة  Bشقة  16شارع عبد الرحمان
 .FEELING EVE’N BY Z SARL AUغافيقي إقامة غافيقي ،الرباط.
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اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26أبريل
 ،2022تحت رقم .124127
80 P

FORNARA
SARL

تاسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 11أبريل  2022بالرباط تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ش م
م باملواصفات التالية :
التسمية .FORNARA SARL :
الهدف االجتماعي :
صانع وبائع الشكوالتة.
صانح وبائع الحلويات الرفيعة.
ممول الحفالت.
املقر االجتماعي  :ملتقى شارع
الغزالي وزنقة زرياب متجر رقم 20
أكدال ،الرباط.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة لكل واحدة
 100درهم.
مسيرة الشركة  :السيدة لبنى
البغدادي لفترة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني  :تم لدى
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26
أبريل  ،2022تحت رقم .124124
81 P

CAFE RABAT VERT
S.A.R.L AU

تأس ـيـ ــس

طبقا ملقتضيات القانون األسا�سي
املؤرخ بتاريخ   18مارس   2022تقرر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة للمساهم الواحد لها 
الخصائص التالية:
			
التسمية :
CAFE RABAT VERT S.A.R.L AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحـدودة للمساهم
الواحد.

الجريدة الرسمية
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الغرض االجتماعي  :مقهى
العنوان  :إقامة النخيل  2عمارة
( 17محل تجاري رقم  )14شارع أحمد
ر�ضى كديرة حي النهضة  1الرباط.
رأسمال الشركة 100.000,00 :
درهم مقسم الى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
الشركاء  :إلياس فرني 1000
حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
وضع السجل التجاري.
التسيير:عين السيد إلياس فرني
مديرا  للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم التقييد بالسجل التجاري 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم  
  159613بتاريخ 20/04/2022
82 P
صوجيم لالستشارة ش م م ش و
استشارة قانونية مالية عقارية واملحاسبة
 628شارع ادريس الحارتي ،قرية الجماعة،
الدارالبيضاء

DIRTECH
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
 10مارس  2022بالدار البيضاء،
املسجل بنفس املدينة بتاريخ
 10مارس  ،2022تم وضع القوانين
االساسية للشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد املتضمنة
للمميزات التالية :
التسمية  :شركة DIRTECH
.SARL AU
الهدف  :تتمثل أهداف الشركة
في :
جميع أشغال شبكات االتصاالت،
الشبكات الهاتفية ،املعلوماتية
والكهربائية.
تثبيت ،ضبط وصيانة معدات
االتصاالت ،كاميرا املراقبة والوسائط
الهاتفية.
تجارة اللوازم واملعدات املعلوماتية
والهاتفية وكذلك املرتبطة بشبكات
االتصاالت.

أشغال الهندسة املدنية والبناء
مع جميع أنواع هياكله.
وبصفة عامة كل العمليات
الصناعية ،التجارية ،املالية،
العقارية او الغير العقارية ،املرتبطة
بصفة مابشرة او غير مباشرة بإحدى
هذه العمليات املذكورة أعاله والتي
تساعد على ازدهارالشركة.
املقر االجتماعي  26 :شارع مرس
السلطان الشقة رقم  3الطابق األول 
الدارالبيضاء.
مدتها   :تحدد مدة الشركة في
 99سنة ابتداءا من تاريخ تأسيسها 
النهائي ،ما عدا حالة التمديد
أو الفسخ.
الرأسمال  :يحدد راسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم ،مجزأة
إلى  1000حصة بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة املكتتبة نقدا 
بأكملها في صندوق الشركة.
الحصص االجتماعية  :املحدثة
مرقمة من  1إلى  1000حصة محدثة
بأكملها من طرف الشريك الوحيد
السيد يوسف درامي ،مغربي،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،BJ307697املزداد في  8أبريل
 ،1980الساكن بتجزئة العمران
الشطر  4الرقم  674الطابق 1
الهراويين الدار البيضاء 1000
حصة.
إدارتها   :تسير الشركة وتدار من
طرف السيد يوسف درامي ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 ،BJ307697الذي يملك التوقيع
االجتماعي الوحيد.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من
كل سنة.
األرباح  :على األرباح الصافية
يتم اقتطاع  %5لتكوين صندوق
االحتياط القانوني.
تم وضع تصريح التسجيل
باملحكمة  التجارية بالدار  البيضاء
بتاريخ  30مارس  ،2022تحت رقم
.538457
83 P
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STE GOLDEN SEAT

SARL
راسمالها  100.000 :درهم

تأسيس شركة

الهدف  :أشغال البناء وأعمال 
متعددة ،بيع مواد البناء.............
راس مال الشركة  :حدد بمبلغ
 100.000درهم مقسمة على 1000
حصة ،قيمة الحصة الواحدة 100
درهم ،يمتلكها السيد :
السيد هشام كاسمي بقيمة 1000
حصة.
املدة  :مدة الشركة محددة في 99
سنة ابتداءا من تاريخ تسجيلها في
السجل التجاري.
التسيير  :يسير الشركة  :السيد
هشام كاسمي.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 
للمحكمة التجارية بالرباط تحت  
رقم .159625
85 P

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 16مارس  2022بتمارة تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
بالصفات التالية :
التسمية  :تحمل الشركة اسم
.GOLDEN SEAT SARL
املقر االجتماعي  :شقة رقم ،2
العمارة رقم  ،21تجزئة بوراس تمارة.
الهدف  :مركز أعمال ،توطين
الشركات ،استشارات وتوجيهات في
التسيير.
راس مال الشركة  :حدد بمبلغ
 100.000درهم مقسمة على 1000
حصة ،قيمة الحصة الواحدة 100
درهم ،يمتلكها السيدان :
السيد بوسيفي يوسف بقيمة
KOL INFOCOMM
 500حصة.
شركة ذات مسؤولية محدودة
السيدة لطفي نهاد بقيمة 500
رأسمال الشركة  10.000 :درهم
حصة.
الشكل القانوني للشركة  :شركة
املدة  :مدة الشركة محددة في 99
ذات مسؤولية محدودة
سنة ابتداءا من تاريخ تسجيلها في
املقرأالجتماعي :عمارة  6الطابق
السجل التجاري.
الثالث شقة رقم  11زنقة موالي
التسيير  :يسير الشركة  :السيد
إدريس حسان ،الرباط
بوسيفي يوسف.
رقم السجل التجاري 137553
سجلت الشركة بالسجل التجاري 
حل شركة
للمحكمة االبتدائية تمارة تحت رقم
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
.136091
 84 Pاملؤرخ في  8أبريل  ،2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة مبلغ
STE GASTER WORK
رأسمالها   10000درهم وعنوان
SARL AU
مقرها االجتماعي عمارة  6الطابق
راسمالها  100.000 :درهم
الثالث شقة رقم  11زنقة موالي 
تأسيس شركة
إدريس حسان ،الرباط .نتيجة عدم
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
تحقيق الهدف.
 18مارس  2022بالرباط ،تم تأسيس
وحدد مقر التصفية ب عمارة 6
شركة ذات مسؤولية محدودة  
الطابق الثالث شقة رقم  11زنقة
بشريك وحيد بالصفات التالية :
التسمية  :تحمل الشركة اسم موالي إدريس حسان ،الرباط املغرب
و عينت السيدة صفاء عمراوي 
.GASTER WORK SARL AU
املقر االجتماعي  :العمارة رقم عنوانها حي القدس شارع عالل بن
 ،30شقة رقم  ،8زنقة موالي احمد عبدا هلل درب  11رقم  11ويسالن،
كمصفية للشركة.
الوكيلي ،حسان ،الرباط.
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الجريدة الرسمية
DADAY HOLDING

وعند االقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
SARL AU
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
إنشاء شركة
املتعلقة بالتصفية.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
تم اإليداع القانوني في املحكمة  23سبتمبر  ،2021تم تأسيس شركة
التجارية بالرباط تحت رقم  123655محدودة املسؤولية ذات املميزات
بتاريخ  8أبريل .2022
التالية :
86 P
التسمية DADAY HOLGING :
.SARL AU
TANNOUR TRAVAUX
املقر االجتماعي  05 :بلوك  07حي
DIVERS
الجديد ،طانطان.
SARL
الرأسمال   100.000 :درهم
إنشاء شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ مقسمة على  1000حصة من فئة
 15ديسمبر  ،2021تم تأسيس شركة  100درهم.
الهدف  :نقل املستخدمين.
محدودة املسؤولية ذات املميزات
التالية :
وسيط تجاري.
TANNOUR
:
التسمية
الشركاء  :السيد الشوبعر احمد،
.TRAVAUX
DIVERS
SARL
مغربي الجنسية ،مزداد بتاريخ
املقر االجتماعي  :الحي االداري 18 ،ديسمبر  ،1989والحامل للبطاقة
اسا.
الوطنية رقم  1000، JZ2850حصة.
الرأسمال   100.000 :درهم
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
مقسمة على  1000حصة من فئة
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
 100درهم.
سنة.
الهدف  :مقاول في البناء واألشغال 
التسيير  :تسير الشركة حاليا من
املختلفة.
طرف  السيد الشويعر احمد ،ملدة
ي
وسيط تجار .
الشركاء  :السيد النعمة شرقي ،غيرمحددة.
السجل التجاري   :تم اإليداع
مغربي الجنسية ،مزداد بتاريخ
 14أغسطس  ،1998والحامل باملحكمة االبتدائية بطانطان بتاريخ
للبطاقة الوطنية رقم  15 500 JZ8236نوفمبر  ،2021تحت رقم .5951
حصة.
88 P
السيدة اوكو جميلة ،مغربي
الجنسية ،مزداد بتاريخ  30أكتوبر
LINA BUILDING
 ،1990والحامل للبطاقة الوطنية
MULTISERVICES
رقم  500 JZ2500حصة.
SARL AU
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
 ،67حي العيون الطابق  ،02الشقة
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
 3املحمدية
سنة.
التسيير  :تسير الشركة حاليا من تأسيس شركة محدودة املسؤولية
لشريك وحيد
طرف  السيد الشويعر احمد ،ملدة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر
غيرمحددة.
السجل التجاري   :تم اإليداع باملحمدية في تاريخ  4أبريل ،2022
باملحكمة االبتدائية بكلميم بتاريخ تم إنشاء القانون االسا�سي لشركة
محدودة املسؤولية لشريك وحيد
  5أبريل  ،2022تحت رقم .4083
 87 Pخصائصها كالتالي :

8249

:

لينا

بويلدنغ

التسمية
ميلتيسرفيس.
مقاول تشييد املعادن.
صناعة األلواح املعدنية والطرق
والعالمات اإلعالنية.
تشغيل ورشة لإلصالح الصناعي.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
راسمال الشركة  :محدد في
 10.000درهم مقسم إلى  100حصة
من فئة  100درهم للحصة.
للسيد مراد أماليك  100حصة.
إلدارة الشركة  :تم تعيين السيد
مراد أماليك كمسيروحيد للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
باملحمدية يوم  19أبريل  ،2022تحت
رقم .752
89 P

STE SOBAH

SARL
رقم  37زنقة املسيرة الوسطى،
خنيفرة
بمقت�ضى محضر اجتماع غير
عادي بتاريخ  22مارس  ،2022تم
اتخاذ القرارات التالية :
القرار  : 1التشطيب الكلي على
الشركة.
اإليداع القانوني  :تم االيداع
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
بتاريخ  18أبريل  ،2022تحت رقم
 ،2022/164السجل التجاري رقم
.1069
90 P

STE COCTEL CAR

SARL
زنقة  7رقم  33حي الحسن الثاني،
خنيفرة
بمقت�ضى محضر اجتماع غير
عادي بتاريخ  29ديسمبر  ،2021تم
اتخاذ القرارات التالية :

القرار  : 1تفويت  1000حصة من
حصص السيد يوسف بوكلو بقيمة
 100درهم للحصة لفائدة السيد
عطي عادل ،لكي يصبح رأسمال 
الشركة موزع كاآلتي :
السيد عطي عادل  1000حصة.
القرار  : 2تغيير مقر الشركة
من حي القايد ادريس رقم  85مكرر
السيري خنيفرة ،إلى زنقة  07رقم 33
حي الحسن الثاني ،خنيفرة.
القرار : 3
تعيين السيدة سناء مالل مسيرة
للشركة وذلك ملدة غيرمحددة.
اإليداع القانوني  :تم لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
بتاريخ  18أبريل  ،2022تحت رقم
 2022/163السجل التجاري رقم
.2697
91 P

STE DEGUSTE

SARL
الطابق األول حي الجيش امللكي،
خنيفرة
بمقت�ضى محضر اجتماع غير
عادي بتاريخ  18أبريل  ،2022تم
اتخاذ القرارات التالية :
القرار : 1
توزيع  2500حصة من حصص
الشريك املتوفى السيد فؤاد الشامي
بقيمة  100درهم للحصة لفائدة
الورثة ،على الشكل التالي :
السيدة حليمة را�ضي  417حصة.
السيدة لبنى تمغيط  832حصة.
السيد رشيد الشامي  648حصة.
السيدة نجية عاجي  278حصة.
السيدة نزهة الشامي  325حصة.
القرار : 2
بعد توزيع  2500حصة من
حصص الشريك املتوفى السيد
فؤاد الشامي لفائدة الورثة ،يصبح
رأسمال الشركة موزع كاآلتي :
السيدة حليمة را�ضي 1917
حصة.

الجريدة الرسمية

8250

السيدة لبنى تمغيط  1832حصة.
السيد رشيد الشامي  648حصة.
السيدة نجية عاجي  278حصة.
السيدة نزهة الشامي  325حصة.
القرار : 3
تعيين السيدة حليمة را�ضي
مسيرة للشركة وذلك ملدة غير
محددة.
اإليداع القانوني  :تم لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
بتاريخ  20أبريل  ،2022تحت رقم
 167/2022السجل التجاري رقم
.1733
92 P
األستاذة محاسن العاقل
موثقة بالرباط
 26زنقة موالي رشيد ،شقة رقم 9
الهاتف 0537.70.78.11/053770.78.00 :

ANGLO SUCC

مقرها االجتماعي  :بسال حي الصناعي
حي الرحمة شارع عثمان ابن عفان
رقم 62
بمقت�ضى محضر جمع عام
عادي ،بتاريخ  22فبراير  ،2022تقرر
ما يلي :
عزل السيد MOHAMED
 RISVANمن مهامه كمسير ANGLO
.SUCC
تعيين السيد SAID MOZHER
كمسير .ANGLO SUCC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  20أبريل
 ،2022تحت رقم .38766
نسخة قصد البيان

93 P

ائتمانية ماجستيك كاونساي ش ذ م م
انس  5شارع الحسن األول شقة رقم  3تجزئة
بلخيرالعمارة رقم  9الطابق الثاني تمارة
TEL : 0537644048

STE DIR BROTHERS

SARL
بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة
في تمارة بتاريخ  24يناير ،2022
تم تأسيس الشركة ذات مسؤولية
محدودة والتي خاصياتها كالتالي :

DIR

التسمية  :شركة
 BROTHERSش ذ م م.
الهدف االجتماعي  :هدف الشركة  
داخل املغرب أو خارجه هو  :أشغال 
مختلفة للبناء ،شراء األرا�ضي
الحضرية والقروية من أجل إعادة
بيعها.
وعموما جميع العمليات املالية
التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول 
أو بالعقار املرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر بالهدف االجتماعي
لتطويرالشركة.
املقر االجتماعي  :شقة رقم 4
الطابق األول إقامة قادر مرس الخير
تمارة.
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
رأس مال الشركة  :تبث في مبلغ
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة مقسمة كالتالي :
سليمان الدير  340حصة
اجتماعية.
هشام الدير  330حصة
اجتماعية.
ياسين الدير  330حصة
اجتماعية.
التسيير  :تم تعيين سليمان
الدير مسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
التوقيع االجتماعي  :قبلت الشركة
توقيع املسير سليمان الدير لجميع
العقود التي تتعلق بها.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31من ديسمبر.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بتمارة بتاريخ  28مارس
.2022
رقم السجل التجاري .135869 :
للنشروالبيان
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جايدار

للسيد فكري الحموتي  450حصة ؛
للسيد سعيد بوكالطة  100حصة ؛
للسيد محمد الحموتي 450
حصة.
ي
التسيير  :السيد فكر الحموتي
رقم البطاقة الوطنية R129631
القاطن ب حي االندلس شارع  5رقم
 58تمارة والسيد محمد الحموتي
رقم البطاقة الوطنية  R88993بلوك
ب  17رقم  24املسيرة حي يعقوب
املنصور.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية تمارة بتاريخ  19أبريل
 ،2022تحت رقم السجل التجاري
.136075
96 P

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
مقرها بالرباط شارع االبطال رقم 4
اكدال
رأسمالها  :مائة الف درهم
بمقت�ضى عقد عرفي تقرر تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد.
التسمية  :جايدار.
الهدف  :خلق وتسيير املطاعم
وكل ما يتعلق ببيع املواد الغذائية
استراد وتصديركل مواد التغذية.
مقرها بالرباط شارع االبطال رقم
 4اكدال.
الرأسمال   :رأسمال الشركة هو 
مائة الف درهم مقسم إلى الف حصة RABAT FLEUR ZHAR BEL
من فئة مائة درهم للحصة الواحدة
AAMRI
من طرف السيد ادارمحمد.
SARL AU
التسيير  :السيد ادار محمد هو 
تأسيس شركة
املسيرالوحيد للشركة.
اسم الشركة RABAT FLEUR :
تم اإليداع القانوني باملحكمة .ZHAR BEL AAMRI SARL AU
الصفة القانونية  :ش.م.م.ش.و.
التجارية بالرباط بتاريخ  15مارس
تاريخ تسجيل العقد العرفي :
 2022تحت رقم .1849
 14 95 Pأبريل  2022سال.
الهدف االجتماعي  :االدارة
التجارية والصناعية  -تاجر.
PLACO-HA
رأسمال الشركة  10.000درهم
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في مقسمة إلى  100حصة من فئة 100
 7مارس  2022بتمارة تم تأسيس درهم للحصة للشركاء على الشكل
شركة ذات املسؤولية املحدودة التي التالي :
السيد مصطفى حنكرار 100
تحمل الخصائص التالية :
حصة.
التسمية PLACO-HA :
املدة  99 :سنة ابتداء من
الهدف االجتماعي  :تصنيع
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
وتسويق األلواح الجبصية التجارة.
السجل التجاري.
الصفة القانونية  :شركة ذات
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
املسؤولية املحدودة.
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
املقراالجتماعي  34 :شارع العربية األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
السعودية تقاطع رقم  6حي ابن سينا 
املقر االجتماعي  :تجزئة الحديقة
تمارة.
رقم  73لعيايدة سال.
الرأسمال االجتماعي  :حدد
التسيير :السيد مصطفى حنكرار.
رأسمال الشركة في  100.000درهم
رقم التسجيل بالسجل التجاري
موزعة إلى  1.000حصة اجتماعية  35823باملحكمة االبتدائية بسال.
97 P
 94 Pبقيمة  100حصة موزعة كالتالي :
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مكتب املحاماة األستاذان
أموحي عابد وأموحي هشام
محاميان بهيئة الرباط
 ،3شارع موالي يوسف  -الرباط

شركة اش رم اوطيلزاند ريزورس
اوف موروكو
HRM

اعالن عن تعديل متصرفي مجلس
االدارة وتغييرنشاط الشركة

عمارة ساحة مربع محج الرياض
عمارة  5و  ،6الطابق  ،3حي الرياض،
الرباط
سجل تجاري عدد 24935
بموجب اجتماع مجلس اإلدارة
بتاريخ  26فبراير  ،2021ومحضر
مجلس اإلدارة بتاريخ  15مارس
 ،2021ومحضر الجمع العام العادي 
بتاريخ  25يونيو  ،2021تقرر تعديل
متصرفي مجلس إدارة شركة اش ر
م اوطيلزاند ريزورس اوف موروكو،
وجعل املجلس يتكون من :
السيد مامون لحليمي علمي ؛
شركة مادايف ممثلة في شخص
السيدة غيزالن خلوفي ؛
السيدة أسمال عواد ؛
السيدة كنزة فصيحي ؛
السيد عمرملريني ؛
السيد محمد رشيد قرقاري.
بموجب الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  6سبتمبر  2021تم تقرير ما 
يلي :
تعديل البند  3من النظام
األسا�سي للشركة املتعلق بالنشاط
التجاري للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 2798
بتاريخ  19أبريل .2022
98 P

QARAOUIA ELEVAGE ZAIIR

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL 100.000 DIRHAMS
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 23أبريل  ،2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة من شريك
واحد باملواصفات التالية :

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
QARAOUIA ELEVAGE ZAIIR
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة من شريك واحد.
الهدف االجتماعي  :النوا�شي
وأعالف املركزية وتجارة الخضرة
والفواكه بالجملة.
رأس املال  100.000 :درهم مغربي
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
موزعة على الشكل التالي  :السيد
محمد الحسني  1000حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح 31
ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :حي الرحمة
قطاع س رقم  1193سال.
املسير  :محمد الحسيني.
رقم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بسال بتاريخ  24مارس
 2022رقم التسجيل بالسجل
التجاري .35695
99 P

ISRAIMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
في طور التصفية
مبلغ رأسمالها 100.000
وعنوان مقرها االجتماعي الرقم
 12تجزئة ليلى  2سيدي معروف
 20190الحي الحسني عين الشق
الدار البيضاء
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
213297
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  5مارس  2022تقرر حل
الشركة اسراء امبور ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها   100.000وعنوان مقرها 
االجتماعي الرقم  12تجزئة ليلى 2
سيدي معروف  20190الحي الحسني
عين الشق الدار البيضاء املغرب

نتيجة ل  :سبب حل الشركة األزمة
الخانقة التي يعرفها القطاع وكثرة
املنافسة .وحدد مقر التصفية ب
الرقم  12تجزئة ليلى  2سيدي
معروف  20190حي الحسني عين
الشق الدار البيضاء 20192 -
الدار البيضاء.
وعين السيد محمد ارسالن
وعنوانه  53النكستر شارع ريفير م أ
 2151الزاليات املتحدة  20192الدار
املغرب كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم املخابرة
ومحل تبليغ العقود والوثائق املتعلق
بالتصفية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .14731
100 P
السيد اقصبي فؤاد
خبيرمحاسب
اد سوسيي
 412شارع بوركون الدار البيضاء

UNIVERS MOTORS
EUROPE

SA
شركة محدودة املسؤولية
برأسمال قدره  57.500.000 :درهم
مقرها االجتماعي  112 :شارع موالي
سليمان ،الدارالبيضاء
س.ت 158.269 :
بموجب محضر الجمع الغير
عادي املنعقد بتاريخ  4أبريل 2022
تقرر ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة إلى
العنوان التالي :
 37زنقة ايت با عمران
الدار البيضاء.
تنسيق النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء ،بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .821734

8251

PRIMA GARD

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
 9أبريل  2022بالرباط ،قد تم وضع
القانونة األسا�سي لشركة تحمل
التخصائص التالية :
التسمية PRIMA GARD SARL :
AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودةلشخص واحد.
الهدف االجتماعي  :أمن األبنية
العامة أو الخاصة.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة موزعة
على الشكل التالي :
رجاء بويطن  100.000درهم.
املدة  99 :سنة من التأسيس
النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ،ما
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر اإلجتماعي  :بلوك  4رقم 9
اليوسفية غرب الرباط.
املسيرة  :رجاء بويطن.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.159745
102 P

ACADEMIE CHERKAOUI
HICHAM DE CONDUITE ET
EDUCATION ROUTIERE

SARL AU
بمقت�ضى نظام أسا�سي مسجل
بتاريخ  29يناير  2022بالرباط
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة شريك وحيد.
ACADEMIE
:
التسمية
CHERKAOUI HICHAM DE
CONDUITE ET EDUCATION
من أجل املستخرج واإلشارة
ROUTIERE
االدارة
الهدف  :سيارة التعليم.
101 P
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8252

العنوان التجاري  34 :تجزئة ملياء
عين عين عتيق تمارة.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة بقيمة  100درهم للحصة
لصالح السيد الشرقاوي هشام.
التسيير  :تم تعيين السيد
الشرقاوي هشام كمسير للشركة
ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  : :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد في السجل التجاري 
بتمارة تحت رقم  136073بتاريخ
 19أبريل .2022
103 P

SFK CALL
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رسمالها  100.000 :درهم
املقر :رقم  ،46شارع الزرقطوني،
مكتب رقم  ،16 - 15الطابق رقم 6
الدارالبيضاء
السجل التجاري 539743 :

تأسيس شركة

بناء على عقد عرفي بالدار
البيضاء بتاريخ  17مارس  ،2022تم
وضع النظام األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة باملواصفات
التالية :
التسمية .SFK CALL SARL :
الرأسمال  100.000 :درهم مجزأة
إلى  1000حصة اجتماعية بقيمة
 100درهم.
الشركاء  :خالد د محن الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم :
. PH810395
فدوى لعالم الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم BJ5328538
املقر االجتماعي  :رقم  ،46شارع
الزرقطوني ،مكتب رقم 16-15
الطابق رقم  6الدارالبيضاء.

الهدف االجتماعي  :تختص
الشركة باملغرب كما بالخارج في مركز
االتصال (.)Centre d’appel
املدة  99 :سنة من تاريخ التقييد
بالسجل التجاري.
املسير  :السيدة فدوى لعالم
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .BJ 328538
تم اإليداع القانوني في مركز
الجهوي لالستثمار بوالية الدار
البيضاء.
104 P

TAYBAT AL BAHR

SARL AU
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE
OUSSAMA 4 LOTISSEMENT
SIAD HAJJI N7 MAGASIN
N 4 REZ -DE -CHAUSSEE
IMMEUBLE E SALE
تبعا للمحضر االستثنائي املؤرخ
في  7ديسمبر  2021الشركة طيبات
البحر ،الكائنة بالعنوان إقامة
أسامة  4تجزئة سعيد حجي رقم 7
متجر رقم  4بالطابق األر�ضي عمارة
 Eسال تقرر ما يلي :
قفل التصفية نهائيا طبقا للمادة
 27من القانون األسا�سي للشركة
B&Ass Expert Comptables
SARL
وتسمية الساهل محمد كمصفي
للشركة.
BJF CONSULTING
تم اإليداع القانوني رقم السجل
انحالل الشركة السابق ألوانه
بمقت�ضى املحضر املؤرخ بسال التجاري للمحكمة االبتدائية بسال
رقم  38740تاريخ  20أبريل .2022
بتاريخ  21فبراير  ،2022قرر الجمع
106 P
العام لشركة BJF CONSULTING
ش.م.م .املقدر رأسمالها االجتماعي DROGUERIE ZAHRAT AL
ب  10000درهم الكائن مقرها 
HAMD
االجتماعي مقرها بالرباط،15 ،
SARL AU
شارع األبطال شقة رقم  4أكدالCAPITAL SOCIAL : 100.000 dhs ،
واملسجلة بالسجل التجاري بالرباط
Siège social : Lot Zahrat Al
Hamd Imm1 Magasin N° 4,
تحت رقم  130.147انحالل الشركة
Mouhite LAAYAYDA SALE
السابق ألوانه وعين السيد بنسا�سي
تبعا للمحضر االستثنائي املؤرخ
لحسن القاطن بالرباط 95 ،زنقة
في  14مارس  2022الشركة دروكري 
جعفر الصديق ،عمارة موكادور
زهرة الحمد الكائنة بتجزئة زهرة
 IIالشقة رقم  ،3أكدال ،الحاملة
الحمد عمارة  1مكازة رقم  4محيط
للبطاقة الوطنية رقم A70998
العيايدة سال.
كمصفي ،كما تم رسخ مقر التصفية
تقرر مايلي :
في املقراالجتماعي املذكور أعاله.
حل الشركة طبقا للمادة  25من
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط القانون األسا�سي للشركة وتسمية
املحكمة التجارية بالرباط يوم بويدية كريمة كمصفي للشركة.
تم اإليداع القانوني رقم السجل
 30مارس  2022تحت رقم .123416
التجاري للمحكمة االبتدائية بسال
لإلشارة والنشر
السيد بنسا�سي لحسن
رقم  38729تاريخ  19أبريل .2022
105 P
107 P

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

AGROZRI GHARB
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي للشركة نلخصه كالتالي :
التسمية  :شركة أكروزري غرب.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
األهداف  :بيع املنتوجات الفالحية
مقاولة في تسيير وتدبير االستغالل 
الفالحي وأهداف أخرى.
املقر االجتماعي  :بموجب عقد
توطين في العنوان  15زنقة سبو 
سنطر دافير الشوب مكتب  2الطابق
الخامس القنيطرة.
الرأسمال   100.000 :درهم
مقسمة إلى  100حصة قيمة كل
حصة  1000درهم يملكها السيد
زريويلة محمد.
التسيير  :إن السيد زريويلة
محمد هو الذي يقوم بأعمال التسيير
وله أوسع الصالحيات.
املدة  99 :سنة تبتدئ من يوم
إنشائها النهائي.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  18أبريل 2022
تحت رقم  91097رقم السجل
التجاري .64997
108 P

MOUCHA

بموجب الجمع العام الغير عادي 
للشركاء املنعقد بتاريخ  6ديسمبر
 2021قرر مايلي :
تحويل الشكل من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
القانوني.
بيع حصص السيد اليزدي بوبكر
لفائدة السيد اليزدي ياسر.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
.MOUCHA
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رقم  ،7مرجان  ،1تجزئة ،2
مكناس إلى العمارة  30الشقة ،8
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان
الرباط.
إعادة صياغة القانون األسا�سي
للشركة وتحديدا املواد 1 ،4 ،6 ،7
من قانون الشركة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية مكناس تحت رقم .1154
109 P

التسمية VILLE VERTE :
.SQUARE
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر  :العمارة  30الشقة  ،8زنقة
موالي احمد لوكلي حسان الرباط.
املدة  :حددت مدتها في  99سنة
اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس املال الجماعي 100.000 :
درهم.
السنة الجماعية ما بين فاتح يناير
إلى متم ديسمبر.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية الرباط تحت رقم .124082
111 P

تم وضع النظام األسا�سي لشركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد ذات املميزات املبينة فيما يلي :
التسمية CLOUD AI TECH :
.SERVICES
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر  :العمارة  30الشقة  ،8زنقة
موالي احمد لوكلي حسان الرباط.
املدة  :حددت مدتها في  99سنة
اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس املال الجماعي 100.000 :
درهم املوزع كما يلي :
السيد ياسين فقير 100.000
درهم  100حصة.
السنة الجماعية ما بين فاتح يناير
إلى متم ديسمبر.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية الرباط تحت رقم .124031
110 P

K.RAMI
  Bd. Bd. Zellaka  BP 170 Khouribga ,115

CLOUD AI TECH SERVICES
SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

تأسيس شركة
إعالن متعدد القرارات

شركة PROMO NEW
  CAPITAL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات شريك واحد

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ :
 08/04/2022بخريبكة ،تم وضع
القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد
فيما يلي :
التسمـي ــة   :شركةPROMO   
  NEW CAPITALش.ذ.م.م ذات
شريك واحد.
املوضوع ( :الهدف).
 منعش عقاري   -بيع وشراءاالرا�ضي والعمارات  -االستيراد
والتصدير  -األشغال العمومية -
مطعم-مقهى  -املناقصة في جميع
املواد  -النقل لحساب الغير  -بيع
VILLE VERTE SQUARE
و شراء االالت الفالحية  -بيع مواد
SARL
البناء  -بيع قطع الغيار.-
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مشاركة بصفة مباشرة أو غير
تأسيس شركة
تم وضع النظام األسا�سي لشركة مباشرة في جميع العمليات التجارية
ذات املسؤولية املحدودة ذات والتي ترتبط بالهدف في الشركة عن
طريق االكتتاب.
املميزات املبينة فيما يلي :

وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية،
العقارية وغير العقارية التي لها 
عالقة مباشرة أو غيرمباشرة بالهدف
املذكور والذي يساهم في تفعيل
تقدم الشركة.
مشاركة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة في جميع العمليات التجارية
والتي ترتبط بالهدف في الشركة عن
طريق االكتتاب.
الـمـق ـ ــر االجتماعي  96 :تجزئة
الواحة سفلي خريبكة.
:
االجتماعي
الرأسمال
 100000,00درهـم موزعة على 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة واملوزعة كالتالي :
 عامرمحمد  1000حصة.الـمـ ــدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي إال في حالتي الحل
املبكر أو التمديد املذكورين في
القانون األسا�سي.
التس ـيـي ــر  :الشركة مسيرة من
طرف عامرمحمد.
 2اإليداع القانوني  :تماإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخريبكة بتاريخ
 25/04/2022تحت رقم 189/2022
– السجل التجاري رقم .7599
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شركة PROMO AMAL ET
AMINE

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات شريك واحد

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ :
 14/04/2022بخريبكة ،تم وضع
القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد
فيما يلي :
التسمـي ــة  :شركة PROMO
 AMAL ET AMINEش.ذ.م.م ذات
شريك واحد.

8253

املوضوع ( :الهدف)
 منعش عقاري -بيع وشراءاالرا�ضي والعمارات  -االستيراد
والتصدير  -األشغال العمومية -
مطعم  -مقهى  -املناقصة في جميع
املواد  -النقل لحساب الغير  -بيع
و شراء االالت الفالحية  -بيع مواد
البناء  -بيع قطع الغيار.-
مشاركة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة في جميع العمليات التجارية
والتي ترتبط بالهدف في الشركة عن
طريق االكتتاب.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية،
العقارية وغيرالعقارية التي لها عالقة
مباشرة أو غير مباشرة بالهدف
املذكور والذي يساهم في تفعيل
تقدم الشركة  .
مشاركة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة في جميع العمليات التجارية
والتي ترتبط بالهدف في الشركة عن
طريق االكتتاب.
الـمـق ـ ــر االجتماعي 304 :   زنقة
فلسطين مراب خريبكة.
:
االجتماعي
الرأسمال
 100.000,00درهـم موزعة على
 1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة واملوزعة كالتالي ::
 الوافي املصطفى  1000حصة.الـمـ ــدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي إال في حالتي الحل
املبكر أو التمديد املذكورين في
القانون األسا�سي.
التس ـيـي ــر  :الشركة مسيرة من
طرف الوافي املصطفى .
 - 2اإليداع القانوني  :تم
اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخريبكة
بتاريخ  25/04/2022تحت رقم
 – 188/2022السجل التجاري رقم
.7597
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الجريدة الرسمية
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PHARMACIE AL GHAZWA

C.H.COM SARL
SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
TEL 05.37.59.41.63
IF : 03740187
TP : 21602620
RC : 24701
CNSS : 6227202

تأسيس شركة

STE THD SECURITY

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 755.000 :درهم
رقم التقييد في السجل التجاري
 19211الجديدة
شكل الشركة  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ
 28/12/2021تلقاه األستاذ عزيز
بوشان موثق بالجديدة تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة من
شريك وحيد والتي تتميزبما يلي :
تسمية الشركة PHARMACIE :
AL GHAZWA SARL AU
غرض الشركة  :صيدلية
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
شرقاوة  3رقم  45الجديدة
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة 755.000
درهم متكون من  7550حصة
بسومة  100للحصة كلها للشريكة
الوحيدة الهنتاتي فريدة
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقمM 280208 :
التسيير  :السيدة الهنتاتي فريدة
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ
 24/03/2022تحت رقم.27642 :
وسجل تجاري رقم.19211 :
بمثابة مقتطف
األستاذ عزيزبوشان موثق بالجديدة

114 P

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  :حي ابن
سيناء  2عمارة  31سيدي قاسم
املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
29125

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
االقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.THD SECURITY
غرض الشركة بإيجاز  :الحراسة
واألمن.
عنوان املقر االجتماعي  :حي ابن
سيناء  2عمارة  31سيدي قاسم
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم مقسم كالتالي :
السيدة الدريسية ايت البشير
 340حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد توفيق ايت البشير 330
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد هشام الحسوني 330
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

السيدة الدريسية ايت البشير زنقة  21شقن  7الحي الجديد سيدي
عنوانه (ا) حي ابن سيناء  2عمارة  31قاسم املغرب.
سيدي قاسم.
املدة التي تأسست من أجلها 
السيد توفيق ايت البشيرعنوانه (ا)
تجزئة العلوي رقم  80سيدي قاسم .الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 99.000 :
السيد هشام الحسوني عنوانه (ا)
حي ابن سيناء  2عمارة  31سيدي درهم مقسم كالتالي :
قاسم.
السيد اديب ابريول   330حصة
األسماء الشخصية والعائلية
بقيمة  100درهم للحصة.
ومواطن مسيري الشركة :
السيد ايمن بنطحاوية 330
السيدة الدريسية ايت البشير
عنوانه (ا) حي ابن سيناء  2عمارة  31حصة بقيمة  100درهم للحصة.
سيدي قاسم.
السيد ايمن بهياوي   330حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ  28بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
مارس  2022تحت رقم .2022/84
 115 Pوصفات ومواطن الشركاء :
C.H.COM SARL
SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
TEL 05.37.59.41.63
IF : 03740187
TP : 21602620
RC : 24701
CNSS : 6227202

STE ECOMSA

السيد اديب ابريول عنوانه (ا) 
عمارة  22زنقة  21شقة  7الحي
الجديد سيدي قاسم.
السيد ايمن بنطحاوية عنوانه (ا)
زنقة  2إقامة الفتح الطابق  1شقة
 13سيدي قاسم.
السيد ايمن بهياوي عنوانه (ا)

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  :عمارة 22
قاسم.
زنقة  21شقة  7الحي الجديد سيدي
األسماء الشخصية والعائلية
قاسم املغرب 16000
رقم التقييد في السجل التجاري  :ومواطن مسيري الشركة :
29147
السيد اديب ابريول عنوانه (ا) 
حي غيثة عمارة  8الشقة  7سيدي

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

عمارة  22زنقة  21شقة  7الحي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في الجديد سيدي قاسم.
 7أبريل  2022تم إعداد القانون
السيد ايمن بنطحاوية عنوانه
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية زنقة  2إقامة الفتح الطابق  1شقة
املحدودة باملميزات التالية :
 13سيدي قاسم.
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد ايمن بهياوي عنوانه حي
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند غيثة عمارة .8
االقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.ECOMSA
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 20
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
أبريل  2022تحت رقم .2022/99
االنترنيت.
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عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 22
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C.H.COM SARL
SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
TEL 05.37.59.41.63
IF : 03740187
TP : 21602620
RC : 24701
CNSS : 6227202

STE GROUP RESTO
RAMDAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقراالجتماعي  :تجزئة الطالب
رقم  14سيدي قاسم
رقم التقييد في السجل التجاري :
29097

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية
السيدة حمو الزين الكاملة 210
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البليطي ابراهيم عنوانه (ا)
حي االسماعيلية رقم  45سيدي 
قاسم.
السيد البليطي محمد امين
عنوانه (ا)  شارع عالل بن عبد هللا
زنقة  1شقة  16000 15سيدي 
قاسم.
السيد البليطي عمران عنوانه (ا) 
شارع عالل بن عبد هللا زنقة  1شقة
 16000 15سيدي قاسم.
السيدة البليطي قطر الندى
عنوانه (ا)  شارع عالل بن عبد هللا
زنقة  1شقة  16000 15سيدي 
قاسم.
السيدة حمو الزين الكاملة
عنوانه (ا)  حي االسماعيلية رقم 45
16000سيدي قاسم.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة :
السيد البليطي ابراهيم عنوانه (ا)
حي االسماعيلية رقم  45سيدي 
قاسم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2
مارس  2022تحت رقم .2022/59
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
االقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.GROUP RESTO RAMDAN
غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
اللحوم والخضر.
استغالل مقهى.
نقل البضائع.
C.H.COM SARL
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
الطالب رقم  14سيدي قاسم.
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
املدة التي تأسست من أجلها 
TEL 05.37.59.41.63
الشركة  99 :سنة.
IF : 03740187
TP : 21602620
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
RC : 24701
درهم مقسم كالتالي :
CNSS : 6227202
السيد البليطي ابراهيم 250
STE CARO VERT
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
السيد البليطي محمد امين 180
الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
املقراالجتماعي  :حي السالوي بلوك
السيد البليطي عمران  180حصة سالم رقم  68سيدي قاسم 16000
بقيمة  100درهم للحصة.
رقم التقييد في السجل التجاري :
السيدة البليطي قطر الندى 180
28099
إعالن متعدد القرارات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

8255

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10فبراير  2022تم اتخاذ
القارات التالية :
قرار رقم  : 1الذي ينص على
ما يلي  :تحويل  500حصة من
رأسمال الشركة لفائدة بيعالش علي.
قرار رقم  : 2الذي ينص على
ما يلي  :تحويل الشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
STE TAV G
الوحيد إلى الشركة ذات املسؤولية
SARL AU
املحدودة.
قرار رقم  : 3الذي ينص على شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
ما يلي  :تعيين بيعالش علي مسير
الشريك الوحيد
لشركة بمعية كنديل هند.
وعنوان مقرها االجتماعي  :تجزئة
قرار رقم  : 4الذي ينص على
جيهان رقم  36سيدي قاسم
ما يلي  :تحيين النظام األسا�سي
رقم التقييد في السجل التجاري :
للشركة.
28337
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية.
رفع رأسمال الشركة
باملحكمة
القانوني
تم اإليداع
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ  16املؤرخ في  20أبريل  2022تم رفع
فبراير .2022
 118 Pرأسمال الشركة بمبلغ قدره
 400.000درهم أي من 100.000
درهم إلى  500.000درهم عن طريق
C.H.COM SARL
SOCIETE
DE
TENUE ET SURVEILLANCE
تقديم حصص نقدية أو عينية.
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
تم اإليداع القانوني باملحكمة
TEL 05.37.59.41.63
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 22
IF : 03740187
مارس  2022تحت رقم .2022/101
TP : 21602620
RC : 24701
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C.H.COM SARL
SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
TEL 05.37.59.41.63
IF : 03740187
TP : 21602620
RC : 24701
CNSS : 6227202

CNSS : 6227202

STE CR FAIENCE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
املقراالجتماعي  :زنقة  22رقم  2الحي
الدي الجديد سيدي قاسم 16000
رقم التقييد في السجل التجاري :
28377

توسيع نشاط الشركة

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  29ديسمبر  2021تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي  :بيع مواد البناء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ
 11مارس  2022تحت رقم
.2022/42
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C.H.COM SARL
SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
TEL 05.37.59.41.63
IF : 03740187
TP : 21602620
RC : 24701
CNSS : 6227202

STE NETOYAGE SERVICE
RAHALI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقراالجتماعي  :حي جوهرة رقم
 989سيدي قاسم 16000
رقم التقييد في السجل التجاري :
28629

إعالن متعدد القرارات

الجريدة الرسمية

8256

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  9فبراير  2022تم اتخاذ
القارات التالية :
قرار رقم  : 1الذي ينص على
ما يلي  :تحويل حصص فاطمة 750
حصة لفائدة رحالي عبد االه.
قرار رقم  : 2الذي ينص على
ما يلي  :تحويل الشكل القانوني من
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد.
قرار رقم  : 3الذي ينص على
ما يلي  :تغيير االسم التجاري للشركة
من STE NETOYAGE SERVICE
 RAHALI SARLإلى STE RAHALI
.A.G SARL AU
قرار رقم  : 4الذي ينص على
ما يلي  :تعيين رحالي عبد االه مسير
وشريك وحيد.
قرار رقم  : 5الذي ينص على
ما يلي  :تحيين النظام األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 16
فبراير  2022تحت رقم .2022/48
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شركة BIG FOR

ش.م.م بشريك وحيد
شقة رقم  72إقامة بنداود رقم 6
بالد بنداود سال
الزيادة واملصادقة
على رأسمال الشركة
تبعا ملحضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ بسال يوم 20
ديسمبر  2021قرر الشريك الوحيد
لشركة  BIG FORشركة محدودة
املسؤولية بشريك وحيد ما يلي :
زيادة في رأسمال الشركة من
 100.000درهم إلى  1.000.000درهم
وذلك بخلق  9000حصة اجتماعية
جديدة ذات التقدمة العينية للشركة
من طرف السيد بيا خالد.
املصادقة على الزيادة في الرأسمال 
االجتماعي.

تعديل في القانون األسا�سي.
اإليداع القانوني  :لدى املحكمة
االبتدائية بسال يوم  20أبريل 2022
تحت رقم اإليداع .38739
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VECTEUR LV

شركة مجهولة االسم
رأسمالها  466.000.000درهم
املقراالجتماعي  :الطريق الثانوية
 1029بلدية سيدي معروف الدار
البيضاء
السجل التجاري 57265 :
تبعا ملداوالت الجمع العام املختلط
املنعقد بتاريخ  25يناير  2016تم
تقريرما يلي :
تحويل األسهم العادية الحالية
إلى أسهم من فئة ويكون ذلك رهنا 
بتحقيق الشروط التالية :
إنشاء أسهم من فئة .B
رفع الرأسمال بمبلغ 172.356.200
درهم بإصدار  1.723.561سهم
جديد من فئة  Aوسهم واحد من فئة
 Bبقيمة  100درهم لكل سهم يتم
دفعها بالكامل نقدا.
تفويض السلطة إلى مجلس
اإلدارة.
تعديل وتحيين النظام األسا�سي
للشركة بشرط تحقيق الزيادة في
الرأسمال.
تعيين السيد نوفل بندفعة كعضو 
جديد بشرط استكمال الزيادة في
الرأسمال.
تعيين السيد املهدي الطاهري 
الجوطي الحسني كعضو جديد
بشرك استكمال الزيادة في الرأسمال.
تبعا ملداوالت مجلس اإلدارة
املنعقد بتاريخ  26يناير  2016تقرر
ما يلي :
املصادقة على الزيادة النهائية في
رأسمال الشركة.
املصادقة على تحقق تحويل
األسهم العادية املوجودة مسبقا إلى
أسهم من فئة  Aوإنشاء أسهم من
فئة .B

املصادقة على تعديالت النظام
األسا�سي.
تعيين السيد نوفل بندفعة
والسيد املهدي الطاهري الجوطي
الحسني كأعضاء جدد في الشركة.
تعيين السيد نوفل بندفعة رئيسا 
مديرا عاما للشركة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
ضبط املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  2مارس  2016تحت
رقم .597606
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلدارة
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SOCIETE BFS MEDIA SARL
AU

بي إف إس ميديا شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الواحد
رأسمالها  300.000درهم
املقراالجتماعي  :عمارة  ،8زنقة
الشدادي ،باب حساين ،سال
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد بتاريخ  14ابريل ،2022
تم تغيير بعض خصائص الشركة
ليصبح على الشكل التالي :
تفويت الحصص االجتماعية:
فوت السيد زهير برادة الحامل
للبطاقة الوطنية رقم ،AE181697
للسيد عبد الرحمان العلمي الحامل
للبطاقة الوطنية رقم AE67350
خمسون باملئة  50%من مجموع
الحصص االجتماعية لشركة BFS
.MEDIA
تغييرالفصول  6-7 2- 1-و  43من
القانون األسا�سي للشركة.
الفصل  : 1تغيير الشكل القانوني
من شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الفصل  : 2التسمية شركة بي
إف إس ميديا شركة ذات مسؤولية
محدودة.
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الفصل  : 6الشركاء ساهموا بمبلغ
 300.000درهم وتم توزيعها على
النحو التالي:
السيد زهيربرادة  150.000درهم.
السيد عبد الرحمان العلمي
 150.000درهم.
الفصل  : 7رأسمال الشركة
 300.000درهم وزعت كالتالي :
السيد زهير برادة  1500حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الرحمان العلمي
 1500حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
الفصل  : 43تعيين كل من السيد
زهير برادة الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  ،AE181697والسيد عبد
الرحمان العلمي الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  ،AE67350مسيرون
للشركة ملدة غيرمحدودة.
 - 3تحيين القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري للمحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  21أبريل  2022تحت رقم
.38760
124 P

ADIBO UNITED
أديبو يونايتد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 07ابريل  ،2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة خصائصها 
كالتالي :
التسمية » ADIBO UNITED « :
«أديبو يونايتد ».
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف  :االستشارات والتسيير
االداري  -تاجر.
املقر االجتماعي  :حي الحرية إقامة
 41/43شقة  06تابريكت سال.

الجريدة الرسمية
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رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
 السيد  :حميد اديب  700حصة. السيد البشير بوهوش 200حصة.
 السيد رشيد اكبيدة  100حصة. املدة 99 :سنة.
التسيير  :تم تعيين السيد حميد
أديب الحامل لبطاقة الوطنية رقم
 A76507مسير للشركة ملدة غير
محدودة.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري للمحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  21أبريل  2022تحت رقم
.35841
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PARA VERTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشـريك وحيد
رأس مال الشركة  100.000 :درهم
رقم  2زنقة اوالد القا�ضي حي
االنبعاث سال
بمقت�ضى عقد عرفي حرر يوم
 05أبريل  2022بسـال تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشـريك وحيد بالخصائص التالية :
التسمية .PARA VERTE :
 الهدف   :اإلدارة التجارية  -تسويق
املنتجات الصيدالنية.
رأس مال الشركة 100.000 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئـة  100درهم للحصة الواحد.
السيدة  :ريان بلحميدي  1000
حصة.
املقر االجتماعي  :رقم  2زنقة اوالد
القا�ضي حي االنبعاث سال.
التسيير  :ريان بلحميدي.
املدة  :مدة الشركة  99سنـة.
تم التقييد بالسجل التجاري 
بـاملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم
.35827
بمثابة مقتطف وبيان

126 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
الهاتف 05.28.52.83.52 :
الفاكس 05.28.52.79.82 :

شركة A.G.S. TIRE

ش.م.م
شارع الحسن الثاني ،حي الرطيم
أوالد تايمة ،إقليم تارودانت

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي موقع بمدينة
أوالد تايمة بتاريخ  8مارس 2022
ومسجل بتاريخ  9مارس 2022
بتارودانت تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
تتميزبالخاصيات اآلتية :
التسمية االجتماعية  :شركة
 A.G.S. TIREش.م.م.
الشركاء :
السيدة البسيطة غزالن والسيد
البسيطة عزيز والسيد البسيطة
سمير.
الغرض االجتماعي :
شراء وبيع وتوزيع جميع أنواع
العجالت بالجملة ونصف الجملة
وبالتقسيط.
االستيراد والتصدير.
نقل البضائع للحساب الخاص
والغير.
قطع غيار السيارات واآلالت
الزراعية والصناعية.
املقر االجتماعي  :شارع الحسن
الثاني ،حي الرطيم ،أوالد تايمة،
إقليم تارودانت.
املدة  :حددت مدة الشركة في 99
سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي
للشركة.
رأس املال  :حدد رأس املال في مبلغ
 1.000.000درهم مقسم إلى 10000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
وموزع على الشكل اآلتي :
السيدة البسيطة غزالن 3334 :
حصة اجتماعية.
السيد البسيطة عزيز 3333 :
حصة اجتماعية.
السيد البسيطة سمير 3333 :
حصة اجتماعية.

8257

حصة

املجموع 10000 :
اجتماعية.
التسيير  :عينت السيدة البسيطة
غزالن والسيد البسيطة عزيز
مسيرين للشركة وذلك ملدة ثالث
سنوات.
السنة االجتماعية  :تبتدئ في فاتح
ينايروتنتهي في  31ديسمبر ،واستثناء
تبتدئ السنة االجتماعية األولى
من يوم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري.
األرباح  :بعد خصم كافة التكاليف
القانونية وكذا املنصوص عليها في
القانون األسا�سي ،يوزع الباقي على
الشركاء نسبة حصصهم في رأس
املال االجتماعي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بتارودانت يوم  29مارس  2022تحت
رقم .428
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
بتارودانت يوم  29مارس  2022تحت
رقم .8595
ملخص من أجل النشر
شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
الهاتف 05.28.52.83.52 :
الفاكس 05.28.52.79.82 :

شركة QUALITY CLEAN

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
ب  ،816الحي الصناعي أيت ملول
عمالة انزكان ،أيت ملول

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي موقع
بمدينة أيت ملول بتاريخ  5أبريل
 2022ومسجل بمدينة انزكان بتاريخ
 12أبريل  2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد تتميز
بالخاصيات اآلتية :
التسمية االجتماعية  :شركة
 QUALITY CLEANش.م.م ذات
الشريك الوحيد.

الشركاء :
السيد هاليل كمال.
الغرض االجتماعي :
تصنيع ،بيع وتوزيع بالجملة،
نصف الجملة والتقسيط لجميع
مواد التنظيف وجميع املعقمات
ومواد النظافة الصحية.
االستيراد والتصدير.
التجارة بصفة عامة.
املقر االجتماعي  :ب  ،816الحي
الصناعي أيت ملول ،عمالة انزكان،
أيت ملول.
املدة  :حددت مدة الشركة في 99
سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي
للشركة.
رأس املال  :حدد رأس املال في مبلغ
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
وموزع على الشكل اآلتي :
السيد هاليل كمال  1000 :حصة
اجتماعية.
املجموع  1000 :حصة اجتماعية.
التسيير  :عين السيد هاليل كمال 
كمسيروذلك ملدة محدودة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ في فاتح
ينايروتنتهي في  31ديسمبر ،واستثناء
تبتدئ السنة االجتماعية األولى
من يوم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري.
األرباح  :بعد خصم كافة التكاليف
القانونية وكذا املنصوص عليها في
القانون األسا�سي ،يوزع الباقي على
الشركاء نسبة حصصهم في رأس
املال االجتماعي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان
يوم  25أبريل  2022تحت رقم .795
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
بانزكان يوم  25أبريل  2022تحت
رقم .25995
ملخص من أجل النشر
شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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الجريدة الرسمية
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
الهاتف 05.28.52.83.52 :
الفاكس 05.28.52.79.82 :

شركة B.D.H PNEU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
دوارالطلبة ،الجماعة الترابية
سيدي احمد اوعمر ،أوالد تايمة
عمالة تارودانت

الفسخ املبكر

شركة YAMENO II
ش.م
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي املنعقد بتاريخ
 06/12/2019تم رفع رأسمال 
الشركة من  300.000درهم الى
 107.250.000درهم وذلك بزيادة
مبلغ  106.950.000درهم.
التصريح باالكتتاب والدفع تم
إنجازها بتاريخ .06/12/2019
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 25/12/2019تحت رقم .724935

بمقت�ضى محضر مداوالت
الجمع العام االستثنائي لشركة
 B.D.H PNEUش.م.م ذات الشريك
الوحيد ،املنعقد يوم  5أبريل ،2022
قرر الشريك الوحيد الفسخ املبكر
من أجل الخالصة والبيان
للشركة وتعيين الشريك السيد
131 P
العسري عبد الجليل حامل للبطاقة
التعريف الوطنية رقم JC164990
والساكن بدوار الطلبة ،الجماعة
DIGITALIS GLOBAL
الترابية سيدي احمد اوعمر،
SYSTEMS & TECHNICS
أوالد تايمة ،كمصفي وذلك طبقا 
مقاولة DGST
ملقتضيات الفصل  22من القانون
تأسيس شركة ذات مسؤولية
األسا�سي للشركة املعنية باألمر.
محدودة
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
الضبط باملحكمة االبتدائية
 11نوفمبر  2021في الرباط ،تم
بتارودانت يوم  12أبريل  2022تحت
تحرير لشركة ذات مسؤولية
الرقم .127
محدودة بشريك وحيد التي تحمل
ملخص من أجل النشر
املميزات التالية :
شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
129 P
التسمية DIGITALIS GLOBAL :
SYSTEMS & TECHNICS - DGST
شركة YAMENO II
شركة ذات مسؤولية محدودة
ش.م
بشريك وحيد.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الهدف  :االتصال واإلعالن -
الغير العادي املنعقد بتاريخ هندسة االتصاالت والشبكات ونظم
 26/11/2021ثم رفع رأسمال  املعلومات.
الشركة من  107.250.000درهم إلى
املقر االجتماعي   :شارع أتين مركز
 159.474.000درهم وذلك بزيادة
محاج الرياض ،الطابق الخامس،
مبلغ  52.224.000درهم.
مبنى  7و ،8حي رياض ،الرباط
تغيير الفصل  7من النظام
 ،10100الرباط.
األسا�سي للشركة.
مدة قيام الشركة  99 :سنة ابتداء
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
من تاريخ تأسيسها النهائي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رأسمال الشركة  :يقدر ب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 03/01/2022تحت رقم  100.000 .806876درهم مقسم إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للواحدة
من أجل الخالصة والبيان
 130 Pموزعة كالتالي :
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السيد يونس هزي  1000 :حصة.
التسييرواإلمضاء :
تسيير الشركة ملدة غير محدودة
من طرف السيد يونس هزي.
تصبح الشركة ملزمة بتوقيع
السيد يونس هزي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة.
تقسيم األرباح  :بعد اقتطاع %5
كاحتياط قانوني ،يوزع الباقي حسب
قرارالشركاء.
التسجيل  :تم التسجيل باملحكمة
التجارية للرباط يوم  26أبريل 2022
تحت الرقم .159741
ملخص من أجل النشر
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SOCIETE NOURA ELECTRO
رقم التقييد في السجل التجاري :
131187
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 30نوفمبر  2021املسجل في الرباط
بتاريخ  28ديسمبر  2020تحت رقم
 16189/43706/54038تم أخذ
القرارات التالية :
الفسخ املبكر للشركة ابتداء من
 30نوفمبر .2021
تم تعيين السيدة نورة غنام
كمسؤولية عن جميع اإلجراءات
املتعلقة بهذا الفسخ.
تم تعيين العنوان الكائن بتجزئة
أوالد زعير حي التضامن الشطر 3
رقم  5بلوك  2كمقرلهذا الفسخ.
تم الوضع القانوني املتعلق بهذا 
الفسخ باملحكمة االبتدائية بتمارة
تحت رقم  711بتاريخ  5أبريل .2022
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK
Comptable Agréé Par l’Etat
N° 48 Rue Mohamed El Amraoui
Résidence Nizar
Tél. 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81
Fax : 05.37.90.39.26
KENITRA

شركة STATION NOUR
SABAH
ش.ذ.م.م.
املقراالجتماعي  :الطريق الوطنية
رقم  ،1طريق طنجة ،ملك واعقيل
سوق أربعاء الغرب
تبعا لعقد تأسيس شركة
STATION NOUR SABAH
ش.ذ.م.م .تقرر تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ،مميزاتها هي
كالتالي :
الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات املسؤولية املحدودة.
التسمية STATION NOUR :
SABAH
املوضوع الرئي�سي  :محطة التزويد
بالوقود والخدمات.
املقر االجتماعي  :الطريق الوطنية
رقم  ،1طريق طنجة ،ملك واعقيل،
سوق أربعاء الغرب.
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :تبدأ السنة املالية
في فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر
من كل سنة.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال 
الشركة في مبلغ  100.000درهم،
مقسمة إلى  1.000حصة اجتماعية
من فئة  100درهم للواحدة.
تخصص الحصص على الشكل
التالي :
بوراس محمد أمين ،أكدال23 ،
زنقة األسد ابن الفرات ،الرباط510 ،
حصة اجتماعية.
بوراس نافع ،فيال رقم  ،23زنقة
األسد ابن الفرات ،الرباط170 ،
حصة اجتماعية.
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بوراس حمزة ،طريق فاس ،زنقة
 ،40رقم  ،46سيدي قاسم160 ،
حصة اجتماعية.
بوراس محمد ،شارع الشهيد
الحسين بن علي ،رقم  ،3سوق أربعاء
الغرب 160 ،حصة اجتماعية.
املجموع  1000 :حصة.
اإلدارة  :السيد بوراس نافع،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،GB192197القاطن بالرباط،
فيال رقم  ،23زنقة األسد ابن الفرات
أكدال.
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين
الشركة باملحكمة االبتدائية بسوق
أربعاء الغرب ،بتاريخ  19أبريل
 ،2022تحت رقم .2022/49
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Fax : 05.37.90.39.26
KENITRA

شركة AFRICAN BEES
ش.ذ.م.م
املقراالجتماعي  :مركزلالميمونة
قيادة لالميمونة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي لشركة AFRICAN BEES
ش.ذ.م.م ،املنعقد بلالميمونة ،بتاريخ
 11أبريل  ،2022وتبعا لعقد بيع
الحصص االجتماعية الذي سبقه،
تقرر ما يلي :
تمت املصادقة على بيع السيد
كعيب التهامي ل   500حصة
اجتماعية لفائدة السيدة سليماني
ليلى.
تعديل الفصل  6و 7من النظام
األسا�سي.
إعادة صياغة النظام األسا�سي
للشركة.

الجريدة الرسمية
وقد تم اإليداع القانوني لهذا 
املحضر باملحكمة االبتدائية بسوق
أربعاء الغرب ،بتاريخ  19أبريل
 ،2022تحت رقم  2022/48بملف
السجل التجاري رقم .26043
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شركة MA.BEEL
CONEKTION TRANS
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
املقراالجتماعي  :إقامة الكولف
 ،G.H 117عمالة  ،143شقة 9
القنيطرة
بمقت�ضى محضر الجمع
العام االستثنائي للشركاء بشركة
MA.BEEL CONEKTION TRANS
ش.ذ.م.م ،املنعقد بالقنيطرة،
بتاريخ  6أبريل  ،2022وتبعا لعقدي 
بيع الحصص االجتماعية اللذان
سبقناه ،تقرر ما يلي :
باع السيد بالعريبي عزالدين 50
حصة اجتماعية ،لفائدة السيد
سمان محمد.
وباع السيد ملشووك فؤاد 50
حصة اجتماعية ،لفائدة السيد
سمان محمد.
استقالة املسيرين القدامى السيد
بالعريبي عزالدين والسيد املشووك
فؤاد وتعيين مسير جديد وحيد
في شخص السيد سمان محمد،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،GB56188مع إعطائه جميع
صالحيات التوقيع اإلداري واملصرفي.
إعادة صياغة النظام األسا�سي.

8259

وقد تم اإليداع القانوني لهذا 
املحضر باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة ،بتاريخ  19أبريل ،2022
تحت رقم  91106بملف السجل
التجاري رقم .42239
136 P

UNITED FOOTBALL CLUB
SETTAT
SARL/AU
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي سجل
بسطات ،بتاريخ  10مارس ،2022
تم وضع القوانين األساسية لشركة
ذات مسؤولية محدودة ،ذات شريك
وحيد.
التسمية UNITED FOOTBALL :
 CLUB SETTATش.ذ.م.م.ذ.ش.و.
الهدف :
مشغل مقهى يشغل خمسة
أشخاص أو أكثر ،مالعب كرة.
وبصفة عامة جميع العمليات
املالية التجارية الصناعية ،املنقولة
أو غير املنقولة التي يمكنها االرتباط
مباشرة أو بصفة غير مباشرة
بأهداف الشركة والتي تساعد على
ازدهاروتنمية الشركة.
املقر االجتماعي  :املنطقة
السياحية الحضرية املدخل الشمالي
ملدينة سطات.
املدة  99 :سنة ابتداء من
تأسيسها.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
مبلغ  1.000.000درهم.
التسيير  :أسند التسيير للسيد
محمد ر�ضى الخيراوي.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى غاية  31ديسمبر من
كل سنة.
األرباح  :يخصم من األرباح ما 
يقدرب  %5من أجل تكوين االحتياط
القانوني للشركة إلى أن يبلغ عشر
الرأسمال االجتماعي.

تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات
بتاريخ  21أبريل  2022تحت رقم
.2022/124
وتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
بسطات تحت رقم .7009
من أجل الخالصة والبيان
ائتمانية «كونت كلير»

137 P

JAK KHALIFA
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
السجل التجاري بسال

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 7أبريل  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد خصائصها كالتالي :
التسمية JAK KHALIFA :
املقراالجتماعي  :حي السالم قطاع
 11متجر  63سال.
املدة  99 :سنة.
الهدف االجتماعي  :هدف الشركة
سواء داخل املغرب أو خارجه
لحسابها أو لحساب اآلخرين :
الزراعة ،شراء وبيع الفاكهة
والخضروات ،استيراد وتصدير
املنتجات الزراعية واملعدات ،تربية
املوا�شي ،تجارة.
رأس املال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  10.000درهم مقسمة إلى
 100حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة مدفوعة بنسبة
 %100من قبل املساهمة الوحيدة
السيدة الكبيرة منصوري.
التسيير  :تم تعيين السيدة الكبيرة
منصوري كمسيرة للشركة.
التوقيع  :تلتزم الشركة بتوقيع
السيدة الكبيرة منصوري لجميع
العقود واملعامالت.

الجريدة الرسمية

8260

اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بسال وتم تقييدها بالسجل
التجاري تحت رقم  35867بتاريخ
 25أبريل .2022
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

138 P

DRMP

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريح  23مارس  2022بالرباط
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة تحمل الخصائص التالية :
التسمية DRMP :
الهدف  :فرز النفايات أو إعادة
معالجتها.
العنوان التجاري   :ملك شاكر
دوار والد مسون رخوخة صباح
الصخيرات تمارة.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
التسيير  :تم تعيين السيد محمد
ديفي كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
املدة  :مدة عمر الشركة  99سنة
من تاريخ التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى   31ديسمبر من كل سنة ما عدا 
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
تم التقييد في السجل التجاري 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم
 136055بتاريخ  18أبريل .2022
139 P

STE ACADEMIE DE LA
REUSSITE
SARL

تصفية شركة

بتاريخ  31مارس  2022وبموجب
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل
بالرباط بتاريخ  15أبريل  2022قرر
الشركاء ما يلي :

تصفية الشركة وتم إسناد أمر
التصفية للسيد املهدي صمهنين.
مقر التصفية هو املقر االجتماعي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بتمارة بتاريخ  20أبريل  2022تحت
رقم .7945
140 P
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شركة SBIHI EVENTS
ش.ذ.م.م/ .ش.و.

تغييراملقراالجتماعي للشركة

على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ
 ،10/10/2022اجتمع شركاء شركة
« »SBIHI EVENTSشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
بمقر هذه األخيرة وقرروا املصادقة
على ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة   
إلى املقر الجديد الكائن بسال ،شارع
STE AMAN LK
فاس ،عمارة  ،05شقة  ،29مارينا 
SARL
سال.
تصفية شركة
أنجز اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ  30نوفمبر  2021وبموجب
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل االبتدائية بسال ،في ،08/03/2022
بالرباط بتاريخ  29ديسمبر  2021قرر تحت رقم.38495
من أجل املستخرج واإلنجاز
الشركاء ما يلي :
143 P
تصفية الشركة وتم إسناد أمر
التصفية للسيد الحسن كعبوش.
شركة B.Y. TRAVAUX
مقر التصفية هو املقر االجتماعي
ش.ذ.م.م.
للشركة.
تصـ ــفية الـشركة
تم اإليداع القانوني بكتابة
تعيين مص ــف للشركة
الضبط لدى املحكمة التجارية
على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ
بالرباط بتاريخ  14أبريل  2022تحت
 ،18/10/2021اجتمع شركاء شركة
رقم .123845
« »B.Y. TRAVAUXشركة ذات
141 P
مسؤولية محدودة بمقر هذه األخيرة
وقرروا املصادقة على ما يلي :
STE MCN TECHNOLOGIE
تصفية الشركة؛
SARL
تعيين السيد عبد هللا بريكش
تصفية شركة
مصف للشركة.
بتاريخ  10يوليو   2021وبموجب
أنجز اإليداع القانوني باملحكمة
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل االبتدائية بسال ،في ،08/03/2022
بالرباط بتاريخ  6مارس  2022قرر تحت رقم .38496
الشركاء ما يلي :
من أجل املستخرج واإلنجاز
تصفية الشركة وتم إسناد أمر
144 P
التصفية للسيد نبيل الخديري.
مقر التصفية هو املقر االجتماعي
PALACE NOUR 11
للشركة.
SARL AU
تم اإليداع القانوني بكتابة
شركة محدودة املسؤولية
الضبط لدى املحكمة التجارية
رأس مالها  100.000 :درهم
بالرباط بتاريخ  22أبريل  2022تحت
زيادة في رأس املال
رقم .124045
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 142 Pبتاريخ  21/04/2022بتمارة ،لشركة

«باالس نور »11شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات شريك واحد رأسمالها 
 100.000درهم ومقرها االجتماعي
ب تجزئة رقم  99حي املغرب العربي
شارع طارق ابن زياد تمارة تقرر
ما يلي:
زيادة رأس املال من 100.000
درهم إلى  500.000درهم بتضمين
من الحساب الجاري للشركاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بتمارة
االبتدائية
 26-04-2022تحت الرقم .7982
للخالصة و التذكير

145 P

PREFABRICADOS Y
HORMIGONES ESPAMAR
SARL

تغيير

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد ببن سليمان  
بتاريخ  04/04/2022قرر الشركاء
لشركة PREFABRICADOS Y
HORMIGONES ESPAMAR SARL
ما يلي :
رفع رأسمال الشركة من  
 100.000درهم إلى 3.000.000
درهم بمساهمة نقدية.
مالئمة القوانين األساسية
للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
ببنسليمان بتاريخ 25/04/2022
تحت رقم .232
146 P

NEWTECH IT MAROC

RC : 159603
الصفة القانونية  :شركة محدودة
املسؤولية.
بمقت�ضى القانون األسا�سي املؤرخ
بتاريخ  16/02/2022تقرر تأسيس
شركة تحمل اسم NEWTECH
 IT MAROCمحدودة املسؤولية
خاصيتها كالتالي :
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الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني بالسجل
التسمية NEWTECH IT« :
 »MAROCمحدودة املسؤولية.
التجاري لدى املحكمة التجارية
الهدف  :الشركة تمارس نشاطها  بالرباط بتاريخ  20أبريل 2022
باملغرب و خارجه،
بالسجل التحليلي تحت رقم
خدمات ودراسات وهندسة  ،123963وبالسجل الزمني تحت
تكنولوجيا املعلومات.
رقم .2822
بيع أجهزة وبرامج الكمبيوتر.
147 P
برمجة الحاسوب.
التدريب.
STE FISH KITCHEN
املشاركة في رأس املال أو حصص
SARL
في أي شركة أو عملية أيا كانت
شركة ذات مسؤولية محدودة
عن طريق االندماج أو املساهمة
رأسمالها  100.000 :درهم
أو االكتتاب أوشراء  األوراق املالية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فاتح
وحقوق الشركات أو تأسيس شركات
أبريل  2022بالرباط قد تم تأسيس
جديدة.
وبشكل عام كل عملية تجارية أو شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي
صناعية أو مالية أو عقارية لها عالقة تحمل الخصائص التالية :
مباشرة أو غير مباشرة باألهداف التي
التسمية FISH KITCHEN SARL :
وردت أعاله أو املناسبة لتعزيز توسع
الهدف االجتماعي  :مطعم ،مقهى
و تطور الشركة.
واألشغال املختلفة أو البناء.
املقر االجتماعي  :مقر الشركة
املقر االجتماعي  :تجزئة عين
حدد في العنوان التالي  15 :شارع
العتاريس رقم  102شقة رقم 4
االبطال ،عمارة رقم  4اكدال،
الطابق الثاني الصخيرات.
الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من
املدة القانونية  :تأسست الشركة
ملدة  99سنة ابتداء من تاريخ التأسيس النهائي.
الرأسمال   100.000 :درهم
التأسيس النهائي لها.
الرأسمال االجتماعي  :رأسمال  مقسمة إلى  1000حصة من فئة
الشركة حدد في مبلغ  100 100.000درهم للحصة الواحدة.
قسمت إلى  1000حصة من 100
السيد ابو العالء العوني 950
درهم لكل حصة دفع كليا ويمثل حصة.
مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة
السيدة ابو العالء سلمى 50
من طرف :
حصة.
الشركة  NEWTECH ITب
التسيير  :السيد ابو العالء
 50.000درهم.
العوني.
الشركة NEWTECH IT
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 INTERNATIONALب 50.000
 31ديسمبر.
درهم.
اإليداع  :املحكمة التجارية بمدينة
تدفع هذه الحصص بالكامل
الرباط.
وتخصص كلها للشركة.
السجل التجاري رقم 159637
التسيير  :يسير الشركة السيد
حسايري حسام ،تون�سي الجنسية بالرباط فاتح أبريل .2022
148 P
حامل لجوازالسفررقم .C186767
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مزارأوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  6.500.441 :درهم
مقرها االجتماعي  :زاوية شارع عبد املومن
وزنقة كالفون  -الدارالبيضاء

مزارأوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  6.441.500 :درهم
مقرها االجتماعي  :زاوية شارع عبد املومن
وزنقة كالفون  -الدارالبيضاء

MAZARS MANAGEMENT
CONSULTING

KOLIBRI TECHNOLOGIES

SARL

الحل املسبق للشركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املختلط بتاريخ  28فبراير ،2022
قرر شركاء شركة MAZARS
،MANAGEMENT CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة،
رأسمالها   10.000درهم ،مقرها 
االجتماعي بالدار البيضاء104 ،
مكرر ،زاوية شارع عبد املومن ،عمارة
أكابولكو ،الطابق الثالث ،مكتب
 ،301ما يلي :
املصادقة على حسابات السنة
املالية املنتهية في  31أغسطس
 2021؛
الحل املسبق للشركة ؛
تعيين السيد Abdou Souleye
  DIOPكمصفي للشركة ؛
تحديد مقر التصفية ب 104 :
مكرر ،زاوية شارع عبد املومن ،عمارة
أكابولكو ،الطابق الثالث ،مكتب
 ،301الدارالبيضاء ؛
تحديد التزامات وواجبات
املصفي  ؛
تحديد اتعاب املصفي ؛
نهاية والية املسير السيد Abdou
 Souleye DIOP؛
وصل ابراء للمسير ؛
إعطاء الصالحيات من أجل
القيام باإلجراءات القانونية.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية ملدينة
الدار البيضاء بتاريخ  19أبريل 2022
تحت رقم .821723
بمقت�ضى مقتطف و بيان
مزارأوديت و استشارات
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SAS

تأسيس شركة مساهمة مبسطة
ذات شريك وحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بمدينة
الدار البيضاء بتاريخ  2مارس ،2022
تم تأسيس شركة مساهمة مبسطة
ذات شريك وحيد ذات الخصائص
التالية :
KOLIBRI
:
التسمية
TECHNOLOGIES
شكل الشركة  :شركة مساهمة
مبسطة ذات شريك وحيد.
الهدف  :تهدف الشركة في املغرب
كما في الخارج ،إلى :
أنشطة دعم تكنولوجيا 
املعلومات  :تصميم النظم ،تطوير
التطبيقات وتطويرالبرامج ؛
تقديم االستشارة واملساعدة
والتكوين مجال املعلوميات
ونظم املعلومات وجميع األنشطة
املعلوماتية ؛
تنفيذ الخطة الرئيسية لنظم
املعلومات ؛
تسويق التراخيص وتنفيذ حزم
تخطيط موارد املؤسسة ؛
التكامل والتنفيذ واملشورة حول 
تخطيط موارد املؤسسة ونظم
املعلومات ؛
إدارة تكنولوجيا املعلومات
ومعالجتها :إدارة البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ،وصيانة
التطبيقات ؛
إنشاء وتطوير البرامج والبرمجيات
وقواعد البيانات ؛
وخدمات
توفير املعدات
تكنولوجيا املعلومات ؛
تسويق وتجميع وتركيب وصيانة
األجهزة وشبكات الحاسوب ؛

الجريدة الرسمية

8262

واستضافة

إنشاء
اإللكترونية ؛
تنفيذ حلول النسخ االحتياطي
وأمن تكنولوجيا املعلومات ؛
االستحواذ على األسهم ،بجميع
أشكالها ،في أي شركة أو مؤسسة
أو صناعة قد تكون ذات صلة،
بشكل مباشر أو غير مباشر ،بأحد
األشياء املعنية ؛
وبصفة عامة ،كل العمليات
الصناعية والتجارية واملالية التي لها 
عالقة بالهدف االجتماعي أعاله والتي
من شأنها تطويروتنمية الشركة.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
املقر االجتماعي  :زاوية شارع
عبد املومن وزنقة سومية ،عمارة
شهرزاد  ،3الطابق الخامس ،الرقم
 ،22الدارالبيضاء.
الرأسمال االجتماعي  :محدد
في مبلغ  100.000درهم مقسم إلى
 1.000سهم من فئة  100درهم
للسهم الواحد مدفوع بالكامل من
طرف الشريك الوحيد KOLIBRI :
TELECOMMUNICATION INC
السنة املالية  :تبتدئ في فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير  :ستسير الشركة ،وملدة
غيرمحددة ،من طرف :
السيد Jean-Ignace LUSSIER-
 ،DULUDEكندي الجنسية ،مزداد
يوم  19يونيو   1989بمونتريال،
مقيم بكندا وحامل لجواز سفر رقم
.AC201998
اإليداع القانوني و التسجيل :
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة لدى املركز الجهوي 
لالستثمار ملدينة الدار البيضاء
بتاريخ  18أبريل  2022حيت سجلت
بالسجل التجاري ملدينة الدار
البيضاء تحت رقم .540525
بمقت�ضى مقتطف و بيان
مزارأوديت و استشارات

املواقع
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مزارأوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 6 500 441 :درهم
مقرها االجتماعي :زاوية شارع عبد املومن وزنقة
كالفون  -الدارالبيضاء

مزارأوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 6.441.500 :درهم
مقرها االجتماعي :زاوية شارع عبد املومن وزنقة
كالفون  -الدارالبيضاء

SARL

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد

MAZARS INFORMATION
SYSTEMES

إعالن عن الحل املسبق للشركة
 - Iبمقت�ضى محضر الجمع العام
املختلط بتاريخ  28فبراير ،2022
قرر شركاء شركة MAZARS
،INFORMATION SYSTEMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة،
رأسمالها   1.600.000درهم ،مقرها 
االجتماعي بالدار البيضاء104 ،
مكرر ،زاوية شارع عبد املومن ،عمارة
أكابولكو ،الطابق الثالث ،مكتب
 ،301ما يلي :
 - 1املصادقة على حسابات السنة
املالية املنتهية في  31غشت 2021؛
 - 2الحل املسبق للشركة؛
 - 3تعيين السيد Abdou Souleye
  DIOPكمصفي للشركة؛
 - 4تحديد مقر التصفية ب104 :
مكرر ،زاوية شارع عبد املومن ،عمارة
أكابولكو ،الطابق الثالث ،مكتب
 ،301الدارالبيضاء؛
 - 5تحديد التزامات وواجبات
املصفي؛
 - 6تحديد اتعاب املصفي؛
 - 7نهاية والية املسير السيد
Abdou Souleye DIOP؛
 - 8وصل ابراء للمسير؛
 - 9إعطاء الصالحيات من أجل
القيام باإلجراءات القانونية.
 - IIتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية ملدينة
الدار البيضاء بتاريخ  19أبريل 2022
تحت رقم .821722
بمقت�ضى مقتطف و بيان
‘’مزارأوديت و استشارات ‘‘
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FPK CASA 1

 - Iبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بمدينة الدار البيضاء بتاريخ
 28فبراير  ،2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد ذات الخصائص التالية :
 - 1التسمية.FPK CASA 1 :
 - 2شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
 - 3الهدف  :تهدف الشركة ،في
املغرب كما في الخارج ،إلى :
إدارة وتسيير الصاالت الرياضية
ونوادي ومراكزاللياقة البدنية؛
تقديم االستشارة والتكوين في
مجال الرياضة؛
تنظيم الندوات واألحداث
املتعلقة بنشاط الشركة؛
شراء وبيع جميع أنواع املعدات
واملالبس الرياضية واملكمالت
الغذائية واملشروبات غيرالكحولية؛
تسيير كل أصل تجاري مخصص
لأللعاب الرياضية ونوادي اللياقة
البدنية؛
وبصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية املنقولة
أو الثابتة التي لها صلة مباشرة او غير
مباشرة باألهداف املعددة أعاله أو
التي من شأنها تطويروتنمية الشركة.
 - 4مدة الشركة 99 :سنة ابتداء
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
 - 5املقر االجتماعي :ملتقى زنقة
روموندي ،أمينة بنت وهاب وابن
يحيى االفراني ،املعارف ،الدارالبيضاء.
 - 6الرأسمال االجتماعي :محدد
في مبلغ  30.000درهم مقسم إلى
 300حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة مدفوع بالكامل من
طرف الشريك الوحيد ،شركةFPK :
MAROC؛

 - 7السنة املالية :تبتدئ في فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
 - 8التسيير :ستسير الشركة،
وملدة غيرمحددة ،من طرف السادة:
جمال التواتي ،مغربي الجنسية،
مزداد يوم  22أغسطس 1979
بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
للبطاقة الوطنية رقم PW805860؛
جالل يخلف ،مغربي الجنسية،
مزداد يوم  23أغسطس 1988
بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
للبطاقة الوطنية رقم PS809503؛
،Marc Olivier WAINBERG
فرن�سي الجنسية ،مزداد يوم  7أبريل
 1972بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
لجوازسفررقم .17E155607
 - IIاإليداع القانوني والتسجيل :
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة لدى املحكمة التجارية ملدينة
الدار البيضاء بتاريخ  14أبريل 2022
حيت سجلت بالسجل التجاري 
لنفس املدينة تحت رقم .540215
بمقت�ضى مقتطف و بيان
‘’مزارأوديت و استشارات ‘’
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مزارأوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 6.441.500 :درهم
مقرها االجتماعي :زاوية شارع عبد املومن وزنقة
كالفون  -الدارالبيضاء

FPK RABAT 2

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد

 - Iبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بمدينة الدار البيضاء بتاريخ
 28فبراير  ، 2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد ذات الخصائص التالية :
 - 1التسمية.FPK RABAT 2 :
 - 2شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
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 - 3الهدف :تهدف الشركة ،في
املغرب كما في الخارج ،إلى :
إدارة وتسيير الصاالت الرياضية
ونوادي ومراكزاللياقة البدنية؛
تقديم االستشارة والتكوين في
مجال الرياضة؛
تنظيم الندوات واألحداث
املتعلقة بنشاط الشركة؛
شراء وبيع جميع أنواع املعدات
واملالبس الرياضية واملكمالت
الغذائية واملشروبات غيرالكحولية؛
تسيير كل أصل تجاري مخصص
لأللعاب الرياضية ونوادي اللياقة
البدنية؛
وبصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية املنقولة
أو الثابتة التي لها صلة مباشرة او غير
مباشرة باألهداف املعددة أعاله أو
التي من شأنها تطويروتنمية الشركة.
 - 4مدة الشركة 99 :سنة ابتداء
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
 - 5املقراالجتماعي :زاوية شارع عبد
املومن و زنقة سومية ،عمارة شهرزاد
 ،3الطابق الخامس ،الرقم ،22
الدارالبيضاء.
 - 6الرأسمال االجتماعي :محدد
في مبلغ  30.000درهم مقسم إلى
 300حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة مدفوع بالكامل من
طرف الشريك الوحيد ،شركةFPK :
.MAROC
 - 7السنة املالية :تبتدئ في فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
 - 8التسيير :ستسير الشركة،
وملدة غيرمحددة ،من طرف السادة:
جمال التواتي ،مغربي الجنسية،
مزداد يوم  22أغسطس 1979
بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
للبطاقة الوطنية رقم PW805860؛
جالل يخلف ،مغربي الجنسية،
مزداد يوم  23أغسطس 1988
بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
للبطاقة الوطنية رقم PS809503؛

الجريدة الرسمية
،Marc Olivier WAINBERG
فرن�سي الجنسية ،مزداد يوم  7أبريل
 1972بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
لجوازسفررقم .17E155607
 - IIاإليداع القانوني والتسجيل :
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة لدى املحكمة التجارية ملدينة
الدار البيضاء بتاريخ  14أبريل 2022
حيت سجلت بالسجل التجاري 
لنفس املدينة تحت رقم .540209
بمقت�ضى مقتطف و بيان

‘’مزارأوديت و استشارات ‘’
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مزارأوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 6.441.500 :درهم
مقرها االجتماعي :زاوية شارع عبد املومن وزنقة
كالفون  -الدارالبيضاء

FPK KENITRA 1

إعالن عن تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد

 - Iبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بمدينة الدار البيضاء بتاريخ
 12يناير  ، 2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد ذات الخصائص التالية :
 - 1ا لتسميةFPK KENITRA 1 :
 - 2شكل الشركة :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد؛
 - 3الهدف :تهدف الشركة ،في
املغرب كما في الخارج ،إلى :
إدارة وتسيير الصاالت الرياضية
ونوادي ومراكزاللياقة البدنية؛
تقديم االستشارة والتكوين في
مجال الرياضة؛
تنظيم الندوات واألحداث
املتعلقة بنشاط الشركة؛
شراء وبيع جميع أنواع املعدات
واملالبس الرياضية واملكمالت
الغذائية واملشروبات غيرالكحولية؛
تسيير كل أصل تجاري مخصص
لأللعاب الرياضية ونوادي اللياقة
البدنية؛

وبصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية املنقولة
أو الثابتة التي لها صلة مباشرة
اوغيرمباشرة باألهداف املعددة أعاله
أو التي من شأنها تطوير وتنمية
الشركة.
 - 4مدة الشركة 99 :سنة ابتداء
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
 - 5املقر االجتماعي :زاوية شارع
عبد املومن وزنقة سوميه ،عمارة
شهرزاد  ،3الطابق الخامس ،الرقم
 ،22الدارالبيضاء.
 - 6الرأسمال االجتماعي :محدد في
مبلغ  30.000درهم مقسم إلى 300
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة مدفوع بالكامل من طرف
الشريك الوحيد ،شركة.AMJ 37 :
 - 7السنة املالية :تبتدئ في فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
 - 8التسيير :ستسير الشركة،
وملدة غيرمحددة ،من طرف السادة:
جمال التواتي ،مغربي الجنسية،
مزداد يوم  22أغسطس 1979
بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
للبطاقة الوطنية رقم PW805860؛
 ،Akli DIKOUSفرن�سي الجنسية،
مزداد يوم  26أغسطس 1986
بحا�سي مسعود ،مقيم بفرنسا وحامل
للبطاقة الوطنية رقم 18HA38917؛
 ،Mehdi QMARIفرن�سي
الجنسية ،مزداد يوم  24يونيو 1984
بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل لجواز
سفررقم .17AR95279
 - IIاإليداع القانوني والتسجيل :
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة لدى املحكمة التجارية ملدينة
الدار البيضاء بتاريخ  14أبريل 2022
حيت سجلت بالسجل التجاري 
لنفس املدينة تحت رقم .540211

8263
مزارأوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 6.441.500 :درهم
مقرها االجتماعي :زاوية شارع عبد املومن وزنقة
كالفون  -الدارالبيضاء

FPK SALE

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد

 - Iبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بمدينة الدار البيضاء بتاريخ
 28فبراير  ، 2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد ذات الخصائص التالية :
 - 1ا لتسمية.FPK SALE :
 - 2شكل الشركة :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد؛
 - 3الهدف :تهدف الشركة ،في
املغرب كما في الخارج ،إلى :
إدارة وتسيير الصاالت الرياضية
ونوادي ومراكزاللياقة البدنية؛
تقديم االستشارة والتكوين في
مجال الرياضة؛
تنظيم الندوات واألحداث
املتعلقة بنشاط الشركة؛
شراء وبيع جميع أنواع املعدات
واملالبس الرياضية واملكمالت
الغذائية واملشروبات غيرالكحولية؛
تسيير كل أصل تجاري مخصص
لأللعاب الرياضية ونوادي اللياقة
البدنية؛
وبصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية املنقولة
أو الثابتة التي لها صلة مباشرة او غير
مباشرة باألهداف املعددة أعاله أو
التي من شأنها تطويروتنمية الشركة.
 - 4مدة الشركة 99 :سنة ابتداء
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
 - 5املقر االجتماعي :زاوية شارع
عبد املومن و زنقة سومية ،عمارة
بمقت�ضى مقتطف و بيان
شهرزاد  ،3الطابق الخامس ،الرقم
‘’مزارأوديت و استشارات ‘’
 ،22 154 Pالدارالبيضاء.
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 - 6الرأسمال االجتماعي :محدد
في مبلغ  30.000درهم مقسم إلى
 300حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة مدفوع بالكامل من
طرف الشريك الوحيد ،شركةFPK :
MAROC؛
 - 7السنة املالية :تبتدئ في فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
 - 8التسيير :ستسير الشركة،
وملدة غيرمحددة ،من طرف السادة:
جمال التواتي ،مغربي الجنسية،
مزداد يوم  22أغسطس 1979
بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
للبطاقة الوطنية رقم PW805860؛
جالل يخلف ،مغربي الجنسية،
مزداد يوم  23أغسطس 1988
بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
للبطاقة الوطنية رقم PS809503؛
،Marc Olivier WAINBERG
فرن�سي الجنسية ،مزداد يوم  7أبريل
 1972بفرنسا ،مقيم بفرنسا وحامل
لجوازسفررقم .17E155607
 - IIاإليداع القانوني والتسجيل :
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة لدى املحكمة التجارية ملدينة
الدار البيضاء بتاريخ  12أبريل 2022
حيت سجلت بالسجل التجاري 
لنفس املدينة تحت رقم .539885
بمقت�ضى مقتطف و بيان
‘’مزارأوديت و استشارات ‘’ 
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رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة للشريك الوحيد
على الشكل التالي :
السيد عادل املجمع  1000حصة.
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 االجتماعي  :إقامة  30شقة
 8شارع موالي احمد لوكيلي ،حسان،
الرباط.
التسيير  :السيد عادل املجمع.
رقم التسجيل بالسجل التجاري 
 159801باملحكمة التجارية بالرباط.
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Société DELICE PLATEAU
S.A.R.L AU
رأسمالها  1000 :درهم
RC N° : 33613
قــرر الجمع العام االستثنائي
للشركة ،واملنعقد بتاريخ  2فبراير
 2022الحل املسبق للشركة.
وتم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  14أبريل 2022
تحت رقم.38707
157 P

Société YANDY BRANDS

S.A.R.L
VEDAX
رأسمالها  100.000 :درهم
SARL AU
RC N° : 154679
تأسيس شركة
قــرر الجمع العام االستثنائي
اسم الشركة  .VEDAX SARL AU :للشركة ،واملنعقد بتاريخ  23مارس
الصفة القانونية  :ش.م.م ش.و 2022 .الحل املسبق للشركة.
تاريخ تسجيل العقد العرفي
وتم اإليداع القانوني باملحكمة
 16أبريل  2022الرباط.
التجارية بالرباط بتاريخ  26أبريل 2022
الهدف االجتماعي  :التجارة ،تجارة تحت رقم .124156
158 P
األملينيوم والسيليكون.
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MALIDIS
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات شريك واحد
يقدررأسمالها ب  2.000.000 :درهم
املقراالجتماعي 4 :إضافي ،منصور،3
زنقة  ،51الرقم  ،36برنو�صي،
الدارالبيضاء.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 3مارس  ،2022ومسجل بتاريخ
 4مارس  ،2022قرر الشريك الوحيد
في الشركة ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة من
العنوان املذكور أعاله إلى العنوان
التالي :
الرقم  ،148زنقة الزبيربن العوام،
الصخور السوداء ،الدارالبيضاء.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  23مارس ،2022
تحت رقم .)RC N° 29899( 818765
159 P
مكتب االستشارة  FIDUTEMAش.م.م
رقم  136شارع القاهرة ،الطابق األول ،شقة
رقم  1كومطراف  ،1تمارة
الهاتف  0537 64 42 48 :الفاكس 47 64 :
0537 64

JENA AGRI
SARL

إعالن عن تصفية الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16مارس  2022قررت شركة JENA
 AGRI SARLعلى ما يلي :
تصفية لشركة JENA AGRI
 SARLوتعيين السيد سمير جباري 
كمصفي للشركة وعنوان التصفية
هو رقم  ،15شارع األبطال ،شقة
رقم  ،4أكدال ،الرباط.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني األول بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 25أبريل  2022تحت رقم .123784
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STE FIDUCIAIRE ZITOUNI SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DH
SIEGE SOCIAL : AV MED V N°55 RUE
AL MAIKAMA, APP N°3, 1er ETAGE EL
KELAA DES SRAGHNA
TEL : 0524 22 16 66

STE ATRADEVELOPPEMENT
SARL

تصفية شركة

قرر الشركاء بشركة STE
ATRADEVELOPPEMENT SARL
ش.م.م رأسمالها   100.000درهم
ويوجد مقرها االجتماعي بتجزئة
االمل رقم  ،504العطاوية بقلعة
السراغنة.
خالل الجمع العام الغير العادي 
للشركة واملنعقد بتاريخ  18مارس
 2022نصه كما يلي :
املصادقة على تصفية الشركة
املذكورة أعاله.
قبول استقالة السيد عز الدين
لطيف من مهامه كمسيرللشركة.
تعيين السيد عبد العزيز الهداني
كمصفي للشركة وتخويله جميع
الصالحيات لهذا الغرض.
تحديد مقر التصفية ب  :تجزئة
األمل رقم  ،504العطاوية ،قلعة
السراغنة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ
 20أبريل  2022تحت رقم .2022/175
161 P

MAESTRO CONSEIL

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

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل    2022بالرباط ،قد تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد ،والتي تحمل
الخصائص التالية :

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

:

MAESTRO

الـتـسـمـي ــة
.CONSEIL
الهدف االجتماعي  :الدراسة في
التسويق والتواصل واالستراتيجية.
املقراالجتماعي  ،15 :شارع األبطال،
شقة رقم  ،4اكدال ،الرباط.
الـ ـمـ ــدة 99 :سنة ابتداء من
التأسيس.
رأسمال الشـركة  100.000 :درهم.
ال ـمـساهـمون  :السيد بوستة
سليم ،القاطن ب قطاع  ،18إقامة
النرجس ،عمارة ب ،الشقة  ،1حي
الرياض ،الرباط.
التسـي ـي ــر  :السيد بوستة سليم،
القاطن ب قطاع  ،18إقامة النرجس،
عمارة ب ،الشقة  ،1حي الرياض،
الرباط.
اإليداع القانوني  :تـم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية بالرباط ،في  26أبريل 2022
ومسجل تحت رقم .159785
عن الشركة
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STE BNI HLAL

ختم التصفية

بتاريخ  18مارس  2022قرر
الشريك الوحيد شركة BNI HLAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد في طور التصفية،
رأسمالها   100.000درهم ،مقر
تصفيتها   26شارع مرس السلطان،
الطابق األول ،الشقة رقم  ،3الدار
البيضاء.
إقرار التقرير والحسابات املقدمة
من طرف املصفي وكذلك عمليات
التصفية وإبراء ذمة املصفي.
معاينة ختم التصفية.
 - IIسيتم اإليداع بكتابة الضبط
للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
للتلخيص واإلشارة
املصفي
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ائتمانية إني كاونساي  ش .ذ م م
شارع الحسن الثاني انجل  6عمارة  1شقة رقم3
الطابق االول  املركزتمارة
Tél : 05-37-64-10-18

Sté. HLJ ALUMINIUM
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة
في تمارة بتاريخ  12أبريل    2022تم
تأسيس الشركة ذات مسؤولية
محدودة والتي خاصياتها كالتالي :
 - 1التسمية HLJ ALUMINIUM :
.SARL
 - 2الهدف االجتماعي  :هدف
الشركة داخل املغرب أو خارجه هو                           :
أشغال مختلفة للبناء ؛
وعموما جميع العمليات املالية
التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول 
أو بالعقار املرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر بالهدف االجتماعي
لتطويرالشركة.
 - 3املقر االجتماعي   :شقة رقم 4
الطابق األول  إقامة قادر مرس الخير
تمارة                                                                     .
 - 4املدة 99 :سنة ابتداء من يوم
تسجيل الشركة في السجل التجاري                                                                  .
 - 5رأسمال الشركة :تبث في مبلغ
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم   
للواحدة مقسمة كالتالي     :
السيد حسن  ادهاري  334حصة
اجتماعية ؛
السيد الحبيب لكتاوي  333حصة
اجتماعية ؛
السيد جواد ركاني  333حصة
اجتماعية.
 - 6التسيير :تم تعيين السيد
حسن ادهاري والسيد   جواد ركاني
مسيرين للشركة ودلك ملدة غير
محدودة.
 - 7التوقيع االجتماعي :قبلت
الشركة التوقيع املشترك للسيد  
حسن ادهاري والسيد جواد ركاني
لجميع العقود التي تتعلق بها      .
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 - 8السنة االجتماعية :من فاتح
ينايرإلى  31من ديسمبر        .
 - 9اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بتمارة
بتاريخ  25أبريل  2022رقم السجل
التجاري .136133
للنشروالبيان
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نتيجة ملا سبق ،قرر الجمع العام
تعديل البنود  11 ،7 ،6و 14من
النظام األسا�سي للشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط في
 11أبريل  2022تحت رقم .123546
عن إعالن
اإلدارة املسيرة
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UNI ZAER
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000درهم
مقرالشركة  :شارع محمد السادس
رقم  ،5زاوية زنقة كروان  -الرباط
س.ت( .الرباط) 132375
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط
في  24فبراير    ،2022قام السيد
يونس بنسعيد  ()Younes BENSAID
بتفويت  300حصة تابعة للشركة
بقيمة اسمية من فئة  100درهم لكل
حصة ،لفائدة شركة «HOLDING
.»INVEST ASSA
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط
في  24فبراير    ،2022قام السيد
جليل العطار  ()Jalil EL ATTAR
بتفويت  300حصة تابعة للشركة
بقيمة اسمية من فئة  100درهم لكل
حصة ،لفائدة شركة «HOLDING
. »INVEST ASSA
قام الجمع العام غير العادي 
املنعقد في  24فبراير  ،2022بما يلي :
اإلشهاد على تحقيق تفويتات
الحصص التابعة للشركة املذكورة
أعاله ؛
اإلشهاد على استقالة السيد
يونس بنسعيد من مهامه كشريك في
تسييرالشركة ؛
اإلشهاد وقرار على أن يظل السيد
جليل العطار املسير الوحيد للشركة
ويتصرف وحده في صالحية التوقيع ؛
قراراعتماد شرط جديد للموافقة
في حالة تحويل الحصص التابعة
للشركة ،بأي شكل من األشكال.

STE ANIBOOM
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
 15مارس  2022تم إنشاء شركة ذات
مسؤولية محدودة من شريك واحد
بالخصائص التالية:
التسمية STE « ANIBOOM»   :
.SARL AU
رأس املال   100.000 :درهم،
مقسمة على  1000حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
مقر الشركة  :رقم ،1065
 58/5261منطقة الفيالت الطابق
السفلي سال الجديدة.
هدف املؤسسة :استيراد ،شراء
وبيع املنتجات املخصصة للحيوانات
األليفة (أغذية ،إكسسوارات  ،إلخ)،
تقديم الخدمات (رعاية الحيوانات،
إلخ).
الشريك الوحيد :أيمن العسال.
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد
أيمن العسال كمسير للشركة ملدة
غيرمحدودة.
السجل التجاري رقم 33467
باملحكمة االبتدائية بسال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  22أبريل 2021
تحت رقم .36459
166 P
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STE KIHAL AGRO
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
تم بتاريخ  13أبريل  2022وضع
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية :
التسمية STE KIHAL AGRO :
. SARL AU
الهدف :
مقاول في الزراعة وصيانة
الحدائق والشوارع ؛
مقاول في األشغال العمومية ؛
تاجرطحين بالجملة ،نشا.
املقر االجتماعي  :دوار أوالد
الكرن ،جماعة اوالد زراد ،قلعة
السراغنة.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسم على  1000سهم من فئة
 100درهم موزع كاآلتي :
السيد املصطفى الكيحل 1000
حصة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
اإلدارة  :تسير من طرف السيد
املصطفى الكيحل.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية لقلعة السراغنة يوم
 21أبريل  2022تحت رقم .2022/179
السجل التجاري .5177 :
167 P

STE MELIAINVEST
S.A.R.L
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
Siège social : AL WIFAK IMM
2137 APPT 3, 1er ETAGE,
TEMARA
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير
العادي املنعقد يوم  24مارس 2022
لشركة  MELIAINVEST SARLشركة
ذات مسؤولية محدودة ،رأسمالها 
 100.000درهم تم االتفاق على ما يلي :
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ALIA OSSOL

تغييرمقرالشركة :
SARL AU
من الوفاق ،عمارة رقم ،2137
عاليا أوصول ش.م.م .ش .و
شقة  3الطابق األول ،تمارة.
رأسمالها 100.000درهم
إلى العمارة  ،1407شقة رقم ،5
الطابق األول ،تجزئة والد زعير ،عين  ،41شارع ملوزة ،النهضة  ،2الرباط
ICE n° 003.046.958.000.065
عودة ،تمارة.
وقد تم اإليداع القانوني لدى تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 27أبريل  2022تحت رقم .124189
 21مارس    2022ومسجل بالرباط
 168 Pبتاريخ  14أبريل َّ ،2022
تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة
DAR ME CHAIBIA
املسؤولية بشريك وحيد خصائصها 
SARL
كالتالي :
قرر الجمع العام الغير العادي 
 - 1التسمية :عاليا أوصول شركة
املنعقد بتاريخ  17مارس  2022محدودة املهام بشريك وحيد.
للشركة DAR ME CHAIBIA SARL
 - 2الشركاء :الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة سيالريوس هولدينك كروب،
بشريك واحد رأسمالها   100.000شركة محدودة املسؤولية برأسمال 
درهم ،مقرها االجتماعي تجزئة سعيد قدره  100.000درهمICE: ،
حجي ،رقم  1381طريق القنيطرة ،001.563.878.000.073 ،مسجلة
سال ما يلي :
في السجل التجاري بالرباط تحت
رقم  ،101.481هي الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي لشركة :
قررت الشركة  DAR MEللشركة ويمثلها مسيرها السيد
 CHAIBIAتحويل مقرها االجتماعي سقاط نصر ،بطاقة وطنية عدد
إلى شارع جبل العيا�شي ،عمارة .A702.194 22
 - 3أهداف الشركة :اقتناء
محل  ،1أكدال ،الرباط.
األرا�ضي قصد البيع أو التجزئة  .
تفويت الحصص :
 - 4املقر االجتماعي ،41 :شارع
قرر السيد زداري عبد الرزاق
املالك ل  50حصة تفويت  25حصة ملوزة ،النهضة  ،2الرباط.
 - 5املدة 99 :سنة ابتداء من تاريخ
للسيد العربي دروش بقيمة 2500
تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
درهم ثمن الحصة الواحدة 100
 - 6الرأسمال   100.000 :درهم
درهم.
مقسمة إلى  1.000حصة  من فئة
قررت السيدة رجاء العوني املالكة
 100درهم مكتتبة كاملة من طرف
ل  50حصة تفويت  25حصة للسيد الشريكة الوحيدة سيالريوس
محمد األمين البكدوري األشقري  هولدينك كروب ش.م.م.
بقيمة  2500درهم ثمن الحصة
 - 7التسيير :عين السيد سقاط
الواحدة  100درهم.
نصر ،بطاقة وطنية عددA702.194
تم اإليداع القانوني باملحكمة مسيرا لتمثيل وتسييرالشركة ملدة غير
االبتدائية بسال بتاريخ  21فبراير  2022محددة مع إعطائه كافة الصالحيات
تحت رقم .38762
تبعا للفصل  16وما بعده من القانون
 169 Pاألسا�سي.

 - 8السنة االجتماعية :من فاتح
ينايرإلى  31ديسمبر.
 - 9األرباح %5 :مخصصة
لالحتياطي القانوني ،والباقي يمنح
للشريك الوحيد أو يبقى بالشركة
حسب قرارات الجموع العامة للشركة.
 - 10السجل التجاري :تم اإليداع
القانوني لدى كتابة ضبط املحكمة
التجارية ملدينة الرباط يوم  26أبريل
 2022تحت رقم  124.167وتم
تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
تحت رقم   .159.789
مقتطف وبيان لإلشهار
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PACHA BAMBOO

SARL
باشا بامبو ش.م.م
رأسمالها 100.000درهم
 ،41شارع ملوزة ،النهضة  ،2الرباط
ICE n° 003.042.221.000.021

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 24مارس  2022ومسجل بالرباط
بتاريخ    19أبريل َّ ،2022
تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة
املسؤولية خصائصها كالتالي:
 - 1التسمية :باشا بامبو شركة
محدودة املسؤولية.
 - 2الشركاء :
الشركة سيالريوس هولدينك
كروب ،شركة محدودة املسؤولية
برأسمال قدره  100.000درهمICE: ،
 ،001.563.878.000.073مسجلة
في السجل التجاري بالرباط تحت
رقم  ،101.481ويمثلها مسيرها 
السيد سقاط نصر ،بطاقة وطنية
عدد .A702.194
السيد الدغمي هشام :ب.و .عدد
.A339.244
 - 3أهداف الشركة :النشاط
الزراعي واستغالل املشاتل.
 - 4املقر االجتماعي ،41 :شارع
ملوزة ،النهضة  ،2الرباط.

الجريدة الرسمية
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 - 5املدة 99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

ALIA MANAZIL
SARL AU

عاليا منازل

 - 6الرأسمال   100.000 :درهم
ش.م.م .ش .و.
مقسمة إلى  1.000حصة من فئة 100
 ،41شارع ملوزة ،النهضة  ،2الرباط.
درهم موزعة بين الشركاء بمعدل ICE n° 003.045.761.000.083 600
رأسمالها 100.000درهم.
حصة لشركة سيالريوس هولدينك
كروب ش.م.م ،و 400حصة للسيد
الدغمي هشام.
 - 7التسيير :عين السيد الدغمي
هشام ،بطاقة وطنية عددA339.244
والسيد سقاط نصر ،ب.و .عدد
 ،A 702.194مسيرين لتمثيل وتسيير
الشركة ملدة غيرمحددة مع إعطائهما 
كافة الصالحيات تبعا للفصل 15
وما تبعه من القانون األسا�سي
وتصبح الشركة ملزمة باإلمضاء
املزدوج لشريكي التسيير فيما 
يخص املعامالت البنكية والقروض
وبيع العقارات واألصول التجارية
واملساهمة في أصول الشركات
وبتوقيع أحد الشريكين فيما يخص
القرارات اإلدارية و التسيير.
 - 8السنة االجتماعية :من فاتح
ينايرإلى  31ديسمبر.
 - 9األرباح %5 :مخصصة
لالحتياطي القانوني ،والباقي يمنح
للشركاء أو يبقى بالشركة حسب
قرارات الجموع العامة للشركة.
  - 10السجل التجاري :تم اإليداع
القانوني لدا كتابة ضبط املحكمة
التجارية ملدينة الرباط يوم  26أبريل
   2022تحت رقم  124.168وتم
تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
تحت رقم .159.791
مقتطف وبيان لإلشهار
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تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 21مارس   2022ومسجل بالرباط
بتاريخ    14أبريل  ،2022تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة
املسؤولية بشريك وحيد خصائصها 
كالتالي :
التسمية  :عاليا منازل شركة
محدودة املهام بشريك وحيد.
الشركاء  :الشركة سيالريوس
شركة
كروب،
هولدينك
محدودة املسؤولية برأسمال 
قدره  100.000درهمICE: ،
 ،001.563.878.000.073مسجلة
في السجل التجاري بالرباط تحت
رقم  ،101.481هي الشريك الوحيد
للشركة ويمثلها مسيرها السيد
سقاط نصر ،بطاقة وطنية عدد A
702.194
أهداف الشركة  :اقتناء األرا�ضي
قصد البيع أو التجزئة  .
املقراالجتماعي  ،41 :شارع ملوزة،
النهضة  ،2الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال     100.000 :درهم
مقسمة إلى  1.000حصة  من فئة
 100درهم مكتتبة كاملة من طرف
الشريكة الوحيدة سيالريوس
هولدينك كروب ش.م.م.
التسيير  :عين السيد سقاط
نصر ،بطاقة وطنية عددA
 ،702.194مسيرا لتمثيل وتسيير
الشركة ملدة غير محددة مع إعطائه
كافة الصالحيات تبعا للفصل  16وما 
بعده من القانون األسا�سي.

8267

السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
األرباح  %5 :مخصصة لالحتياطي
القانوني ،والباقي يمنح للشريك
الوحيد أو يبقى بالشركة حسب
قرارات الجموع العامة للشركة.
السجل التجاري   :تم اإليداع
القانوني لدا كتابة ضبط املحكمة
التجارية ملدينة الرباط يوم  26أبريل
 2022تحت عدد  124.166وتم
تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
تحت عدد .159.787
مقتطف وبيان لإلشهار
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MECANIQUE GENERALE LE
MOTEUR SARL
ميكانيك عام املحرك ش.م.م.
برأسم ــال  100.000درهم.
 ،4زنقة املوحدين ،الرباط
ICE n° 001.674.655.000.089

خفض رأسمال الشركة إلى
 100.000درهم
استقالة مسيروتعيين مسيرين
جديدين

قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ    15أبريل ،2022
لشركة ميكانيك عام املحرك ش.م.م  .
ما يلي   :
خفض رأسمال الشركة من
 1.000.000درهم إلى 100.000
درهم عن طريق إلغاء  9.000حصة
من فئة  100درهم لكل حصة بنسبة
 9من أصل  10حصص.
بعد هذا التخفيض أصبح رأسمال 
الشركة مقسم بين الشركاء بمعدل 
 300حصة للسيد مو�سى االترا�سي
و  200حصة للسيد أحمد االترا�سي
و  150حصة لكل من السادة
قدور االترا�سي و فؤاد االترا�سي
و  100حصة لكل من السادة محمد
االترا�سي و رشيد االترا�سي.

قبول استقالة السيد فؤاد
االترا�سي  من وظيفته كمسير وتعيين
السيد مو�سى االترا�سي ،ب.و.
عدد  A 302.379و السيد رشيد
االترا�سي ،ب.و .عدد ،A 329.288
كمسيرين جديدين ملدة غير محدودة
وأصبحت الشركة ملزمة بإمضاء
أحد الشريكين في التسيير.
السادس
الفصل
تغيير
(املساهمة)  والسابع (الرأسمال) 
والخامس عشر (تعيين املسير) من
القانون االسا�سي وتحيين هذا األخير.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بالرباط
يوم  26أبريل ،2022تحت عدد
.124.169
مقتطف و بيان إلشهار
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GEOQUIP MARINE
OPERATIONS (Morocco
)branch

فرع

املقراالجتماعي  :مصدور 13 ،عمارة
 ،11مصدور إنزكان ،املغرب
السجل التجاري بإنزكان رقم :
14553

تعيين ممثل قانوني جديد

الشريك
قرار
بمقت�ضى
الوحيد بتاريخ  21مارس ،2022
الشركة GEOQUIP MARINE
 ،OPERATIONS AGشركة مساهمة
حسب القانون السويسري ،برأس
مال   100.000فرنك سويسري،
املسجل في سويسرا تحت رقم
 405.001.500 CHU/43986تقع
في ملترغاس  900-CH 3-1سانت
غالن  -سويسرا ،ذات الفرع بموجب
القانون املغربي Geoquip Marine
،Operation Morocco branch
املسجل في السجل التجاري بإنزكان
رقم  ،14553تقرر على وجه
الخصوص مايلي :

الجريدة الرسمية
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إقرار بانتهاء مدة املنصب ممثل
قانوني للسيد Jonathan Paul
.Spivey
تعيين السيد Johan Eugène J
 Deshuyterكمثثل قانوني للفرع
املغربي.
تم اإليداع القانوني لهذا القرار
باملحكمة االبتدائية بإنزكان بتاريخ 6
أبريل  2022تحت رقم .696
لالستخراج واإلشارة.

174 P

STE OUAZNI ET FILS

تعيين مقرالتصفية في  969تجزئة
والد زعيرعين عودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط  18أبريل 2022
تحت رقم .123906
بمثابة مقتطف وبيان

176 P

KIMPTON TRANSPORTS
MARITIMES

رأسمالها  100.000درهم
املقراالجتماعي بالدارالبيضاء،
زنقة آيت باعمران الطابق الرابع
الرقم 1406
سجل تجاري 65323 :
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ  25ماي 
 1995السيد الشريف املسعودي 
زهير ،يقوم بتفويت جميع حصصه
التي يملك بالشركة KIMPTON
 TRANSPORTS MARITIMESوالتي
رأسمالها هو   100.000درهم وذلك
إلى السيد الشريف املسعودي نور
الدين.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 12يونيو .1995

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE CAPITAL DE 4.000.000
DHS
SIEGE SOCIAL : 133 Bis, Avenue
El Kifah Kamra - Rabat
RC : 48375
في أعقاب محضر الجمع العام
االستثنائي لشركة وزاني افيس شركة
محدودة املسؤولية بتاريخ  10مارس
 2022بالرباط ،فقد تقرر مايلي :
زيادة رأس املال بمبلغ مليونين
درهم ( )2.000.000ليصل إلى أربعة
للنسخة واإلشارة
ماليين درهم (.)4.000.000
177 P
تعديل املواد  6و  7من النظام
األسا�سي.
اإليداع القانوني تم في سجل GIVE DIRECT SUCCURSALE
RC. 140887 - TP N° 25704098
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
IF : 37737268 - CNSS : 1719572
 21أبريل  2022تحت رقم .124015
املقراالجتماعي  ،43 :زنقة تزاكا،
175 P
الطابق الثاني أكدال الرباط
وفق قرار املسير  :بتاريخ  2مارس
CAFE WAKIL
 2020مسجل بالرباط في  8مارس
بمقت�ضى الجمع االستثنائي العام  2021قرر املسيرمايلي :
بتاريخ  5أبريل  2022قرر الشركاء
تغيير املقر االجتماعي الكائن :
لشركة قهوة وكيل  ،32 CAFE WAKILفال ولد عميرأكدال الرباط.
شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى العنوان الكائن  ،43 ،13 :زنقة
ش.م.م .القيام بالتغيرات التالية :
تزاكا الطابق الثاني أكدال ،الرباط.
الحل املسبق لشركة قهوة وكيل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.CAFE WAKIL
التجارية بالرباط تحت رقم 112412
تعيين املسؤول عن التصفية في بتاريخ  5أبريل .2021
178 P
شخص عبد اللطيف لحفيا.

األستاذة امينــة رداوي
مــوثــقة
ساحة محمد الخامس ،إقامة فضالة سانتر،
عمارة أ ،الطابق الرابع ،مكتب رقم 13
الهاتف05.23.300.555 :
الفاكس 05.23.310.555 :

شركة F & SON INVEST

ش.د.م.م
مقرها االجتماعي بالدارالبيضاء59 ،
شارع الزرقطوني ،الطابق  ،4رقم 24
تعريفها الجبائي رقم 47268052
رقم السجل التجاري 479279
الضريبة املهنية رقم 36300602
 - Iبمقت�ضى محضر حرر من
طرف األستاذة امينــة رداوي ،موثقة
باملحمدية ،بتاريخ  30ديسمبر
 ،2021قرر الجمع العام ما يلي :
 / 1رفع رأس املال بموجب مساهمة
عينية قدمها السيد مصطفى عاللي،
في امللك املسمى «قطعة ا» ،واملتكون
من أرض عارية غير مستخدمة،
مساحتها عشرة آر تسعة سنتيار (10
أر  09س) ،املتواجدة باملحمدية ،بني
يخلف ،موضوع الرسم العقاري عدد
 .40.375/26وبالتالي تم رفع رأس
املال الشركة من  1.000.000درهم
إلى  4.000.000درهم وذلك بإنشاء
 30.000حصة اجتماعية جديدة
مدفوعة بالكامل بقيمة 100.00
درهم لكل حصة اجتماعية.
 / 2تعديل املادة  7من النظام
األسا�سي على النحو التالي:
يبلغ رأس مال الشركة 4.000.000
درهم (أربعة ماليين درهم) .وهي
مقسمة إلى ( 40.000أربعون ألف) 
حصة اجماعية بقيمة 100.00
درهم للحصة ،مكتتبة بها ومدفوعة
بالكامل ،ومخصصة للشريك الجديد
بما يتناسب مع مساهماته ،وهي :
السيد مصطفى عاللي 39.999
حصة اجتماعية.
السيدة فتيحة مفضل  1حصة
اجتماعية.
أي ما مجموعه  40.000حصة
اجماعية.
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 / 3قرر الجمع العام عقب عملية
رفع رأس املال الشركة ،تعيين شركة
 STA SMART TAX & AUDITوالتي
يمثلها السيد عبد اللطيف ظاهر
كمدقق املساهمات.
 /4إعادة صياغة النظام األسا�سي
في صبغته األصلية.
 - IIبمقت�ضى محضر حرر من
طرف األستاذة امينــة رداوي ،موثقة
باملحمدية بتاريخ  30ديسمبر ،2021
صادق الجمع العام على ما يلي :
 / 1رفع رأس املال الشركة حسب
املساهمة العينية.
 / 2تعديل املادة  7من النظام
األسا�سي.
 / 3تعديل النظام االسا�سي.
 - IIIتم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821958
األستاذة امينــة رداوي
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األستاذة امينــة رداوي
مــوثــقة
ساحة محمد الخامس ،إقامة فضالة سانتر،
عمارة أ ،الطابق الرابع ،مكتب رقم 13
الهاتف05.23.300.555 :
الفاكس 05.23.310.555 :

شركة «» MYCY

ش.د.م.م
مقرها االجتماعي بالبيضاء ،59
شارع الزرقطوني ،الطابق  ،8رقم 24
تعريفها الجبائي رقم 36338155
رقم السجل التجاري 342515
 - Iبمقت�ضى محضر توثيقي
بتاريخ  24ديسمبر  ،2021حرر من
طرف األستاذة امينــة رداوي ،موثقة
باملحمدية قرر الجمع العام ما يلي :
 - 1رفع راس املال بموجب
مساهمة عينية للشريك السيد
محمد عاللي ،للعقارات االتي ذكرها :
 - 1مجموع امللك املسمى «لطيفة
 ،»23/2موضوع الرسم العقاري 
عدد  ،9441/47املتكون من القسمة
املفرزة رقم  ،7مساحتها مائة وخمسة
وسبعون سنتيار ( 175سنتيار)،
بما تحتوي عليه من صالونان ،ثالث
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غرف ،خزانة ،مطبخ ،ثالثة حمامات
وبهو املتواجدة بالدار البيضاء ،عين
الشق ،الطابق االول ،حي ليكريط
رقم  ،23زنقة  ،5شقة رقم .2
باإلضافة إلى  2387/10.000من
أرض العمارة ،و  10.000 /56من
األجزاء املشتركة في العمارة من امللك
موضوع الرسم العقاري األصلي عدد
.12.417/33
 - 2مجموع امللك املسمى «لطيفة
 ،»23/3موضوع الرسم العقاري 
عدد  ،9442/47املتكون من القسمة
املفرزة رقم  ،9مساحتها مائة وخمسة
وسبعون سنتيار ( 175سنتيار)،
بما تحتوي عليه من صالونان ،ثالث
غرف ،خزانة ،مطبخ ،ثالثة حمامات،
بهو .املتواجدة بالدار البيضاء ،عين
الشق ،الطابق الثاني ،حي ليكريط
رقم  ،23زنقة  ،5شقة رقم .3
باإلضافة إلى  2387/10.000من
األجزاء املشتركة في العمارة من امللك
موضوع الرسم العقاري األصلي عدد
.12.417/3
وبالتالي يرتفع راس املال من
 300.000درهم الى 7.200.000
درهم وذلك عن طريق انشاء 42.000
حصة اجتماعية جديدة مدفوعة
بالكامل بقيمة  100,00درهم لكل
حصة اجتماعية.
مع العلم ان الفرق بين قيمة
املساهمة ومبلغ الحصة االجتماعية
التي سيتم إصدارها يتوافق مع قيمة
املساهمة ،ليصبح  700.000درهم.
 /2تعديل املادة 7من النظام
األسا�سي على النحو التالي :
املادة  7من النظام األسا�سي على
النحو التالي:
يبلغ رأس مال الشركة 7.200.000
درهم (سبعة ماليين ومئتان ألف
درهم) وهو مقسم إلى ( 72.000اثنان
وسبعونألف) حصةاجتماعيةبقيمة
 100.00درهم للحصة ،مكتتبة
ومدفوعةبالكاملومخصصةللشريك
الجديد بما يتناسب مع مساهماته،

السيد محمد عاللي 42.000
حصة اجتماعية.
أي ما مجموعه (اثنان وأربعون
ألف) حصة اجتماعية.
 - 3قرر الجمع العام عقب عملية
رفع رأس املال تعيين شركة Smart
 tax & auditاملمثلة من طرف
السيد عبد اللطيف ظاهر كمدقق
املساهمات.
 - 4إعادة صياغة النظام األسا�سي
في صبغته األصلية.
 - IIبمقت�ضى محضر حرر من
طرف األستاذة امينــة رداوي ،موثقة
باملحمدية ،بتاريخ  24ديسمبر ،2021
صادق الجمع العام على ما يلي :
 - 1زيادة رأس املال حسب
املساهمة العينية.
 - 2تعديل املادة  7من النظام
األسا�سي.
 - 3تعديل النظام االسا�سي.
 - IIIتم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821957
األستاذة امينــة رداوي

GREAT CHEF

8269

ROCK & DIRT TRAVAUX

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 4أبريل  2022تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية ROCK & DIRT :
.TRAVAUX
الصفة القانونية .SARL AU :
الهدف االجتماعي  :مقاول أعمال 
مختلفة والبناء ،حلول املعدات
الجاهزة - 2 ،استيراد مواد البناء.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة موزعة
بين الشركاء على الشكل التالي :
السيدة سميرة متوكل 1000 :
حصة.
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 االجتماعي  :عمارة  58شقة
 31شارع واد سبو أكدال الرباط.
املسيرة  :السيدة سميرة متوكل.
رقم التقييد بالسجل التجاري  :
180 P
.159721
182 P

SARL AU
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  12أبريل
 2022والنظام األسا�سي املحين
بتاريخ  12أبريل  2022تم مايلي :
توسيع النشاط االجتماعي
للشركة بإضافة النشاط اآلتي :
مقهى.
تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتعديل الفصول التي شملها التغيير.
وتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية في الرباط
بتاريخ  25أبريل  2022تحت رقم
.124095
181 P

ALF MABROUK
SARL

رفع وخفض رأسمال الشركة

قرر الجمع العام االستثنائي
لشركة  ALF MABROUKشرطة
ذات مسؤولية محدودة مقرها ،187 :
مجمع الصناعي لبوزنيقة ،املسجلة
بالسجل التجاري تحت رقم 2999
املنعقد بتاريخ  21ديسمبر 2021
مايلي :
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
 25.012.000درهم لرفعه من
 95.450.000إلى 120.462.000
من خالل إنشاء  250.120حصة
جديدة بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة وذلك  من خالل املساهمات

النقدية والتي ترفع إلى 6.900.000
ومقاصة مع الديون املدنية املسجلة
في الحسابات الجارية للشركاء والتي
ترتفع إلى  18.112.000درهم.
تأكيد أن جميع الحصص
الجديدة قد تم اكتتابها وأن مساهم
قد دفع بالكامل مبلغ اشتراكه عن
طريق املقاصة مع املستحقات
املسجلة في الحسابات الجارية
للشركاء التي ترتفع إلى 18.112.000
درهم وعلى أساس كشف الحسابات
مصادق عليها من طرف مدقق
الحسابات الشركة)  وبقيمة نقدية
تصل إلى  6.900.000درهم.
القيام بتخفيض رأسمال الشركة
بمبلغ  91.101.000درهم عن طريق
استيعاب الخسائر املتراكمة املسجلة
في حساب املدين بنفس املبلغ
 91.101.000درهم.
تعديال تبعا ملا سبق للمادة 6
و  7من النظام األسا�سي للشركة
تم املصادقة على التوزيع الجديد
لرأسمال بعد توزيع الحصص على
النحو التالي :
شركة 8.808.300 GROMIC :
درهم.
شركة CAP HOLDING :
  2.936.100درهم.
شركة ALJIA CAPITAL :
 5.872.200درهم.
شركة ALJIA INVEST :
 11.744.400درهم.
أي بمجموع  29.361.000درهم.
تم اإليداع القانوني لدى كاتبة
الضبط باملحكمة االبتدائية
ببنسليمان بتاريخ  6يناير 2022
تحت رقم .497
بمثابة مقتطف وبيان
املسير

183 P
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KARAMA BUS
TAROUDANT
SARL
أوال  :بمقت�ضى املحضر الشفوي 
للجمع العام االستثنائي بتاريخ
 14أبريل  2022لشركة الكرامة
بيس تارودانت ش.م.م .الكائن
مقرها بآيت اعزا ،ملكية الفايدة،
الطريق الرئيسية اتجاه اوالد برحيل
تارودانت ،رقم  3047تارودانت ،تقرر
مايلي :
بيع ونقل  31000حصة تمتلكها 
شركة الكرامة بيس ش.م.م .املمثلة
بالسيد ابراهيم الجماني إلى السيد
الجماني سيدي محمد علي.
ثانيا   :لقد تم اإليداع القانوني
باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ
 21أبريل  2022تحت رقم .9497
184 P

KARAMA BUS BENI
MELLAL
SARL
أوال  :بمقت�ضى املحضر الشفوي 
للجمع العام االستثنائي بتاريخ
 14أبريل  2022لشركة KARAMA
 BUS BENI MELLALش.م.م.
الكائن مقرها بأوالد عياد ،املنطقة
الصناعية ب  10بني مالل ،رقم س
ت  4979بني مالل ،تقرر مايلي :
بيع ونقل  36432حصة تمتلكها 
شركة الكرامة بيس ش.م.م .املمثلة
بالسيد ابراهيم الجماني إلى السيد
الجماني سيدي محمد علي.
تغيير الشكل القانوني من
ش.م.م.ش.و .إلى ش.م.م.
ثانيا   :لقد تم اإليداع القانوني
باملحكمة االبتدائية ببني مالل بتاريخ
 25أبريل  2022تحت رقم .413
185 P

KARAMA BUS KHENIFRA
SARL

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

FIDEL COM
CABINET DE GESTION ET
DE COMPTABILITE

أوال  :بمقت�ضى املحضر الشفوي  LA MAISON, LE CORPS ET
L’ESPRIT SARL

للجمع العام االستثنائي بتاريخ

 14أبريل  2022لشركة الكرامة
بيس الخنيفرة ش.م.م .الكائن مقرها 
بحماعة موحى أوحمو الزياني فارا 
الخنيفرة ،رقم س ت  ،1213تقرر
مايلي :
تحيين النظام األسا�سي للشركة
تبعا ملحضر نقل املقر االجتماعي
بتاريخ  8يوليو .2020
ثانيا   :لقد تم اإليداع القانوني
باملحكمة االبتدائية بالخنيفرة بتاريخ
 25أبريل  2022تحت رقم .179
186 P

KARAMA BUS KHENIFRA
INTERCOMMUNAL
SARL AU
أوال  :بمقت�ضى املحضر الشفوي 
للجمع العام االستثنائي بتاريخ
 14أبريل  2022لشركة الكرامة بيس
الخنيفرة بين الجماعات ش.م.م.
ش.و .الكائن مقرها باملسيرة السفلى
بوسكور الخنيفرة ،رقم س ت ،1739
تقرر مايلي :
نقل املقر االجتماعي إلى  :رقم 1
زنقة  2جماعة موحى أوحمو الزياني
فارا الخنيفرة.
ثانيا   :لقد تم اإليداع القانوني
باملحكمة االبتدائية بالخنيفرة بتاريخ
 25أبريل  2022تحت رقم .180
187 P

عند بشرى نعامي رقم  12زنقة
شنكيط تجزئة السقالة الصويرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بالصويرة
بتاريخ  26/01/2022تم وضع النظام
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
ذات املميزات التالية :
التسمية LA MAISON, LE :
.CORPS ET L’ESPRIT
املقر االجتماعي  :عند بشرى
نعامي رقم  12زنقة شنكيط تجزئة
السقالة الصويرة.
الهدف  :غاية الشركة باملغرب
والخارج على السواء.
مقاول في إدارة العمليات
أو الخدمات التجارية (توفير خدمات
الرفاهية)
املدة  99 :سنةالسنة املالية  :تبتدئ بفاتح ينايروتنتهي في  31ديسمبر
راس املال  :ان راس مال الشركة
قد حدد في مبلغ  10.000درهم.
 50حصة للسيدة FRANCOIS
 ESTELLEو  50حصة للسيد
.MOHAMED KHARBOUCH
االدارة  :تم تعيين السيدة
 FRANCOIS ESTELLEو السيد
MOHAMED
KHARBOUCH
مسيران للشركة ملدة غيرمحدودة  .
وقد تم اإليداع باملحكمة
االبتدائية بمدينة الصويرة في
 11/02/2022تحت عدد  48السجل
التجاري رقم .6031
188 P

التسمية االجتماعية .ELFA FLY :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي  :بيع
مستحضرات التجميل.
املقر االجتماعي  :بلوك ج رقم 82
طابق  3ديور الحومرح ي م الرباط.
رأس املال   100.000 :درهم
موزعة إلى  1000حصة اجتماعية
من فئة  100درهم محررة نقدا وهي
موزعة كاآلتي :
السيدة ابتسام مديح 1000 :
حصة.
املدة  99 :سنة بعد التأسيس.
التسيير  :تعيين السيدة ابتسام
مديح مسير للشركة ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم السجل
التجاري .159597
189 P

LUXID GROUP

تفويت حصص

التسمية .LUXID GROUP  :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة   
املقر الرئي�سي  :رقم  197الحي
االداري شمال شارع مكة العيون  
املوضوع  :طبقا ملداوالت الجمع
الغير عادي بتاريخ 11/04/2022
قرر املشاركون ما يلي:
تفويت  15000حصة من طرف
السيد حميد الكوري إلى السيدة
بوشرة عبيابة.
استقالة السيد حميد الكوري  
من منصبه كمسير
STE ELFA FLY
تعيين السيدة بوشرة عبيابة
SARL AU
حسب عقد عرفي حرر بالرباط كمسيرة  و شريكة وحيدة للشركة
تغيير الشكل االقانوني للشركة
بتاريخ  27يناير  2022تمت املصادقة
على القانون األسا�سي للشركة ذات ليصبح   شركة ذات املسؤولية
املحدودة و ذات  الشريك الوحيد.
الخصائص التالية :
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اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  25/04/2022تحت رقم
.1150/2022
190 P

GLORIA PELAGIQUE

تعديالت قانونية

التسمية GLORIA PELAGIQUE :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة و ذات الشريك
الوحيد
املقر الرئي�سي  :عمارة
 DIPROMERرقم  04الطابق الثاني
مدينة املر�سى العيون
املوضوع  :طبقا ملداوالت الجمع
الغير عادي بتاريخ 15/03/2016
قرر املشاركون  ما يلي:
تغيير مقر الشركة إلى  محطة
الخدمات فم الواد طريق املر�سى رقم
 03العيون
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  22/04/2016تحت رقم
.668/2016
191 P

HORISON FOOD
S.A.R.L

تعديالت قانونية

على إثر الجمع العام االستثنائي
ملساهم شركة HORISON FOOD
شـركة ذات املسؤولية املحـدودة،
البـالغ رأسمـالها   1.000.000درهم
والكـائن مقرها   :رقم  318تجزئة
اآلمال  2العيون  ،تقـرر:
إنشاء الفرع الجديد لشركة
بالعنوان التالي :الطابق السفلي رقم
 310تجزئة لينا منطقة الصناعية
سيدي معروف الداربيضاء.
تم اإليداع القـانوني لدى كتـابة
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون
بتـاريخ  26/04/2022تحت رقم
.2022/1182
192 P
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اإليداع القانوني  :تم بكتابة
PAPITO SERVICE
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
S.A.R.L D’AU
بتاريخ  26/04/2022تحت رقم
تعديالت قانونية
ي
على إثر قرار املساهم الواحد  2022/1184سجل تجار رقم
بتاريخ  30.03.2022ملساهم شركة .41381
194 P
« »PAPITO SERVICESشـركة ذات
املسؤولية املحـدودة بمساهم واحد،
BETACAL
البـالغ رأسمـالها   100.000درهم
SARL
والكـائن مقرها   :حي السعادة ،زنقة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
امكال ،رقم  05العيون تقـرر :
 12أبريل  2022تم وضع القانون
تفويت  1.000حصة من
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الحصص السيدة آللة سالكة
محدودة ذات املواصفات التالية :
الزيوكاي لفائدة السيد يوسف
التسمية  :بتكال م.مBETCAL .
الزيوكاي.
.SARL
تعيين السيدة عائشة لخضر
لشركة ذات مسؤولية محدودة.
كمسيرة وحيد لشركة.
الهدف االجتماعي  :مكتب تصميم
تم اإليداع القـانوني لدى كتـابة املباني واألشغال العامة ،إدارة
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون املشارع واملساعدة في التنسيق.
بتـاريخ  26/04/2022تحت رقم
املقراالجتماعي  :س /أ شركة أ & أ
.1811/2022
خدمات رقم  1525رقم  5حي السالم
 193 Pأكادير.
املدة االجتماعية  99 :سنة
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
LE NORTE FISH
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق
تأسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ   أو التمديد.
ن
الرأسمال االجتماعي  :يتكو من
 25/04/2022تم وضع قوانين
 100.000درهم.
الشركة ذات املميزات التالية :
تسييرالشركة  :محمد املودني.
التسمية .LE NORTE FISH :
التقييد  :تم التقيد في السجل
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة و ذات الشريك املحكمة التجارية أكادير  27أبريل
 2022تحت رقم  109557للسجل
الوحيد
التحليلي رقم .51265
املوضوع  :يتعلق نشاط الشركة
195 P
سواء باملغرب أو خارجه :
جميع األنشطة املتعلقة بالصيد
CLK LIVING
و البحر.
SARL AU
املقر الرئي�سي  :شارع السمارة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
نادي الضباط عمارة  02الطابق املحدودة ذات الشريك الوحيد
األول رقم  01العيون.
بمقت�ضى عقد رسمي تلقاه
الرأسمال   :حدد في مبلغ    األستاذ عثمان العيادي بتاريخ
 100.000درهم مقسمة إلى  30 1000مارس  2022تم تأسيس شركة
حصة من فئة  100للواحدة في ملك   ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
نور الدين مكداني
الوحيد مسماة CLK LIVING SARL
اإلدارة  :تسيير من طرف السيد  AUرأس مالها   100.000درهم،
مقرها بأكاديرN 1525 n° 5 cité ،
نور الدين مكداني.

8271

Assalamauprès de la sté A&A
 KHADAMT AGADIRوهدفها 
اإلنعاش العقاري  Promotion
 Immobilièreيمثلها مسير وحيد
السيد نور الدين الخولطي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.JB230000
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  20أبريل  2022تحت
رقم .109460
تم تقييدها بالسجل التجاري 
باملحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 20أبريل  2022تحت رقم .51169
196 P

THE ARTISTE BY I.E

SARL AU
بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في
القنيطرة بتاريخ  30مارس ،2022
تم االتفاق على القانون االسا�سي
لشركة ذات الخصائص التالية :
التسمية .THE ARTISTE BY I.E :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
واحد.
الغرض  :مقهى ،سناك للوجبات
السريعة.
املركز االجتماعي  :محل رقم 1
الطابق االر�ضي املغرب العربي بلوك
 Dزاوية شارع  65وشارع Bالقنيطرة.
الراسمال   100.000 :درهم
مقسمة الى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
الى  31ديسمبرمن كل سنة.
االرباح % 5 :االحتياطي القانوني
والباقي بعد املداولة.
التسيير  :عين قانونيا لتسيير
الشركة وملدة غير محدودة  :السيد
عماد الدراج.
تم تسجيل الشركة في املحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  18أبريل
 ،2022تحت رقم .64995
197 P

الجريدة الرسمية

8272

STE MAGNO EXPO

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  30 :شارع االمام
علي مكتب رقم القنيطرة

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون االسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد ذات املواصفات
التالية :
التسمية STE MAGNO EXPO :
.SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مقرها االجتماعي  30 :شارع االمام
علي مكتب رقم   ،2القنيطرة.
موضوع الشركة  :تاجر في
االقمشة بالتقسيط ،التجارة العامة
واالشغال املختلفة.
راسمال الشركة  :حدد راسمال 
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم الى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند الى السيد عبد
الحميد مغنوي.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبر.
تم التقييد بالسجل التجاري 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم .65059
198 P
مكتب االستاذ راشيدي موالي ابراهيهم
موثق بالجديدة

STE CAFE DEL PARCO
SARL

بمقت�ضى عقد توثيقي بتاريخ 26
مارس  ،2022تلقاه االستاذ راشيدي 
موالي ابراهيم موثق بالجديدة
مضمونه :
وهب السيد أمين يوسفي الذي 
ينوب عن السيد حسن بهيج الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 ،B586775جميع حصصه وعددها  
 500حصة والتي يملكها بشركة STE
 ،CAFE DEL PARCO SARLوذلك
لفائدة زوجته السيدة اللة حسناء
يوسفي ،الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،C346132تنوب عنها 
السيدة ازهور حافظي علوي.
وبذلك تم تغيير الفصل  7من
النظام االسا�سي للشركة.
راسمال الشركة محدد بمبلغ
 100.000درهم موزعة بين الشركاء
كاالتي :
السيدة اللة حسناء يوسفي
حصصها  500حصة بالشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 22أبريل  ،2022تحت رقم .13665
االستاذ راشيدي موالي ابراهيم
موثق بالجديدة

199 P

GROUPE AFRIQUE FORCE
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  244 :شارع محمد
الخامس مكتب رقم  1القنيطرة

حدف اضافة نشاط

بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي لشركة GROUPE
.AFRIQUE FORCE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة،
تقرر ما يلي :
قرر شركاء شركة GROUPE
 ،AFRIQUE SERVICEحذف نشاط
املقاولة في تنظيف واجهات املتجر
والشقق واضافة االنشطة التالية :
FACILITE DE MANAGEMENT
.ET GESTION DES SUNDICATS
التجارة في املنتجات الكيميائية
للتنظيف والصيانة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم
 91175بتاريخ  25أبريل .2022
200 P
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STE MISAJ AGRI

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  3 :ساحة النافورة
شارع محمد الخامس القنيطرة

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون
االسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة  ذات املواصفات التالية :
التسمية STE MISAJ AGRI :
.SARL
املقراالجتماعي  3 :ساحة النافورة
شارع محمد الخامس القنيطرة.
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
موضوع الشركة  :املقاولة في
االستغالل الزراعي واملقاولة في
االشغال املختلفة أو البناء.
راسمال الشركة  :حدد راسمال 
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم الى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند الى السيدة لعناية
فاطمة.
السنة املالية  :من فاتح يناير
الى  31ديسمبر.
تم التقييد بالسجل التجاري 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  65067بتاريخ  25ابريل .2022
201 P

بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي لشركة STE ECOLE
SPECIALISEE D’ETUDES PARA
. MEDICALES
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد ،تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي من نهاية
شارع محمد الخامس بقعة 64
القنيطرة.
الى العنوان التالي  :زاوية شارع
الجيش ملكي يوسف ابن تاشفين
وزنقة فرحات حشاد ،ENTRE SOL
مكتب رقم  ،1مكتب رقم  ،2مكتب
رقم  9القنيطرة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم
 91142بتاريخ  21أبريل .2022
202 P

STE KHETTABI GHARB
METAL

SARL
بمقت�ضى العقد العرفي املحرر
في القنيطرة على القانون بتاريخ
 20يناير  ،2022تم االتفاق على
القانون االسا�سي لشركة ذات
الخصائص التالية :
التسمية STE KHETTABI :
.GHARB METAL SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الغرض  :مقاولة انشاءات معدنية
وأعمال مختلفة.
STE ECOLE SPECIALISEE
املقر االجتماعي  1808 :تجزئة
D'ETUDES PARA
الحدادة مراب القنيطرة.
MEDICALES
الراسمال   100.000 :درهم
E.S.E.P
مقسمة الى  1000حصة اجتماعية
شركة ذات مسؤولية محدودة
بقيمة  100درهم للحصة الواحدة.
بشريك وحيد
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
راسمالها  500.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :نهاية شارع محمد الى  31ديسمبرمن كل سنة.
األرباح % 5 :االحتياط القانوني
الخامس بقعة  64القنيطرة
والباقي بعد املداولة.
تحويل املقراالجتماعي
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التسيير  :عين قانونيا لتسيير
الشركة وملدة غير محدودة
السادة  :الخطابي كريم مغربي
الجنسيةن القاطن بدوار صبيح
بنمنصور القنيطرة واملزداد بتاريخ
 1981/03/27والحامل للبطاقة
الوطنية رقم .G395193
تم تسجيل الشركة في املحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  16مارس
 ،2022تحت رقم .64603
امضاء االدارة :
الخطابي كريم

203 P

STE BIOLIVE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي محرر
بالقنيطرة بتاريخ  14يناير  ،2022تم
انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد ذات الخاصيات
التالية :
BIOLIVE
:
االسم
.CONSULTING
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع االجتماعي  :مستشار في
التدبير.
تاجرمنتوجات تجميلية.
مقاول العروض الفنية.
املدة  99 :سنة.
املقر  23 :رقم  4شارع انوال عمارة
الزهور  11مكتب ميموزة القنيطرة.
الراسمال   100.000 :درهم
مقسمة الى    1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
الحصص  :حفصة عناب 1000
حصة.
التسيير  :حفصة عناب كمسيرة
للشركة ملدة غيرمحدودة.
السجل التجاري رقم .64059 :
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبرمن كل سنة.

8273

تم االيداع القانوني بكتابة
اضافة عناصرجديدة الى موضوع
تم االيداع القانوني للشركة
الضبط لدى املحكمة التجارية
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ االجتماعي للشركة.
 2فبراير  ،2022تحت رقم .64059
بالرباط في  26أبريل  ،2022السجل
التسيير  :السيد عالي مرزوق.
204 P
تم االيداع القانوني باملحكمة التجاري رقم  144775رقم االيداع
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أبريل .124157
208 P
 ،2022 STE GALAXY ABOU DABIتحت رقم .22/1179
شركة ذات مسؤولية محدودة
206 P
راسمالها  100.000 :درهم
STE RMCO
مقرها االجتماعي  43 :املنطقة
SARL
STE YNOS LAB
االدارية القنيطرة
CAPITAL : 1.000.000 DHS
SARL AU

تفويت حصص وتحويل الشكل
القانوني وتعيين مسير

بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي لشركة GALAXY
 ، ABOU DABIkشركة ذات
املسؤولية املحدودة تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت  200حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
في ملك السيدة برزة حنان ،لفائدة
السيد عمرات رشيد.
قبول استقالة السيدة برزة حنان
وتعيين السيد عمرات رشيد مسير
وحيد للشركة ملدة غيرمحدودة.
تحويل الشكل القانوني من شركة
ذات مسؤولية محدودة الى شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة ،تحت رقم
 91197بتاريخ  26أبريل .2022
205 P

STE GUELMARKET

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تغيير شركة

بموجب عقد عرفي بتاريخ
 25أبريل  ،2022تم اخضاع الشركة
للتغييرات التالية :
تغيير االسم التجاري القديم
للشركة ZAPATOS MEDILCAL
 ،SARL AUباالسم التجاري الجديد
.GUELMARKETS SARL AU

SIEGE : ANDALOUSSE III GH 11
تاسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ RESIDENCE JASMINE 3 APPT 13
11 ETAGE 3 BOUSKOURA
أبريل  ،2022تم تاسيس شركة
CASABLANC
ذات مسولية محدودة بشريك وحيد
RC N° : 454247
باملواصفات التالية :
رفع راسمال الشركة
التسمية .STE YNOS SARL AU :
اتخذ شركاء شركة RMCO
الشكل القانوني  :شركة ذات
 ،SARLخالل الجمع العام االستثنائي
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي  :استشارات بتاريخ  11أبريل  ،2022القرارات
التالية :
ادارية.
رفع راسمال الشركة بمبلغ
راسمال  100.000 :درهم.
املدة  99 :سنة ابتداء من  1.600.000درهم ليصبح بذلك من
 1.000.000درهم الى 2.600.000
التاسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير درهم عن طريق انشاء واصدار
الى  31ديسمبر من كل سنة ماعدا   16.000حصة جديدة بقيمة 100
درهم لكل منها يتم تحريرها عند
السنة االولى من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  59 :شارع ابن االكتتاب عن طريق مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار زاملستحقة
سينا شقة رقم  11اكدال الرباط.
على الشركة بقيمة  1.000.000درهم
التسيير  :السيد اكرام عادل.
رقم التسجيل التجاري  .159809 :وعن طريق مقاصة في راسمال ملثل
تم االيداع القانوني بالسجل هذا امليلغ املأخوذ من حساب االرباح
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط املحتجزة قدره  600.000درهم.
االقرار بتويزع راسمال الشركة
تحت رقم .124198
 207 Pالجديد على النحو التالي :
السيد طه الفروكي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم  
STE AGHRAZ GROUPE
 EE333814 ..... 11400حصة.
SARL
السيد سليم عبالظ  الحامل
تغييراملقراالجتماعي
تغيير املقر االجتماعي من  4زنقة لبطاقة التعريف الوطنية رقم  
نوباليا التجزئة  4القطاع  17بلوك  J442855 ..... 7280حصة.
السيد رشيد عبالظ  الحامل
حي الرياض الرباط الى شقة رقم 1
الطابق االول حي سرور  2رقم  78لبطاقة التعريف الوطنية رقم  
 BE826664 ..... 7280حصة.
تمارة.
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تحيين القانون االسا�سي للشركة.
وقد تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء تحت رقم
 822544بتاريخ  26أبريل .2022
مقتطف من اجل االشهار

209 P

STE SH VACANCES
CAPITAL : 100.000 DHS
SIEGE : N°73 RUE ABOU ALAA
ZAHER CASABLANCA
RC N° : 451165
IF N° : 39450613
ICE N° : 002368392000084
بمقت�ضى  الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  7أبريل  ،2022تقرر ما يلي :
تم تغيير املقر الرئي�سي للشركة
من  84موالي ادريس الطابق االول 
شارع املقاومة رقم  18الدارالبيضاء
الى رقم  73زنقة ابو عالء زاهر
الدارالبيضاء.
تم تغيير البند  3من القانون
االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
 20أبريل  ،2022تحت رقم .14158
210 P

شركة أسفارامري�شي للسياحة
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :زنقة الكناديزرقم
 5مكرر وادي زم
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 5ابريل  ،2022تم وضع القانون
االسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد خصائصها 
كالتالي :
التسمية  :أسفارامري�شي للسياحة
ش.ذ.م.م.ش.و.
الهدف  :وكالة أسفار.

املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
تاريخ التاسيس.
الراسمال   100.000 :درهم
مقسمة الى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة الواحدة
مجزأ كما يلي :
امري�شي حسام  1000 ..حصة.
التسيير  :للسيد امري�شي حسام.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
الى  31ديسمبر.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  18أبريل
.2022
السجل التجاري رقم .1285
211 P

STE ESCARGOT SERVICES
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 16
مارس  ،2022فقد تم انشاء شركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد والتي تحمل الخصائص
التالية:
التسمية STE ESCARGOT :
.SERVICES SARL AU
الهدف االجتماعي  :صتاعة
االثاث.
الراسمال الشركة   100.000 :
درهم.
املقر االجتماعي  :عمارة  ،30شقة
رقم  ،8زنقة موالي الوكيلي حسان
الرباط.
مدة الشركة   99 :سنة ابتداء من
تاريخ التاسيس.
التسيير  :تم تعيين السيدة مريم
اعوان كمسيرة للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  22أبريل
 ،2022تحت رقم .159687
مقتطف وبيان
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STE LAKHDAR BAWADI

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
لشريك واحد

رقم السجل التجاري 15905
إنشاء شرك ـ ــة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 6ابريل  ،2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة لشريك واحد تتــلخـ ـ ــص في
ما يلي :
التسميــة LAKHDAR BAWADI
: SARL AU
االجتماعي:األشغال 
الهدف
الفالحية ،األشغال املختلفة
والتموين .
املقر االجتماعي :قصر بني فوس
الخنك الرشيدية
رأسمال الشركة100.000   :
درهم.
التسيير :السيد لخضر سيدي 
محمد ،الحامل البطاقة الوطنية رقم
U141671
سجل التجاري رقم 15905
بتاريخ  21أبريل    ،2021باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية.
213 P

STE IRAZFA

بمقت�ضى عقد الجمع العام
التأسي�سي املنعقد بتاريخ    30مارس
  ،2022تم  تأسيس شركةIRAZFA .
باملواصفات التالية :
التسمية .STE IRAZFA . :
عنوان املقر االجتماعي   :شقة 11
رقم  87شارع الجيش امللكي فاس.

مبلغ رأسمال الشركة 100.000:
درهم مكون من  1000حصة بقيمة  
 100درهم للحصة الواحدة.
 500حصة للسيد فضولي
الشهيد الساكن ب  8تجزئة
اليوسفية  8املرجة واد فاس فاس.
 -500حصة للسيد ارزعر
 212 Pاملصطفى  الساكن بأملانيا

غرض الشركة :نقل البضائع .
االستيراد و التصدير.
 األشغال املختلفة أو البناء.
التسيير  للسيد :فضولي الشهيد.
املدة التي تأسست من اجلها 
الشركة    : 99سنة ابتداءا من
تقييدها بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بفاس  
بتاريخ  25ابريل    ،2022تحت رقم
 1950و تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري تحت رقم  .72407
214 P

SOCIETE TIFYUR CAR

SARL AU
CAPITAL : 100 000 DHS
SIEGE : ZAOUIYATE RUE EL
HASSAN II ET PASSAGE TAZA
N°93 AL-HOCEIMA

التصفية الشركة

بمقت�ضى الجمع العام الغير
العادي    بتاريخ  20أبريل   ،2022
تم وضع محضر الجمع العام الغير
العادي إلنهاء تصفية لشركة   :
SOCIETE TIFYUR CAR SARL
 AUو التي تحمل الخصائص التالية:
 التسمية SOCIETE TIFYUR   :
.CAR SARL AU
املقر االجتماعي  :زاوية شارع
الحسن الثاني و ممر تازة رقم 93
الحسيمة.
الشكل القانوني :شركة ذات
املسؤولية املحدودة   ذات شريك
وحيد.
رأسمال املال  100.000 :درهم.
مصفى الشركة :البقالي عبد
العزيز  .
وقد صادق الجمع االستثنائي
بتاريخ  20أبريل  2022على الحصيلة
اإلجمالية للتصفية و أعطى إبرائه
للمصفي وتم إعفائه من مهامه.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة يوم  26أبريل
 ،2022تحت رقم .111
215 P
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شمس الحسابات ائتمنية املحاسبة
شقة رقم  3عمارة  2طريق القنيطرة سال

STE AFRAH TAMESNA

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
راسمالها  30.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :تمارة  12تجزئة
الفردوس املسيرة 1
السجل التجاري رقم  81575الرباط

تصفية شاملة ونهائية

الجريدة الرسمية
املقر االجتماعي  :اقامة رمانة
حديقة  2العمارة  1متجر ن  27سال
الجديدة.
املسير  :التازي محمد امين.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال ،رقم التسجيل
بالسجل التجاري .35681
217 P

STE THE DM AGENCY

بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي بتاريخ  26يناير ،2022
واملنعقد بمقر الشركة تقرر تصفية
الشركة   AFRAH TAMESNAبصفة
شاملة ونهائية.
تكوين شركة
تم االيداع القانوني بكتابة
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
الضبط لدى املحكمة التجارية
بتاريخ  23ديسمبر  ،2021تم وضع
بالرباط بتاريخ  28أبريل  ،2022تحت
القوانين االساسية لشركة محدودة
رقم .124065
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
شمس الحسابات
 216 Pاملميزات التالية :
الهدف  :املشورة االدارية تاجر
واستيراد وتصدير.
شركة ووركيو
املقر  :عمارة رقم  30رقم  8موالي 
شركة ذات مسؤولية محدودة
شارع موالي احمد الوكيلي حسان
برشيك وحيد
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ الرباط.
راسمال  :حدد راسمال بما قدره
 3فبراير  ،2022تم تاسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك  100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
وحيد باملواصفات التالية :
محدودة من طرف  :حمزة الرحموني.
التسمية  :ووركيو.
تم االيداع القانوني بكتابة
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة من شريك وحيد .الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
الهدف االجتماعي  :تكوين بتاريخ  17يناير  ،2022تحت رقم
.121388
واستشارة.
218 P
راسمال  100.000 :درهم مقسمة
الى  1000حصة من فئة  100درهم
STE S.B ISKANE
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء
SARL
على الشكل التالي :
تاسيس شركة
السيد التازي محمد امين 1000 ..
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
حصة من فئة  100درهم للحصة
 17يناير  ،2022تم انشاء القانون
الواحدة.
املدة  99 :سنة ابتداء من االسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة وذات املميزات التالية :
التأسيس النهائي.
التسمية STE S.B ISKANE :
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
.SARL
 31ديسمبر.
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
السجل التجاري رقم 157183 :

8275

توزيع راسمال   :وزع راسمال الى
 400حصة قيمة كل منها  100درهم
في ملكية السيدة فدوى حاتمي.
التسيير  :السيدة فدوى حاتمي.
تم االيداع القانوني بالسجل
التجاري للمحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  7مارس  ،2022سجل تجاري 
رقم .35787

املقر  26 :محج مرس السلطان
الطابق االول الشقة رقم 3
الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة.
راسمال  100.000 :درهم مقسمة
الى  1000حصة بقيمة  100درهم
للواحدة حررت بكاملها نقدا كالتالي :
السيد سميرمهدي  500 ..حصة.
للخالصة والنشر
السيد بنهضارانس  500 ...حصة.
220 P
التسيير  :السيد سميرمهدي.
السيد بنهضارأنس.
ائتمانية ابعقيل
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
زنقة جبل تازكة عمارة  ،10مكتب  ،1اكدال 
 31ديسمبر.
الرباط
98.93..037.77
االرباح  :بعد خصم املصاريف
العامة ومصاريف أخرى تنقل االرباح
STE MS INNOV
من جديد أو توزع على املساهمين.
SIEGE : 53 AVENUE DE FRANCE
تم االيداع القانوني بكتابة
APPT 11 AGDAL RABAT
الضبط لدى املحكمة التجارية
تغيير شركة
بالدارالبيضاء بتاريخ  22مارس
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 ،2022تحت رقم  ،818581السجل بتاريخ  15فبراير  2022تقرر ما يلي :
التجاري رقم .537341
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 219 Pالى زنقة االيوبي متجر رقم  10باب
مريسة سال.
ائتمانية ابعقيل
تحديث القانون االسا�سي.
زنقة جبل تازكة عمارة  ،10مكتب  ،1اكدال 
تم االيداع القانوني بالسجل
الرباط
98.93..037.77
ي
التجار للمحكمة التجارية بالرباط،
STE MRS BREAD
تحت رقم  124053بتاريخ  22ابريل  
SARL AU
.2022

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 16فبراير  ،2022تقرر احداث
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات
شريك وحيد خصائصها كالتالي :
التسمية . STE MRS BREAD :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة من شريك وحيد.
نشاط الشركة  :مخبزة حلويات
ممون ومقهى.
املقراالجتماعي  57 :اقامة جوهرة
البحر متجر  39مركز بوقنادل سال
الجديدة.
املدة  99 :سنة.
الراسمال  40.000 :درهم محررة
بالكامل.

للخالصة والنشر

221 P

CHRONO MARKE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها التجاري 100.000.00 :
درهم
العنوان  :شارع الحسن الثاني ،إقامة
ياسمينة عمارة ب رقم  45تمارة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي  مؤرخ بتاريخ
 14أبريل 2022تم وضع نظام أسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
كالتالي :
االسمCHRONO MARKE :
.S.A.R.L

8276

الجريدة الرسمية
لشريكهم السيد موالي املصطفى
إسماعلي علوي الذي يصبح الشريك
الوحيد الذي يمتلك رأس مال 
الشركة املذكور بالكامل ونتيجة لذك
تم تحيين العقد العرفي للشركة.
تم اإليداع القانوني لكل هذه
الوثائق لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  25أبريل  2022تحت
رقم .124086
223 P

الهدف  :الشركة من أهدافها :
صاحب متجرتغذية عامة.
تاجرخمور التقسيط.
املقر  :شارع الحسن الثاني ،إقامة
ياسمينة عمارة ب رقم  45تمارة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل بالسجل التجاري .
رأس املال التجاري :
100.000.00درهم مقسمةإلى 1000
حصة بقيمة  100درهما لكل حصة.
اإلدارة  :يتولى إدارة الشركة كل
RIVO DENT
SARL
من السيد يونس طالبي ملدة غير
ي
رأسمالها التجار 100.000.00 :
محدودة.
درهم
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
اإلبتدائية بتمارة بتاريخ  27أبريل املقراإلجتماعي :زنقة الرايس سباطة
عمارة رقم  8مكرر  ،6الطابق األول
 2022تحت رقم .136153
قبيبات الرباط
222 P
السجل التجاري بالرباط تحت رقم
134887
NORTH AFRICAN
بمقت�ضى محضر لشركاء شركة
COSMETIC AND
 RIVO DENTشركة ذات املسؤولية
 NUTRITION LABORATORYاملحدودة املنعقد بتاريخ  18مارس
 2022 ET PAR ABREVIATION NACNLتقرر ما يلي :
املصادقة على الحساب النهائي
SARL
للتصفية.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
منح وصل اإلبراء إلى املصفي
رأسمالها التجاري 100.000.00 :
السيد املرني�سي فؤاد.
درهم
تصفية الشركة وإغالقها بصفة
العنوان  86 :دواروالد ملوك،
نهائية.
سيدي يحيى زعير ،الصخيرات تمارة
تم اإليداع القانوني لكل الوثائق
السجل التجاري بالرباط تحت رقم لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
115323
 25أبريل  2022تحت رقم .124087
بمقت�ضى محضر لشركاء
224 P
شركة NORTH AFRICAN
JET CHRONO
COSMETIC AND NUTRITION
شركة ذات مسؤولية محدودة
 LABORATORYشركة ذات
بشريك وحيد
املسؤولية املحدودة املنعقد بتاريخ
بموجب عقد عرفي املؤرخ في
 4مارس  2022قامت السيدة
 18أبريل  2022بالدارالبيضاء،
لال مينة معتضيد والسيد يوسف
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
إسماعلي بتحويل جميع األسهم التي محدودة بشريك وحيد ،تكمن
يملكونها في رأسمال شركة  NORTHمميزاتها في ما يلي :
AFRICAN COSMETIC AND
التسمية  JET CHRONO :شركة
LABORATORY
 NUTRITIONذات مسؤولية محدودة بشريك
وباختصار  NACNLأي   499سهما  وحيد.

املقر اإلجتماعي  :الدارالبيضاء
 16شارع الكابتن ثريات الفيليت
الصخور السوداء.
الهدف اإلجتماعي  :توريد
وتركيب ومعايرة والتحقق والتحكم  
في األجهزة الخاضعة للتنظيم
والتاكوجراف وعدادات التاك�سي
وقياس الجسيمات وأجهزة تحليل
غاز العادم وجميع أدوات القياس
األخرى.
اإلستيراد والتصدير.
التجارة.
املشاركة في أي شركة قائمة
أو سيتم إنشاؤها.
االستحواذ على ممتلكات
أو مصالح بأي شكل كان في جميع
الشركات أو املؤسسات التي لها نفس
الهدف اإلجتماعي.
وبشكل أعم جميع املعامالت
التجارية والصناعية واملالية
واملنقولة وغير املنقولة بشكل مباشر
أو غير مباشر باألشياء املذكورة
أعاله ،أو التي يحتمل أن تعزز
تحقيقها وتطويرها ،وكذلك أي 
مشاركة مباشرة أو غير مباشرة،
أيا كان شكلها في جميع الشركات
أو املؤسسات التي لديها نفس الهدف
اإلجتماعي أو تسعى لحقيق أهداف
مماثلة أو ذات صلة.
التسيير  :تم تعيين السيد االن
اصراف القاطن في تجزئة منظرونا 
فيال رقم  268سيدي معروف
البيضاء والحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  BE9826كمسير وحيد
للشركة لفترة غيرمحددة.
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99سنة وذلك ابتداء من تسجيلها 
بالسجل التجاري.
رأس مال الشركة 100.000.00 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة
اململوكة من طرف الشريك الوحيد
السيد االن اصراف القاطن في
تجزئة منظرونا فيال رقم  268سيدي 
معروف البيضاء والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .BE9826
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السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء وذلك بتاريخ
 20أبريل  2022تحت عدد .821919
225 P

STE. ADAM & SILIA FOOD
ش.م.م

دواراجوهراتن رقم  133فرخانة
الناضور
بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلستثنائي بتاريخ  28فبراير 2022
صادق شركاء شركة ADAM & SILIA
 FOODش.م.م  على قرارتفويت 666
حصة للسيد اغربي عماد ليصبح
رأسمال الشركة مقسما كما يلي :
اغربي عماد  1000حصة.
كما صادق على قرار استقالة
السيد اقشيش ميلود من تسيير
الشركة وتم تعيين السيد اغربي
عماد كمسيروحيد للشركة.
كما صادق الشركاء على قرار
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بالناضور بتاريخ  2مارس
 2022تحت رقم .351
226 P

DELI ATBAQ
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 Iبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخبالرباط يوم   27أبريل  ،2022تمت
صياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية  بشريك وحيد ،
لها الخصائص التالية :
التسمية.DELI ATBAQ  :
الهدف :
إدارة أعمال.
توريد وبيع وخدمة األطعمة
واملشروبات في املوقع أو لنقلها ً
بعيدا.
املقر االجتماعي    59 :شارع  ابن
سينا  شقة رقم  11اكدال الرباط.

الجريدة الرسمية
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املدة  99 :سنة إبتداءا من تاريخ
تأسيس الشركة.
الرأسمال :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم.
اإلدارة :عهد تسيير الشركة
السيدة حنان عمور كباس.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
غاية  31ديسمبر.
IIتم اإليداع القانوني وتسجيلالشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  27أبريل
،2022تحت رقم .124202
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DELI SALETINES
SARL A.U

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
 Iبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخبالرباط يوم  27 :أبريل   ،2022تمت
صياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية  بشريك وحيد ،
لها الخصائص التالية :
التسمية. DELI SALETINES  :
الهدف :
إدارة أعمال.
توريد وبيع وخدمة األطعمة
واملشروبات في املوقع أو لنقلها ً
بعيدا.
املقر االجتماعي    59 :شارع  ابن
سينا  شقة رقم  11اكدال الرباط.
املدة  99 :سنة إبتداء من تاريخ
تأسيس الشركة.
الرأسمال :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم.
اإلدارة :عهد تسيير الشركة
السيدة حنان عمور كباس.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
غاية  31ديسمبر.
IIتم اإليداع القانوني وتسجيلالشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  27أبريل
،2022تحت رقم .124203
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PARA GRODIS
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 16فبراير  2022بالرباط ،تم تأسيس
شركة  PARA GRODISشركة ذات
املسؤوية املحدودة للشريك الوحيد
املوقع أسفله ،خصائصها كالتالي :
اسم الشركة .PARA GRODIS :
مضمون الشركة :
بيع مواد التجميل بالجملة.
مقر الشركة  :الرقم  616بلوك A
أمل  2ح.ي.م الرباط.
رأسمال الشركة 10000.00 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة بقيمة
 100درهم للحصة الواحدة كلها 
بحوزة السيد الضرس شفيق بوعزة.
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد
الضرس شفيق بوعزة املسير الوحيد  
للشركة.
أرباح الشركة  :بعد خصم 5%
من األرباح يودع الباقي في تصريف
الشريك الوحيد.
السجل التجاري   :تم التسجيل
التجاري تحت رقم  159409بتاريخ
 12أبريل  2022باملحكمة التجارية
الرباط.
للبيان واإلستشارة
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مكتب األستاذ شقرون مصطفى
موثق
 16شارع محمد الخامس مكناس

الشركة الصناعية لثوب الورق
ش.م
بإيجازسيباط
ش.م
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه
األستاذ شقرون مصطفى موثق
بمكناس بتاريخ  28يوليوو 3أغسطس
 2020فوت السيد القندو�سي
نورالدين للسيد القندو�سي محمد
جميع األسهم املقدرة ب 11.481
سهم في الشركة املسماة الشركة
الصناعية لثوب الورق  ش.م بإيجاز

سيباط ش.م رأسمالها 146.600.00
درهم ،ومقرها اإلجتماعي بمكناس
الحي الصناعي عين السلوكي زنقة
السعديين (ص.ب  )135بثمن قدره
 11.481.000درهم.
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه نفس
املوثق بتاريخ  10و 12ماي  2021
وهب السيد القندو�سي محمد للسيد
القندو�سي إدريس فقط   3.841سهم
في الشركة املذكورة أعاله ،قدرها 
 3841000درهم.
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه نفس
املوثق بتاريخ  10و 12ماي  2021
وهب السيد القندو�سي محمد للسيد
القندو�سي هشام فقط   4.046سهم
في الشركة املذكورة أعاله ،قدرها 
 4.046.000درهم.
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه نفس
املوثق بتاريخ  10و 12ماي  2021
وهب السيد القندو�سي محمد للسيد
القندو�سي سعد فقط   4.046سهم
في الشركة املذكورة أعاله ،قدرها 
 4.046.000درهم.
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه نفس
املوثق بتاريخ  10و 12ماي  2021
وهب السيد القندو�سي محمد للسيد
القندو�سي عثمان فقط   4.046سهم
في الشركة املذكورة أعاله ،قدرها 
 4.046.000درهم.
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه نفس
املوثق بتاريخ  10و 12ماي  2021
وهب السيد القندو�سي محمد للسيد
القندو�سي املهدي فقط   4.046سهم
في الشركة املذكورة أعاله ،قدرها 
 4.046.000درهم.
تبعا ملا ذكره أعاله تم تغيير
الفصلين  6و 7من القانون األسا�سي
للشركة.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد بشكل غير عادي بتاريخ
 25يناير  2022قرر مساهموالشركة
املذكورة أعاله ،التقسيم الجديد
للحصص املكونة لرأسمال الشركة
املذكورة أعاله.
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مكتب األستاذ شقرون مصطفى
موثق
 16شارع محمد الخامس مكناس

الشركة اإلفريقية العصرية
للمواد الصحية

بإيجازصامفي
ش.م.م ذات املسيرالوحيد
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه
األستاذ شقرون مصطفى موثق
بمكناس بتاريخ  24مارس  2020تم
وضع القانون األسا�سي للشركة ذات
املسؤولية املحدودة مميزاتها كالتالي :
التسمية  :الشركة اإلفريقية
العصرية للمواد الصحية بإيجاز
صامفي ش.م.م ذات املسيرالوحيد.
الهدف :الغرض من الشركة
بشكل مباشر أو غير مباشر :
التصنيع ،التحويل ،اإلستيراد،
التصدير  ،التجارة في الورق املنسج
بشكل عام ،املناديل والحفاظات
للكبار ،فوط صحية يومية للنساء.
تغليف املناشيف والورق الصحي
واألكياس وجميع األصناف ذات
الصلة.
جميع عمليات الشراء والبيع
واإلستيراد والتصدير وتمثيل إرسالية
أي مادة خام لجميع األصناف وجميع
املنتجات املتعلقة مباشرة بتصنيع
وبيع الورق املنسوج.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
للشركة في جميع العمليات التجارية
والصناعية التي قد تكون مرتبطة
بأحد األشياء املذكورة أعاله عن
طريق إنشاء شركة مساهمة جديدة
أواإلكتتاب أو شراء األوراق املالية
أو الحقوق اإلجتماعية أو اتحاد
االندماج في املشاركة أو غيرذلك.
جميع املعامالت املدنية والتجارية
والصناعية والعقارية واملالية التي قد
تكون مفيدة وضرورية ألداء أعمال
الشركة.
املقر اإلجتماعي  :بمكناس الحي
للخالصة واإلشهار
األستاذ شقرون مصطفى
الصناعي عين السلوكي ص.ب رقم
.135 230 P
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املدة  :حددة مدة الشركة في
 99سنة ابتداء من يوم التأسيس
النهائي باستثناء حالة الحل املسبق
أو التمديد املنصوص عليه في هده
القوانين.
الراسمال اإلجتماعي  :حدد في
 160.000درهم مقسم إلى 1600
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة تم تحريرها كليا.
التسيير  :تم تعيين السيد
القندو�سي محمد كمسير وحيد
للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس
بتاريخ  7أبريل  2022إيصال رقم
.40411122004346
للخالصة واإلشهار
األستاذ شقرون مصطفى
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LA PARAPHARMACIE DE
REFERENCE II
SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر
 4أبريل  2022تم تكوين نظام أسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد  خصائصها كالتالي:
التسميةLA PARAPHARMACIE:
.DE REFERENCE II
الهدف :تمارس الشركة األهداف
التالية:
تجارة املنتجات الشبه صيدليه
مستحضرات التجميل  
املقر االجتماعي :الطابق أر�ضي
تجزئة معمورة رقم  178محل 4
إقامة االخوين سال الجديدة   .
االجتماعي:
املال
رأس
 1000.000.00درهم مقسم إلى
عشرة االف 10.000حصة قيمة كل
واحدة مائة درهم .100.00

التسيير :تم تعيين السيد منعم
اوبال الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم    Z438200كمسير
وحيد للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم
السجل التجاري .35871
232 P
ائتمانية أسفاركونساي
شقة رقم  4جنان النهضة  1الرباط
الهاتف النقال0662 74 43 37:
الهاتف 05.37.60.97.72

VIDAL HOUSE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي ,تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة .
اللقب االجتماعي VIDAL :
HOUSE SARL
الشركاء     :
  السيد محمد بوخسيم ب.و.ط   330 A686243سهم.
  السيد محسن بوخسيم ب.و.ط   330 A656864سهم.
السيد نور الدين بوخسيم340
ب.و.ط   A659675
سهم           	.
املسير  :
 السيد محسن بوخسيم.رأس املال  100.000.00    :درهم
(مئة الف درهم).
النشاط :
 مقهى.منظم حفالت.العنوان  :رقم  71شارع املقاومة  
حي املحيط الرباط.
تم اإليداع القانوني :باملحكمة
التجارية الرباط يوم  12أبريل
2022تحت رقم  ، 123725السجل
التجاري رقم . 159403
للبي ـ ـ ـ ــان
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LMV IMMO INVEST

تأسيس شركة توظيف عقارية
بقواعد تسييرمخففة على شكل
شركة مساهمة برأسمال متغير
مقبولة بقرارالهيأة املغربية لسوق
الرساميل
بتاريخ  8فبراير 2022تحت
رقم 2022/AG/SPI/002
الكائن مقرها بالدارالبيضاء – 55
شارع عبد املؤمن
 - Iبموجب عقد عرفي مؤرخ في
 6أبريل  ،2022تم وضع النظام
األسا�سي لشركة توظيف عقارية
بقواعد تسيير مخففة على شكل
شركة مساهمة برأسمال متغيرتكمن
مميزاتها فيما يلي :
الشكـل  :شركة توظيف عقارية
بقواعد تسييرمخففة  SPI-RFAعلى
شكل شركة مساهمة برأسمال متغير
التسمية LMV IMMO« :
.»INVEST
الغــرض  :االستثمار في األصول 
العقارية.
مقر الشركة  :الدار البيضاء –55
شارع عبد املؤمن.
املــدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
قيدها في السجل التجاري.
رأسمال الشركة  320.000.000 :
درهم ،املقسم إلى  320.000سهم
ذات  1000درهم لكل سهم واحد،
املكتتبة بكاملها واملدفوعة القيمة
بكاملها كما يلي :
مساهمة عينية مقدرة في مبلغ  
 313.373.000درهم؛
مساهمة نقدية بمبلغ 6.627.000
درهم.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31دجنبـر.
املتصرفـون  :تم تعيينهم بصفتهم
متصرفين أوائل بموجب قرار
الجمعية العامة األولى للشركاء،
املنعقدة بتاريخ  6أبريل   ،2022وملدة
ثالث سنوات :
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شركة «،»LA MAROCAINE VIE
شركة مساهمة خاضعة للقانون
املغربي ،الكائن مقرها بالدارالبيضاء
–  ،37شارع موالي يوسف ،املقيدة
بالسجل التجاري للدار البيضاء
تحت رقم  36675واملمثلة قانونيا 
من طرف السيدة هدى البحري من
جنسية مغربية ،الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم BE729376
والقاطنة بالدار البيضاء –  22زنقة
إموزارحي السالم  ؛
السيد سمير برادة ،من جنسية
مغربية ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  BE499868والقاطن
بالدارالبيضاء –  71بارانفا ؛
السيد توفيق لشقر حضر ،من
جنسية مغربية ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم CB87707
والقاطن بتمارة  14تجزئة ياسمين.
رئيس مجلس اإلدارة  :تم تعيين
بموجب محضر مداولة االجتماع
األول ملجلس اإلدارة املنعقد   بتاريخ
 6أبريل  ،2022ولكامل مدة واليته
كمتصرف :السيد توفيق لشقر
حضر ،من جنسية مغربية ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 CB87707والقاطن بتمارة ـ 14تجزئة
ياسمين.
املدير العـام    :تم تعيين بموجب
النظام األسا�سي ونظام التدبير
كمدير عام   ملدة غير محدودة :
شركة « ،»NEMA CAPITALشركة
مساهمة خاضعة للقانون املغربي،
الكائن مقرها بالدار البيضاء – 55
شارع عبد املؤمن ،املقيدة بالسجل
التجاري للدار البيضاء تحت رقم
 453361واملمثلة قانونيا من طرف
السيد أحمد رضا تمسماني من
جنسية مغربية ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم A611883
والقاطن بالرباط ـ  3مكرر شارع األمير
موالي عبد هللا شقة .1
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كاتب مجلس اإلدارة  :السيد
أحمد رضا تمسماني.
مراقب الحسابات  :مكتب
« »Fidaroc Grant Thorntonيمثله
السيد رشيد بومهرازو ملدة سنة.
مؤسسة الوديعة ،»SGMB« :
شركة مساهمة خاضعة للقانون
املغربي ،الكائن مقرها بالدار  
البيضاء –  55شارع عبد املؤمن
واملمثلة قانونيا من طرف السيد
فرانسوا مارشال.
املثمنون العقاريون :
شركة « ،»SIGMATOPشركة
شركه ذات مسؤولية محدودة خاضعة
للقانون املغربي ،الكائن مقرها بتمارة
 تجزئة  6الداخلة  7كيش لوداية،املقيدة بالسجل التجاري تمارة تحت
رقم  130127واملمثلة قانونيا من طرف
السيد طارق اوروادي  ؛
«EDGESTONE
شركة
 »VALUATIONشركه ذات مسؤولية
محدودة خاضعة للقانون املغربي،
الكائن مقرها بالدار البيضاء– IOS,
 TWIN TOWERالطابق   8زاوية شارع
املسيرة وشارع الزرقطوني ،املقيدة
بالسجل التجاري للدارالبيضاء تحت
رقم  397027واملمثلة قانونيا من
طرف السيد فيصل التازي.
 - IIتم اعتماد نظام التدبير
من طرف الهيئة املغربية لسوق
الرساميل بتاريخ  8فبراير 2022
تحت رقم .AG/SPI/002/2022
 - IIIتم القيام باإليداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 25أبريل  2022تحت رقم .822160
 - IVتم قيد الشركة بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  25أبريل  2022تحت
رقم  .541245

MEDSATRAV

بيع الحصص اإلجتماعية
تغييراملقراإلجتماعي

املقر اإلجتماعي  :شقة رقم 3
عمارة  9زنقة فاغزوفيا املحيط
الرباط.
املدة اإلجتماعية  99 :سنة ابتداء
من تاريخ تأسيسها.
:
اإلجتماعي
الرأسمال
 100.000.00درهم موزعة على
 1000حصة من فئة  100درهم
للحصة وزعت كما يلي :
السيد عادل الزين  1000حصة.
السنة اإلجتماعية  :تبدأ من فاتح
ينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير  :السيد عادل الزين
مسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
تم إيداع السجل التجاري بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  25أبريل  2022تحت رقم
 124098إيداع قانوني.
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بموجب محضر الجمع العام
اإلستثنائي الغير العادي املنعقد
بتاريخ  8فبراير  2022قرر مساهمي
الشركة  MEDSATRAVما يلي :
بيع الحصص اإلجتماعية كالتالي
يبيع محمد املسعودي إلى عبد
الرحمان حا�شي حصصه في الشركة
أي  1000حصة ب  100درهم لكل
حصة ما يعادل  100000.00درهم.
تغيير املقر اإلجتماعي  :قرر
الشريك الوحيد تغيير املقر من رقم
 12زنقة محاميد حي الفرح القرية
سال إلى رقم  13زنقة املزال حي
الوحدة القرية سال.
تعيين مسير جديد وحيد  :السيد
عبد الرحمان حا�شي حامل لبطاقة
التعرف الوطنية  BH412336مسير AZUR INNOVATION FUND
شركة مساهمة
للشركة ملدة غيرمحددة.
رأسمالها 226.000.000.00 :درهم
تم اإليداع القانوني بمكتب
مقرها اإلجتماعي  :مبنى بلو
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بسال
بارك زاوية 117شارع الحسن
بتاريخ  14مارس  2022تحت رقم
الثاني وشارع أغاديرالطابق 11
.38543
الدارالبيضاء
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السجل التجاري 451119 :
بناء على محضر الجمع العام
MASTODENT
بتاريخ  25أكتوبر  2022فإن مساهمي
SARL AU
شركة AZUR INNOVATION
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 FUND SAقرروا ما يلي :
تعيين شركة MASEN CAPITAL
املحدودة ذات شريك واحد
بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط عضوا في مجلس الرقابة.
تغيير الخبير املستقل املسؤول 
بتاريخ  14مارس  2022تم وضع
القانون األسا�سي لشركة ذات عن تقييم أصول الشركة للسنة
املسؤولية املحدودة ذات شريك املالية .2021
إعطاء الصالحيات إلتمام
واحد الخصائص التالية :
 :اإلجراءات القانونية.
اإلجتماعية
التسمية
أسئلة مختلفة.
.MASTODENT SARL AU
تم اإليداع القانوني لدى
الهدف اإلجتماعي :
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
استيراد وتصدير منتجات طب بالدارالبيضاء بتارخ  25أبريل
األسنان.
2022تحت رقم.822383
عن املستخلص والبيانات
تصميم رقمي لطب األسنان.
قصد النشرواإلعالن
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مقاول بناء أو أمن خاص.
234 P
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PADEL HOUSE
تحت عقد عرفي بتاريخ  18مارس
 2022تم تأسيس شركة باملواصفات
التالية :
التسمية .PADEL HOUSE :
املقر اإلجتماعي  49 :شارع أحمد
بركات الطابق األر�ضي رقم  3املعاريف
الدارالبيضاء.
الهدف اإلجتماعي :
استيراد وتصدير وشراء وتوزيع
وتسويق السلع الرياضية بجميع
أشكالها بشكل مباشرأو غيرمباشر.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
التسيير  :السيد الطيب بنعمور.
الرأسمال  100.000 :درهم.
اإليداع القانوني  :املحكمة
التجارية بالدارالبيضاء.
السجل التجاري .541465 :
قصد النشرواإلعالن
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BENSSABRI OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
والشريك الوحيد
رأسمالها  100.000 :درهن
املقراإلجتماعي  7 :شارع ابن سينا
دكان رقم  2أكدال الرباط

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 25مارس  2022تم وضع القانون
األسا�سي للشركة ذات املسؤولية
املحدودة والشريك الوحيد والتي
تتميزبما يلي :
التسمية  :شركة بنصبري أوبتك
ذات املسؤولية املحدودة والشريك
الوحيد.
الهدف  :بصريات النظارات.
املدة  :حددت في  99سنة انطالقا 
من تاريخ التسجيل في السجل
التجاري.
املقر اإلجتماعي   :شارع ابن سينا 
دكان رقم  2أكدال الرباط.
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الرأسمال اإلجتماعي  :حدد في
مبلغ  100.000.00درهم مقسمة إلى
 1000حصة إجتماعية بثمن 100
درهم في حوزة :
السيدة بنصبري هند 1000
حصة.
السنة اإلجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل
سنة.
التسيير  :تسير الشركة من
طرف السيدة بنصبري هند ملد غير
محدودة.
الربح  :يقتطع  % 5من الربح
الصافي في كل سنة من أجل تكوين
اإلحتياط القانوني.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية بالرباط في  25أبريل
 2022بالسجل التجاري تحت رقم
.159735
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WIKI TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
والشريك الوحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراإلجتماعي  :دكان  614حي
النصرتجزئة  3عين عودة تمارة

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 12أبريل  2022تم وضع القانون
األسا�سي للشركة ذات املسؤولية
املحدودة والشريك الوحيد والتي
تتميزبما يلي :
التسمية  :شركة وكي طراف
ذات املسؤولية املحدودة والشريك
الوحيد.
الهدف :
 مقاولة نجارة األملنيوم والحديد.
مقاولة األشغال املختلفة والبناء.
مقاولة تنصيب التيارالكهربائي.
املدة  :حددت في  99سنة انطالقا 
من تاريخ التسجيل في السجل
التجاري.
املقر اإلجتماعي  :دكان  614حي
النصرتجزئة  3عين عودة تمارة.

املدة  :حددت في  99سنة انطالقا 
من تاريخ التسجيل في السجل
التجاري.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد في
مبلغ  100.000.00درهم مقسمة إلى
 1000حصة إجتماعية بثمن 100
درهم في حوزة :
السيد القاسمي نورالدين 1000
حصة.
السنة اإلجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل
سنة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد القاسمي نورالدين ملدة غير
محدودة.
الربح  :يقتطع  % 5من الربح
الصافي في كل سنة من أجل تكوين
اإلحتياط القانوني.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
االبتدائية في  27أكتوبر 2020
بالسجل التجاري تحت رقم
.136163
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FIDUCIAIRE SIGMAFID

شركة ذات املسؤولية املحدودة
والشريك الوحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراإلجتماعي  468 :شارع موالي 
علي الشريف الشقة رقم  3تمارة
قرر الجمع العام غير العادي 
املنعقد في يوم  10يناير . 2022
تغيير هدف الشركة وتحديده في
بيع معدات اإلعالميات واملكاتب.
األشغال املختلفة والبناء وصيانة
وخلق املناطق الخضراء.
تغيير اسم الشركة من شركة
ائتمانية سكمفيد إلى شركة سكمفيد
ذات املسؤولية املحدودة والشريك
الوحيد.
تغيير مقر الشركة من  468شارع
موالي علي الشريف الشقة رقم 3
تمارة إلى الرباط  67حي النهضة 2
إضافية.
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قبول استقالة السيد اشقف
عبد املجيد وتعيين السيد بنمعطال
SARL AU
رضوان مسيرللشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة  18أبريل  ،2022تم تأسيس شركة
التجارية بالرباط في  27يناير  2022محدودة املسؤولي ــة بشريك وحيد
تحت رقم .121676
والتي تحمل الخصائص التالية:
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التسميةADMA CREME :
الصفة القانونية . SARL AU :
GOLD BISNESS
الهدف اإلجتماعي :
SARL AU
 مقاول إدراة العمليات التجارية.
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
التوزيع والتجارة بالجملة في
ذات الشريك الوحيد
القشدة الطرية.
 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخالتجارة في املنتوجات ومستلزمات
بالرباط ،يوم  23مارس ،2022تم
الحلويات واملطاعم.
تأسيس شركة محدودة املسؤولي ــة
رأسمال الشركة 20.000   :درهم
ذات الشريك الوحيد والتي تحمل
مقسمة على  200حصة من فئة
الخصائص التالية:
100درهم للحصة الواحدة موزعة
التسميةGOLD BISNESS :
بين الشركاء على الشكل التالي :
. SARL AU
السيد عبد السالم ياسين 200
رأسمال الشركة100000   :درهم
مقسم على  1000حصة بثمن حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
100درهم للحصة .
املقر االجتماعي 56 :زنقة إبراهيم التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
الروداني رقم  2املحيط – الرباط .
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
الهدف االجتماعي :تجارة أجهزة
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
الكمبيوترواملعلوميات.
املكتب ،األجهزة األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
أجهزة
املقر االجتماعي :عمارة  58شقة
االلكترونية.
 31شارع واد سبو اكدال الرباط.
 اإلصالح والتجارة.
املسير  :السيد الحسين ياسين.
املدة 99 :سنة ابتداء من
رقم التقيد بالسجل التجاري 
التأسيس النهائي.
التسيير :تسير الشركة السيدة .159831
برسول أسماء القاطنة   برقم 67
243 P
تجزئة شمس املحيط العيايدة–
سال ,والحاملة للبطاقة الوطنية رقم
سوكوجستيون
 ،AB247691ملدة غيرمحدودة.
مكتبالدراسات والحسابات واالستشارة
2اإليداع القانوني :تم اإليداع 1زنقة افغانستان رقم  4حي املحيط الرباط
القانوني لدى كتابة الضبط
CONCORD AUTO
باملحكمة التجارية بالرباط يوم 26
SARL AU
أبريل 2022تحت رقم .124125
بمقت�ضى   عقد عرف بتاريخ
3االندراج في السجل التجاري 18 :أبريل  2022بالرباط تم تأسيسسجلت الشركة بالسجل التجاري  شركة كونكورد أوطو  CONCORD
بالرباط تحت رقم .159749
 AUTO SARL AUشركة ذات

ADMA CREME

لإلشارة والنش ـ ـ ـ ــر

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد
املسير :السيدة برسول أسماء
 242 Pخصائصها كالتالي :

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

الجريدة الرسمية
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح ينايرإلى غاية  31ديسمبرمن كل
سنة.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
السيد اوعنطر مصطفى ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22فبراير
 2017بالسجل التجاري تحت رقم
.20869
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اسم الشركة  :كونكورد أوطو 
.CONCORD AUTO SARL AU
مضمون الشركة  :كراءالسيارات
بدون سائق.
مقر الشركة  :سكتور ج  3رقم
 114مكرر الطابق السفلي حي
يعقوب املنصور الرباط.
رأسمال الشركة 100000.00 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة بقيمة
 100درهم للحصة الواحدة وكلها 
بحوزة السيد كبيري يونس.
تسيير الشركة  :تم تعيين اآلنسة
لحروز شيماء كمسيرة وحيدة
STE ABF HOUSE
للشركة.
SARL
أرباح الشركة  :بعد خصم % 5
السجل التجاري 134311 :
من األرباح يودع الباقي في تصرف
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشركاء.
املقراالجتماعي للشركة  :تجزئة 21
السجل التجاري   :تم التسجيل شارع محمد الزرقطوني شقة رقم 5
التجاري تحت رقم  159841بتاريخ
حي النهضة ،تمارة
 27أبريل  2022باملحكمة التجارية
بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
بالرباط .
 14أبريل  ،2022واملسجل بتاريخ
للبيان واالستشارة
 20 244 Pأبريل  ،2022تم من خالله إتخاد
القراراآلتي :
تغيير اسم الشركة ABF HOUSE
STE GROUP MATERIEL
 SARLلتكون التسمية الجديدة
DE CONSTRUCTION
للشركة .DINHY SARL
INDUSTRIEL
تحديث القانون األسا�سي
SARL AU
للشركة.
رأسمالها  100.000 :درهم
السنة املالية تبتدأ من فاتح يناير
مقرها االجتماعي N° 149 AV AL :
إلى  31ديسمبرمن كل سنة.
HIZAM ZONE INDUSTRIEL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
LAAYOUNE
تم وضع القانون االسا�سي االبتدائية بتمارة بتاريخ  28أبريل
للشركة ذات املسؤولية املحدودة  ،2022تحت رقم .8009
السجل التجاي .134311
بشريك وحيد والتي تتميزبما يلي :
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التسمية :
STE GROUP MATERIEL
NORIVAL T D
DE CONSTRUCTION INDUSTRIEL
SARL
.SARL AU
تأسيس شركة
.GNCI SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر
الهدف :
بالقنيطرة بتاريخ  11أبريل  ،2022تم
COMMERCE
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
TRAVAUX DIVERS
املدة  99 :سنة انطالقا من تاريخ ذات الخاصيات التالية :
االسم .NORIVAL T D SARL :
التسجيل في السجل التجاري.
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ستكون الحصص االجتماعية
للحصص
مكافئة
الجديدة
االجتماعية القديمة وسيتم االنتفاع
بها ابتداءا من االنجاز النهائي
لالجراءات الشكلية لزيادة رأس املال.
املصادقة على الزيادة في رأس املال 
االجتماعي من طرف الشريك الوحيد.
التعديل املرتبط باملادة  6و 7من
القانون االسا�سي.
تحيين القانون األسا�سي للشركة
واملصادقة عليه.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  2مارس ،2022
تحت الرقم .122529
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الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
املوضوع االجتماعي.
مقاول أشغال مختلفة ـأو بناء.
املدة  99 :سنة.
املقر  48 :شارع أبو بكر الصديق
إقامة إيمان مكتب  2القنيطرة.
الرأسمال   100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
الحصص  :السيد عجرودي 
محمد  500حصة والسيد موياح
عبد الواحد  500حصة.
التسيير  :السيد عجرودي محمد
والسيد موياح عبد  الواحد كمسيرين
للشركة ملدة غيرمحدودة.
السجل التجاري رقم .65127
STE AMIGO CASH
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
SARL
 31ديسمبرمن كل سنة.
راسمالها االجتماعي  100.000 :درهم
تم اإليداع القانوني للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي بت  21مارس
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 2022بمكناس تم تأسيس شركة
 27أبريل  ،2022تحت رقم .65127
ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز
247 P
بما يلي :
التسمية .AMIGO CASH SARL :
CAP TP
موضوع الشركة  :وسيط تحويل
شركة محدودة املسؤولية
األموال.
بشريك وحيد
املقر االجتماعي  :محل تجاري  C
ذات راس مال  8.000.000 :درهم
املقراالجتماعي  :إقامة املنصور ،رقم  112تجزئة رياض زيتون شطر
ب مكناس.
عمارة  ،Aمكتب رقم  ،1يعقوب
راسمال الشركة  100.000 :درهم
املنصور الرباط
مقسم إلى  1000حصة بقيمة 100
الزيادة في رأس مال الشركة
تبعا لقرارات الشريك الوحيد درهم للحصة.
يعين في مهمة التسيير :
لشركة  CAP TPشركة محدودة
الهرتول كوتر.
املسؤولية بشريك وحيد املؤرخة
السنة املالية تبتدئ من فاتح
بالرباط يوم  2فبراير  2022فإنه قد
يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة
تقرر ما يلي :
الزيادة في رأس مال الشركة من ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
 8.000.000إلى  11.000.000عن التسجيل.
رقم السجل التجاري .55991
طريق إدماج االحتياطات واالرباح
اإليداع القانوني تم باملركز
املتراكمة يصل إلى  3.000.000درهم
وإسناد  30000حصة اجتماعية الجهوي لالستثمار بمكناس بتاريخ
مجانية جديدة بقيمة  100درهم لكل  19أبريل .2022
249 P
منها للشريك الوحيد.
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CHMATRIT

تـأس ـيـس ش.ذ.م.م.
ذات الش ـريــك الــوح ـيــد

بـمـقـتـضـى عـقـد عـرفـي حـرر
بـتمارة فـي  5أبريل  ،2022تـم تـحـريـر
الـقـوانـيـن األسـاسـيـة لـش.ذ.م.م .ذات
ال ـشــريــك الــوح ـيــد مـمـيـزاتـهـا كـالـتـالـي :
الـتـسـمـيـة CHMATRIT :
ش.ذ.م.م .ذات ال ـشــريــك الــوح ـيــد.
الـهـدف  :للـشـركـة األهـداف
الـتـالـيـة:
ب ـيــع وتــوزيــع م ـن ـت ـجــات الـت ـغــذيــة
الــعامـة.
ب ـيــع وتــوزيــع مــواد ال ـنـظـافــة.
األشـغـال الـمـخـتـلـفـة.
وعـمـومـا   ج ـم ـيــع  ال ـع ـم ـل ـيــات  
ال ـت ـجــاريــة  ،ال ـص ـنــاع ـيــة  ،ال ـمــاليــة  ،
ال ـم ـن ـقــولــة وال ـثــاب ـتــة ،الـم ـت ـع ـل ـقــة
ب ـص ـفــة م ـبــاشــرة أو غ ـيــر م ـبــاشــرة
بــأحــد األهــداف ال ـمــذكــورة أعــاله
والـتـي مـن شـأنـهـا تـسـهـيـل ت ـنـم ـيــة
الـشــركـة.
الـمـقـر :تمارة  ، 248 ،إقامة   النور
 ،GH 23شقة رقم  ، 5سيدي يحيى
زعير.
رأس الـمـال   100.000   :درهـم
مـقـسـمـة عـلـى  1.000حـصـة مـن فـئـة
 100درهـم للـواحـدة م ـســددة مــن
طــرف السيدة سكينة املامون.
الـتـسـيـيـر  :تـسـيـر الـشـركـة لـمـدة
غـيـر مـحـدودة مـن طـرف السيدة
سكينة املامون.
الـسـنـة الـمالية  :تـبـتـدئ فـي فـاتـح
يـنـايـرو تـنـتـهـي فـي  31دجـنـبـر.
الـمـدة  99 :سـنـة تـبـتـدئ مـن يـوم
تـقـيـيـد الـشـركـة بـالـسـجـل الـتـجـاري.
اإليـداع الـقـانـونـي  :تـم لـدى
الـتـجـاري 
الـسـجـل
مـصـلـحـة
بـالـمـح ـك ـمــة االبـتـدائـيـة بـتـمـارة تـحــت
عــدد  7917بـتـاريـخ  18أبريل .2022
الـسـجـل الـتـجـاري   :تـم تـقـيـيـد
الـشـركـة لـدى مـصـلـحـة الـسـجـل
الـتـجـاري بـالـمـحـكـمـة االبـتـدائـيـة
بـتـمـارة تـحــت عــدد     136053بـتـاريـخ  
 18أبريل .2022
من أجل االستخالص والبيان
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MAROC CONNECTION
LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  9.000.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :محج جيش
امللكي ،إقامة أركانة ،الطابق  ،5رقم
 ،34مكتب رقم  ،2أكادير
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ
 21فبراير  ،2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة والتي تحمل الخصائص
التالية :
MAROC
:
التسمية
.CONNECTION LINE M.C.L
الهدف االجتماعي  :نقل البضائع
لفائدة الغير ،توزيع وتجارة جميع
املنتجات الغذائية الزراعية وخاصة
املنتجات  املعلبة ،زيت املائدة،
الشاي ،قهوة ،التوابل ،الفواكه،
منتجات التنظيف وكذلك جميع
أنواع املشروبات الغازية ،تأجير
وإدارة جميع املستودعات واملخازن
وكل العمليات لوجستية التي تساعد
على تطوير نشاط الشركة وبصفة
عامة كل العمليات التجارية ،املالية
والصناعية أو غيرها التي قد ترتبط
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذا 
الغرض أو الي غرض مماثل أو من
شأنه أن يساهم في تنمية الشركة.
املقر االجتماعي  :محج الجيش
امللكي ،إقامة أركانة ،الطابق  ،5رقم
 ،34مكتب رقم  ،2أكادير.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تقييد الشركة في السجل التجاري.
الراسمال   9.000.000 :درهم
مقسم إلى  90.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة موزعة
كالتالي :
شركة املشروبات الغازية سوس
 30.000حصة.

شركة زيوت سوس بلحسن
 30.000حصة.
شركة بلحسن املركب الصناعي
والتجاري  30.000حصة.
مجموع  90.000 :حصة.
التسيير  :تعيين السيد حسن
أمسروي والسيدة ليلى أمسروي 
كمسيرين للشركة ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة باستثناء
السنة األولى التي تبتدئ من تاريخ
التقييد في السجل التجاري وتنتهي
يوم  31ديسمبر .2022
األرباح  %5 :لتكوين االحتياط
القانوني والباقي يوزع على الشركاء
حسب نسبة كل واحد منهم.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  8مارس  ،2022تحت
رقم .109007
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STE CSTD

SARL
AU CAPITAL DE 20.000 DH
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE EL
MANAR APPT 8 IM 6 EL WIFAQ
TEMARA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 8أبريل  ،2022قد تأسست شركة
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية .CSTD :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي  :خدمة
االستشارات املتنوعة ،أعمال 
التدريب ،االستيراد والتصدير.
راسمال الشركة  20.000 :درهم.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :مجمع السكني
املنارشقة  8عمارة  6الوفاق تمارة.
التسيير  :أنيطت مهمة التسيير
إلى السيد خالد حلماوي لفترة غير
STE NIRMANDI
محدودة.
SARL AU
اإليداع القانوني  :تم بالسجل
بمقت�ضى محضر الجمع العام
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
االستثنائي بتاريخ  2مارس  ،2022تم
بتمارة.
االتفاق على ما يلي :
رقم السجل التجاري .136135
تم قبول استقالة السيد ياسين
253 P
نجاحي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 A727944من طرف الجمع العام.
NID HQE
بمقت�ضى قرار الجمع العام
SARL AU
أنيطت مهمة تسيير الشركة إلى
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
السيدة فاطمة الزهراء باعلة الحاملة الرباط بتاريخ  6أبريل  ،2022قد
للبطاقة الوطنية رقم  AA94327تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
وبالتالي تصبح املسيرة الوحيدة املحدودة بشريك وحيد.
للشركة ملدة غيرمحدودة.
الهدف االجتماعي :
تعديل الفصل  14 .15من
TRAVAUX
DIVERS
القانون االسا�سي للشركة.
OU CONSTRUCTION ET
تم اإليداع القانوني باملحكمة .NEGOCIANT
التجارية بالرباط بتاريخ  21أبريل
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
 ،2022تحت رقم .124027
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
رقم السجل التجاري .132997
 100درهم للحصة الواحدة.
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املجموع  1000 :حصة.
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املدة  99 :سنة ابتداء من
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح ينير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر IMB 45, AV DE FRANCE, :
.APPART 8, AGDAL, RABAT
BENAYA
:
املسير
.ABDERRAHIM
رقم التقييد بالسجل التجاري  :
.159849
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SOGATPRO
SARL
رأسمالها  100.000 :درهم
سجل تجاري 136143 :

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بتاريخ  13أبريل  ،2022تم
صياغة النظام األسا�سي لشركة
 SOGATPRO SARLشركة محدودة
املسؤولية ،رأسمالها  100.000
درهم ،مقرها االجتماعي ،دوار برانس
أوالد غانم صباح ،صخيرات.
السيد إدريس الطالبي الحامل
للبطاقة الوطنية رقم  ،A576419ب
 800حصة.
السيد زيد أيوبي الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  A395032ب 200
حصة.
النشاط التجاري  :نقل البضائع،
كراء وسائل النقل.
فوض تسيير الشركة ملدة غير
محددة ،للسيد إدريس الطالبي
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
.A576419
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بتمارة بتاريخ  27أبريل  ،2022تحت
رقم .7989
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STE HJAOUJ TRANS

تأسيس لشركة تحمل الخصائص
التالية :
MANNAH
:
التسمية
.PERLUXE
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد.
راس املال   :حدد في 100.000
درهم مقسمة إلى  1000قسمة
اجتماعية من فئة  100درهم لفائدة :
السيد املناح فؤاد  1000حصة.
الهدف  :نقل املستخدمين.
املقر االجتماعي  :دوار أوالد بن
السبع الرمل الفالح ،سوق أربعاء.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :عين السيد املناح فؤاد  
بطاقته  GB114495مسير الوحيد
للشركة.
اإليداع القانوني مع التسجيل
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسوق أربعاء
الغرب بتاريخ  25أبريل  ،2022تحت
رقم  212بالسجل الترتيبي و27649
بالسجل التحليلي.
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SARL
ADRESSE : DOUAR HJAOUJE
OUED EL MAKHAZINE SOUK
EL ARBAA
RC : 27647
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 13أبريل  2022واملسجل بسوق
أربعاء بتاريخ  13أبريل ،2022
وضع القانون االسا�سي لشركة
ذات مسؤولية محدودة HJAOUJ
 ،TRANSحيث تم ما يلي :
تأسيس لشركة تحمل الخصائص
التالية :
التسمية .HJAOUJ TRANS :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
راس املال   :حدد في 100.000
درهم مقسمة إلى  1000قسمة
اجتماعية من فئة  100درهم لفائدة :
السيد اغماري رشيد  500حصة.
السيد بوعودة زهير  500حصة.
الهدف  :نقل املستخدمين.
املقر االجتماعي  :دوار احجاوج
وادي املخازن سوق أربعاء.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :عين السيد بوعودة زهير
بطاقته  GB226897مسير الوحيد
STE KAZZAB EXPO
للشركة.
SARL AU
اإليداع القانوني تم بكتابة
ADRESSE : LALLA MIMOUNA
الضبط باملحكمة االبتدائية بسوق
CENTRE SOUK EL ARBAA
أربعاء الغرب بتاريخ  25أبريل ،2022
RC : 27639
تحت رقم  211بالسجل الترتيبي
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
و 27647بالسجل التحليلي.
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بتاريخ  8أبريل  ،2022وضع القانون
STE MANNAH PERLUXE
االسا�سي لشركة ذات مسؤولية
SARL AU
محدودة بشريك واحد KAZZAB
ADRESSE : DOUAR OULED
 ،EXPOحيث تم ما يلي :
BEN SBAA RMEL FALAH SOUK
تأسيس لشركة تحمل الخصائص
EL ARBAA
التالية :
RC : 27649
التسمية .KAZZAB EXPO :
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
الشكل القانوني  :شركة ذات
 6أبريل  2022واملسجل بسوق أربعاء
بتاريخ  8أبريل  ،2022وضع القانون مسؤولية محدودة بشريك واحد.
راس املال   :حدد في 100.000
االسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد  MANNAHدرهم مقسمة إلى  1000قسمة
 ،PERLUXEحيث تم ما يلي :
اجتماعية من فئة  100درهم لفائدة :

8283

السيد قزاب حميد  1000حصة.
الهدف  :تنظيم املعارض ومعارض
الحرف اليدوية ،وكراء املرافق
العمومية.
املقر االجتماعي  :لال ميمونة
املركزسوق أربعاء.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :عين السيد قزاب حميد  
بطاقته  GB62356مسير الوحيد
للشركة.
اإليداع القانوني مع التسجيل
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسوق أربعاء
الغرب بتاريخ  20أبريل  ،2022تحت
رقم  206بالسجل الترتيبي و27639
بالسجل التحليلي.
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STE SKAYF
CONSTRUCTION

SARL AU
ADRESSE : DOUAR OULED
MANSOUR SIDI MOHAMED
LAHMAR SOUK EL ARBAA
RC : 27651
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 11أبريل  2022واملسجل بسوق
أربعاء بتاريخ  12أبريل  ،2022وضع
القانون االسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد
 ،SKAYF CONSTRUCTIONحيث
تم ما يلي :
تأسيس لشركة تحمل الخصائص
التالية :
SKAYF
:
التسمية
.CONSTRUCTION
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد.
راس املال   :حدد في 100.000
درهم مقسمة إلى  1000قسمة
اجتماعية من فئة  100درهم لفائدة :
السيد اخريخر رشيد 1000
حصة.
الهدف  :بيع مواد البناء ونقل
البضائع وأشغال مختلفة.

الجريدة الرسمية

8284

املقراالجتماعي  :دوارأوالد منصور
سيدي محمد لحمر ،سوق أربعاء.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :عين السيد اخريخر
رشيد   بطاقته  GB170611مسير
الوحيد للشركة.
اإليداع القانوني مع التسجيل
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسوق أربعاء
الغرب بتاريخ  25أبريل  ،2022تحت
رقم  213بالسجل الترتيبي و27651
بالسجل التحليلي.
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TRAVIUM

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 5أكتوبر  ،2021تم تأسيس الشركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
واحد والتي تتميزبما يلي :
التسمية االجتماعية .TRAVIUM :
الهدف االجتماعي  :مقاول في
البناء واالعمال املختلفة.
املقر االجتماعي  13 :زنقة القصر
الطابق الخامس رقم  10املعاريف
الدارالبيضاء.
راسمال الشركة  500.000 :درهم
مكون من  5000حصة.
السيد محمد أمين البعتالوي 
 5000حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :السيد محمد أمين
البعتالوي مسير للشركة ملدة غير
محدودة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
رقم السجل التجاري .520405
تم اإليداع القانوني باملكتب
الجهوي لالستثمار بتاريخ  27أكتوبر
.2021
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التسمية  SRAL  :سرال.
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الهدف  :النجارة.
املقر االجتماعي  :تجزئة النصر
املستقبل شارع طارق ابن زياد عمارة
باء تمارة.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة قيمة
كل واحدة  100درهم تم تحريرها 
بالكامل وموزعة   كما يلي :
السيد  :موالي يوسف االدري�سي
 1000حصة
املدة  99 :سنة.
التسيير  :تم تعيين السيد موالي 
يوسف االدري�سي الحامل لبطاقة
الوطنية رقم  P134154مسير
للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة
بتاريخ  27أبريل  2022تحت رقم
.136159
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CADIMANBOIS

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 23فبراير  ،2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة خصائصها 
كالتالي :
التسمية .CADIMANBOIS :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف  :تاجر ،االستيراد
والتصدير.
املقر االجتماعي  :حي االنبعاث
زنقة واد أمليل رقم  ،172سال.
رأسمال الشركة 100.000 :
SRAL
درهم.
SARL AU
السيد عبد اللطيف شكاكي 500
بمقت�ضى عقد   عرفي بتاريخ
 21ابريل  ، 2022تم تأسيس شركة حصة.
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
السيدة إيمان أغريس  500حصة.
الوحيد خصائصها كالتالي :
املدة  99 :سنة.

التسيير  :تم تعيين السيد عبد
اللطيف شكاكي الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  AE109413والسيدة
إيمان أغريس الحامل لبطاقة
الوطنية رقم  AE135962مسيرين
للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري للمحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  25أبريل  ،2022تحت رقم
.35847
262 P

ELECTRO ADMINE
SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي املسجل
بتاريخ  19أبريل  ،2022تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وذات الشريك الوحيد والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية .ELECTRO ADMINE :
الصفة القانونية .SARL AU :
الهدف االجتماعي  :معلوميات
وأشغال بناء وأشغال مختلفة.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم ،مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة.
الهام السقاط  1000حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرم كل سنة.
املقر االجتماعي  400 :شارع
الحسن الثاني إقامة بدر شقة 05
الرباط.
املسير  :إلهام السقاط.
التقييد بالسجل التجاري تحت
رقم  2917بتاريخ  22أبريل 2022
باملحكمة التجارية بالرباط.
السجل التجاري رقم .159689
263 P
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STE CHORAFI CARRIERES
SARL AU
راسمالها  100.000 :درهم

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 5أبريل  2022بالرباط ،تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
بالصفات التالية :
التسمية  :تحمل الشركة اسم
.CHORAFI CARRIERES SARL AU
املقر االجتماعي  :رقم  ،8العمارة
 ،30زنقة موالي احمد لوكيلي،
حسان ،الرباط.
الهدف  :التنقيب واستغالل 
املحاجر ،نقل البضائع ،االستيراد
والتصدير.
راس مال الشركة  :حدد بمبلغ
 100.000درهم مقسمة على 1000
حصة قيمة الحصة الواحدة 100
درهم ،يمتلكها السيد توفيق شرافي.
املدة  :مدة الشركة محددة في 99
سنة ابتداءا من تاريخ تسجيلها في
السجل التجاري.
التسيير  :يسير الشركة السيد
توفيق شرافي.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 
للمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
.189757
264 P
ماناجمنت كونسيلتين اند اكونط

شركة كالريميس

ش.م.م.م.و
املقرالرئي�سي عمارة  30شقة
رقم  8زنقة موالي احمد لوكيلي
حسن الرباط
في إطار السند الخاص بتاريخ
 25مارس  2022تم تأسيس
شركة كالريميس ش.م.م.و ،تتمتع
بالخصائص التالية :
التسمـي ــة  :كالريميس ش.م.م.م.و.
رأس املال  100.000 :درهم
املوضوع  :استشارات األعمال 
وبيع املنتجات واملعدات الزراعية.

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

اإلدارة  :تعيين السيد شكور
محمد جاد مسيرالشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 123859
بتاريخ  14أبريل .2022
265 P
ماناجمنت كونسيلتين اند اكونط

شركة باتي تراف الرباط

ش.م.م.م.و
املقرالرئي�سي عمارة  30شقة رقم
 8زنقة موالي احمد لوكيلي حسن
الرباط
في إطار السند الخاص بتاريخ
 25مارس  2022تم تأسيس شركة
باتي تراف الرباط ش.م.م.و ،تتمتع
بالخصائص التالية :
التسمـي ــة  :باتي تراف الرباط
ش.م.م.م.و.
رأس املال  100.000 :درهم
املوضوع  :املقاولة والتجزئة
العقارية.
اإلدارة  :تعيين السيدة الحنتي
إيمان مسيرة الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 124178
بتاريخ  26أبريل .2022
266 P

STE A AFRKA. TRAVAUX

SARL AU
شركة محدودة مسؤولية محدودة
بشريك واحد

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 26أبريل  2022بتمارة حررت قوانين
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد خصائصها كالتالي :
االسم STE A AFRKA. :
TRAVAUX SARL AU
األهداف  :مقاول في األشغال
املختلفة والبناء.
املقر االجتماعي  :شقة رقم 4
الطابق األول إقامة قادر مرس الخير
تمارة.

8285

تم اإليداع القانوني بكتابة
تم اإليداع القانوني بكتابة
املدة  99 :سنة ابتداءا من تاريخ
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت
التأسيس النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :حدد تحت السجل التجاري عدد  .1251 :تحت السجل التجاري رقم .1255
للنسخ والبيان
للنسخ والبيان
في مبلغ  100.000درهم مقسمة
الوكيل
الوكيل
إلى  1000حصة بثمن  100درهم
268 P
270 P
للواحدة موزع كالتالي :
السيد احمد الكالف 1000
BOUTATIF
STE MASSTRIVA
حصة ؛
قرر الجمع االستثنائي العام
تأسيس شركة
املجموع  1000حصة.
املنعقد في  14فبراير  2022تفويت
بموجب عقد عرفي مؤرخ في
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
 1000حصة اجتماعية ،من طرف  14يناير  2022تم تأسيس
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
السيدة فدوى بوطاهري لفائدة شركة ذات مسؤولية محدودة لها 
سنة.
السيد بوطاهري عبد الغاني ،وكذا  املواصفات التالية :
التسيير  :يقوم بتسيير الشركة
استقالة السيدة فدوى بوطاهري 
التسمية STE MASSTRIVA :
وملدة غير محدودة السيد احمد
وتعيين السيد بوطاهري عبد الغاني
الهدف االجتماعي  :نقل البضائع.
الكالف.
مسيرا جديدا للشركة ،كما تم تذويب
املقر االجتماعي  :رقم  45شارع
اإلمضاءات  :تكون اإلمضاءات
القانون األسا�سي وتعديله.
فرنسا شقة رقم  8أكدال الرباط.
االجتماعية والبنكية السيد احمد
تم اإليداع القانوني بكتابة
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
الكالف.
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت في  100.000درهم.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
تحت رقم  402بتاريخ  27أبريل
تسيير الشركة  :عين السيد
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
.2022
االشكر العربي مسيرا للشركة مع
االبتدائية بتمارة بتاريخ  26أبريل
للنسخ والبيان
جميع الصالحيات.
الوكيل
 2022تحت رقم .7986 :
تم اإليداع القانوني بكتابة
269 P
بالسجل التجاري رقم.136139 :
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
267 P
تحت السجل التجاري رقم .159771

AGRO BAHRAOUI

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15فبراير  2022تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة لها 
املواصفات التالية :
التسمية .AGRO BAHRAOUI :
الهدف االجتماعي  :استغالل 
فالحي  /االستغالل التجاري 
والصناعي والفالحي للخدمات املدنية
أو العسكرية  /تغذية العجول 
واالبقار  /التصديرواالستيراد.
املقر االجتماعي  :قبيلة ايت علي
اولحسن سيدي عالل البحراوي
تيفلت.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في مائة ألف درهم (.)100.000
تسير الشركة  :عينت السيدة
أوالد بلحاج مينة مسيرة للشركة مع
جميع الصالحيات.

STE D’AMENAGEMENT
ET DE CONSTRUCTION
ZEMMOUR

تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في
 12أغسطس  2021تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد لها املواصفات التالية :
STE
:
التسمية
D’AMENAGEMENT ET DE
CONSTRUCTION ZEMMOUR
الهدف االجتماعي  :منعش
عقاري / األشغال املختلفة أو البناء
 /التجارة.
املقر االجتماعي  :رقم  273حي
الدالية تيفلت.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم.
تسيير الشركة  :عين السيد
الحسن الفسيخ مسيرا للشركة مع
جميع الصالحيات.

للنسخ والبيان
الوكيل

271 P

RANA PRESTATONS
SARL

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالدار البيضاء تم تأسيس شركة
باملواصفات التالية :
التسمية RANA PRESTATONS :
SARL
املقر االجتماعي BD LALLA :
YACOUT ET RUE ET ARAAR
IMM 9 4EM ETAGE APPART
17
RESIDENCE
GALIS
.CASABLANCA
الهدف االجتماعي :
محطة الخدمة.
بيع املنتجات الزراعية والفالحة.
زيارة فنية للسيارات.

8286
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املدة  :تم تحديدها في  99سنة.
مقهى ومطعم.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
حمام سخان املياه تشغيل مركز
القانوني باملحكمة التجارية للدار
التجميل.
البيضاء بتاريخ  21أبريل 2022
تقديم وتنظيم األحداث.
تحت رقم  821930والسجل التجاري 
استيراد وتصديرأداء التاجر.
رقم .540891
الرأسمال  100.000 :درهم.
273 P
الحصص Mlle RANA :
 EL BOUKHARIب  1000حصة.
STE ISOPROTEC
التسيير  :تم تعيين السيد سعيد
SARL
البوخاري مسير للشركة ملدة غير
حل شركة
محددة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
البيضاء بتاريخ  24مارس 2022
فاتح ينايرإلى  31ديسمبر.
تم اإلعالن عن حل الشركة ذات
املدة  :تم تحديدها في  99سنة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع املواصفات التالية :
التسمية STE ISOPROTEC :
القانوني باملحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  9نوفمبر  2021تحت   .SARL
املقر االجتماعي  75 :شارع 11
رقم  799635والسجل التجاري رقم
يناير الطابق األول ،شقة رقم ،169
.521763
الدارالبيضاء.
272 P
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
MAHJOUBI LIGHT
الرأسمال  100.000 :درهم.
SARL AU
التسيير  :السيد موالي املصطفى
تأسيس شركة
طاهيري علوي ،الحامل للبطاقة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
الوطنية رقم  U75171والسيد
البيضاء بتاريخ  25مارس  2022تم
سعيد شاكر ،الحامل للبطاقة
تأسيس شركة باملواصفات التالية  :الوطنية رقم  BK314438والسيدة
التسمية  MAHJOUBI LIGHT :جزيلة امللطي ،الحاملة للبطاقة
.SARL AU
الوطنية رقم  BK189930والسيدة
املقر االجتماعي  :زاوية  ،72شارع ياسمينة العلوي ،الحاملة للبطاقة
عبد هللا املديوني وشارع بوعريد علي ،الوطنية رقم  BK241194عينو 
الدارالبيضاء.
محلين للشركة.
الهدف االجتماعي  :شراء وبيع
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
وتوريد جميع مواد البناء والكهرباء التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
واألشغال العامة.
 25أبريل  2022تحت رقم 822421
الشكل القانوني  :شركة ذات تعديل رقم .14804
املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.
274 P
الرأسمال  100.000 :درهم.
الحصص  :السيد املحجوبي
STE BENFIRI PRO
حسن  1000حصة.
SARL
التسيير  :تم تعيين السيد
حل شركة
املحجوبي حسن مسير للشركة ملدة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
غيرمحددة.
البيضاء بتاريخ  19أبريل 2022
السنة االجتماعية  :تبتدئ من تم اإلعالن عن حل الشركة ذات
املواصفات التالية :
فاتح ينايرإلى  31ديسمبر.
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املدة  :تم تحديدها في  99سنة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  27أبريل 2022
تحت رقم  822080والسجل التجاري 
رقم .541633
276 P

التسمية STE BENFIRI PRO :
.SARL
املقر االجتماعي  75 :شارع 11
يناير الطابق األول ،شقة رقم ،169
الدارالبيضاء.
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الرأسمال  100.000 :درهم.
التسيير  :السيد هشام غفيري،
ATLAS ORGH
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
ش.م.م.
 BK194050والسيد بنداود الخطابي،
التنقيب واستغالل املناجم
الحامل للبطاقة الوطنية رقم أشغال مختلفة التصديرواالستيراد
 BH551654عينا محالن للشركة.
باعويرسيدي يحيى او ساعد،
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
خنيفرة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
تأسيس
 25أبريل  2022تحت رقم 822420
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
تعديل رقم .14803
 13أبريل  2022تم تأسيس شركة
275 P
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات
التالية :
STE ECOLE PRIVEE
التسمية  :شركة .ATLAS ORGH
L’EAU-VIVE
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
SARL AU
محدودة.
تأسيس شركة
املقر االجتماعي  :باعوير سيدي 
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
يحيى اساعد ،خنيفرة.
البيضاء بتاريخ  19أبريل  2022تم
الغرض  :التنقيب واستغالل 
تأسيس شركة باملواصفات التالية :
املناجم ،أشغال مختلفة ،تصدير
التسمية STE ECOLE PRIVEE :
واستيراد.
.L’EAU-VIVE SARL AU
الرأسمال   :حدد في 100.000
املقر االجتماعي  42 :زنقة  7تجزئة
الفردوس ،عين السبع ،الدارالبيضاء .درهم موزع إلى  1000حصة موزعة
الهدف االجتماعي  :مدرسة على الشكل التالي :
سيدي موح السلمي  500 :حصة.
خصوصية والتعليم األولي واالبتدائي
محمد بن يشو  500 :حصة.
واإلعدادي والثانوي.
التسيير  :تسيير الشركة من
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد .طرف السيد سيدي موح السلمي
والسيد محمد بن يشو وذلك ملدة
الرأسمال  100.000 :درهم.
الحصص  :السيد ناتي عادل  غيرمحددة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
 1000حصة.
التسيير  :تم تعيين السيدة ناتي القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
دليلة ،الحاملة للبطاقة الوطنية رقم باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
 BK242928مسيرة للشركة ملدة غير بتاريخ  21أبريل  2022تحت رقم
 2022/174السجل التجاري رقم
محددة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من .4333
277 P
فاتح ينايرإلى  31ديسمبر.
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اإليداع القانوني  :تم اإليداع
STE OUM RABIA SERVICES
SARL
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
ممول الحفالت ،مطعم ،مفاوضة ،باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
منظم الحفالت
بتاريخ  21أبريل  2022تحت رقم
حي املسيرة الخضراء ايت اسحاق 2022/173 ،السجل التجاري رقم
خنيفرة
.4331
بمقت�ضى محضر اجتماع غير
279 P
عادي بتاريخ  6أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية :
LE COMPTOIRE AGRICOLE
القرار  : 1إضافة النشاط التالي :
D ELKBAB
منظم الحفالت.
ش.م.م.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
تأسيس
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 15
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
بتاريخ  21أبريل  2022تحت رقم فبراير  2022تم تأسيس شركة ذات
 2022/169السجل التجاري رقم مسؤولية محدودة باملواصفات
التالية :
.3425
تسمية الشركة LE :
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COMPTOIRE AGRICOLE D
.ELKBAB
BRO ATLAS SERVICESS
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
ش.م.م .بشريك وحيد
محدودة.
بائع املواد الطبية التقنية
أشغال مختلفة ،مفاوضة
املقر االجتماعي  :شارع الحسن
حي النهضة تيغسالين خنيفرة
الثاني رقم  91القباب ،خنيفرة.
تأسيس
الغرض  :تدبير االستغالل 
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ  12الفالحي ،بائع مواد البناء بالتجزيء.
أبريل  2022تم تأسيس شركة ذات
الرأسمال   :حدد في 100.000
مسؤولية محدودة باملواصفات درهم موزع إلى  1000حصة موزعة
التالية :
على الشكل التالي :
تسمية الشركة BRO ATLAS :
يوسف هندا�سي  300 :حصة.
.SERVICESS
جمال الدين رشيدي  300 :حصة.
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
مصطفى مغراوي  200 :حصة.
محدودة بشريك وحيد.
الكوري حادي  200 :حصة.
املقر االجتماعي  :حي النهضة
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
تيغسالين خنيفرة.
الغرض  :بائع املواد الطبية السيد يوسف هندا�سي ذلك ملدة غير
محددة.
التقنية أشغال مختلفة مفاوضة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
الرأسمال   :حدد في 100.000
درهم موزع إلى  1000حصة موزعة القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
على الشكل التالي :
بتاريخ  21أبريل  2022تحت رقم
محمد بولندا  1000 :حصة.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف  2022/172السجل التجاري رقم
السيد محمد بولندا وذلك ملدة غير .4329
280 P
محددة.
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KINE ANAROSE

ش.م.م ش.و
مركزللترويض
تجزئة النزاهة رقم  28طريق
مكناس ،خنيفرة

نص التأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
  17مارس  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد باملواصفات التالية :
التسمية STE KINE ANAROSE :
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :تجزئة النزاهة
رقم  28طريق مكناس ،خنيفرة.
الغرض  :مركزللترويض.
الرأسمال   :حدد في 100.000
درهم موزع إلى  1000حصة موزعة
على الشكل التالي :
السيدة أسماء حيمي 1000 :
حصة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيدة أسماء حيمي وذلك ملدة غير
محددة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة
بتاريخ  20أبريل  2022تحت رقم
 2022/170السجل التجاري رقم
.4325
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MJR PROD

SARL AU
شركة م ج ربرود  -ش.م.م ش.و
رأسمال  100.000درهم
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بتاريخ فاتح ديسمبر  2021تقرر ما 
يلي :
املصادقة باإلجماع على :
تغيير املقر التجاري للشركة من
 19 :زنقة تاركة عمارة  17رقم  4حي
النهضة  -الرباط.
إلى  :سال  803 -إقامة سعيد
حجي ،طريق القنيطرة.

تعديل النظام األسا�سي للشركة
وفقا للمتغيرات السالفة الذكر.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .124221
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VINVEST

رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها  :شقة رقم  4الطابق األول
إقامة قادرمرس الخير
تمارة

بيع الحصص االجتماعية

بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ 13
أبريل  2022قد أجمع مسير شركة
 VINVESTعلى ما يلي :
بيع حصص اجتماعية من طرف
السيد املصطفى املعطاوي إلى السيد  
العربي محمد  500حصة.
اإليداع القانوني :تم لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية تمارة
بتاريخ  26أبريل  2022تحت رقم  
 7983التقييد بالسجل التجاري 
بتمارة 135765
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REDSTYLE SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :رقم 504
حي الفردوس
تمارة

تــأسـيس شـركـة

بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
 13أبريل  2022تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية
التسمية REDSTYLE SARL AU :
الشكل القانوني :شركة محدودة
املسؤولية ذات شريك وحيد
الغرض االجتماعي بإيجاز :
تجارة.استيراد وتصدير. مقاول مختلف االعمال اواالنشاءات.

الجريدة الرسمية
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املـدة حددت في  99سنة.
املقر االجتماعي  :رقم  504حي
الفردوس تمارة
الرأسمال 100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة
 السيد حسن رضوان 1000حصة
 املسير :السيد  حسن رضوان   
اإل يداع القانوني :تم  لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية   تمارة
بتاريخ 25ابريل  2022تحت رقم
 136119رقم التقييد بالسجل
التجاري بتمارة .7973
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RIV ASSUR

SUCCURSALE
املقراالجتماعي  ،32 :عمارة ب ،زنقة
بهت ،أكدال الرباط
رقم السجل التجاري 139637 :
 - 1بمقت�ضى محضر الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 8مارس  2022لـ «»RIV ASSUR
 SUCCURSALEقرر املسير للفرع ما
يلي :
تحويل مقر الفرع إلى العنوان
التالي  89 :شارع باتريس لومومبا
مكتب رقم  1و  2الطابق األول حسان
الرباط.
 - 2تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .124244
للنشرواإلعالن
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STE CAP FRAIS S.A.R.L AU

اإلشهارالقانوني

قرر بموجب جمع منعقد بتاريخ
 17/03/2022تأسيس شركة ذات
الخصائص التالية.
 .1التسمية :لقد تم تسمية
الشركة «كاب فري»   شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
 .2مقر :مقر الشركة   رقم 08
شارع سال الحي الصناعي تسيال الد
شيرة الجهادية .

 .3رؤوس أموال :حدد في 100.000
درهم مقسومة إلى   1000حصة من
 100درهم للواحد وموزعة كالتالي  .
 السيد   SAUBADE SEBASTIEN  1000حصة  
املجموع   1000 :حصة.
 .4املوضوع :من أهداف الشركة
شراء و بيع األسماك بالجملة –
والتجارة و االستيراد والتصدير.
 .5التسيير :يعتبر السيد  
سوباد سيباستيان SAUBADE
 SEBASTIENاملسير لشركة ملدة غير
محدودة  .
 .6املدة  99 :سنة ابتداء من
تأسيسها حسب املحضرالتأسي�سي
 .7اإليداع القانوني :لقد تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة االبتدائية
بانزكان بتاريخ  20/04/2022تحت
رقم  ,753السجل التجاري رقم
.23953
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STE SAMIFISC

STE GREAT HOLIDAY
RESIDENCE

بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
 ،11/04/2022تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية باملواصفات
ُ
التالية  :
التسمية STE GREAT :
HOLIDAY RESIDENCE
الهدف   :إقامة سياحية و فندقية                     
املقر االجتماعي  :إقامة خليج
النخيل تجزئة  G7فونتي اكادير.
املدة  99  :سنة ابتدءا من تاريخ
التأسيس
رأسمالها  100.000  :درهم
التسيير  :لكل من السيد عبد هللا
الجكاني والسيد البشيرالعساوي.
اإلمضاء     :مشترك بين السيد
عبد هللا الجكاني والسيد البشير
العساوي   .
اإليداع القانوني تم باملحكمة
بتاريخ
الكادير
التجارية
  19/04/2022تحت رقم 109456
287 P
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شركة STE GOOD ESPRIT
SARL

بمقت�ضى القانون األسا�سي
للشركة املؤرخ بتاريخ  12ابريل،2022
املسجل بتاريخ   12ابريل ،2022
تكونت شركة ذات املسؤولية
املحددة.
مسماةSTE GOOD ESPRIT :
SARL
رأسمالها 100.000 .درهم.
الهدف االجتماعي :منعش عقاري.
املقر االجتماعي  :الشقة رقم 143
بلوك  Jبالطابق االول مشروع جوهرة
الدشيرة والكائن بشارع بئر انزران
البيركوال الدشيرة.
املدة 99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري  .
رأسمال الشركة مقسم كما يلي :
السيد الحسين الكوري500
حصة.
السيد محمد بوالرباب500
حصة .
تسير الشركة :من طر ف الحسين
الكوري و محمد بوالرباب بصفتهم
املسيرين لشركة ملدة غيرمحدودة.
السنة االجتماعية :تبتدئ من
فاتح ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
اإليداع القانوني :تم باملحكمة
بتاريخ
بإنزكان
االبتدائية
 ،20/04/2022تحت رقم 757
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STE IAAZA DIS SARL

تأسيس الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 04/04/2022تم تأسيس الشركة
ذات املميزات التالية:
التسمية االجتماعية  :شركة    
 IAAZA DISش.م.م
الهدف االجتماعي  :بيع مواد
التنضيف.
املقر االجتماعي  :زنقة النور حي
التوامة بيوكرا شتوكة ايت باها  .

الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مجزأة الى  1000حصة  من فئة
 100درهم للحصة
التسيير  :تم تعين السيد ادريس
الريش كمسيرشريك   للشركة ملدة
غيرمحدودة
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31دجنبر من كل سنة ماعدا السنة
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل
بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بانزكان بــتاريخ  20/04/2022تحت  
رقم .748
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STE «INDUSTRIAL
»FREEZING SYSTEMS
S.A.R.L. AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة شريك وحيد
بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ في
 11/04/2022تمت صياغة القانون
االسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة شريك وحيد ذات
الخصائص التالية :
التسمية    :الشركة تحمل اسم
«اندستريال فريزين سيستيمز»
شركة دات املسؤولية املحدودة
شريك وحيد
الهدف االجتماعي     :التصد ير
واال ستيرا د
املقر االجتماعي :رقم  6طابق
التالت  69Aعمارة الفرح امسرنات
اكادير
املدة   :محددة في  99سنة
الرأسمال   :محدد في مبلغ
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية بمائة درهم للحصة
الواحدة مقسمة كمايلي :

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

الجريدة الرسمية
مدرسة تعليم السياقة اودال

بوشعيب حنين  1000حصة.
السنة االجتماعية :تبدأ من  01شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الواحد
ينايروتنتهي في  31دجنبر
وعنوان مقرها االجتماعي مركز
اإليداع القانوني :تم باملحكمة
املحكمة التجارية بأكادير يوم تالوين تارودانت  83200 -تارودانت
املغرب
 21/04/2022تحت رقم .109483
رقم التقييد في السجل
مقتطف قصد االشهار.
التجاري8647
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  
10/04/2022تم إعداد القانون
SOCIETE AFKIR SERVICES
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
SARL AU
محدودة باملميزات التالية:
إع ـ ــالن ع ــن إنش ـ ــاء شــرك ـ ــة
شكل الشركة  :شركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ مسؤولية محدودة ذات الشريك
 8أبريل  2022تم تأسيس شركة الواحد.
املسؤولية املحدودة شريك وحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
االقتضاء بمختصر تسميتها :مدرسة
ذات املميزات التالية :
التسمية SOCIETE AFKIR :تعليم السياقة اودال.
غرض الشركة بإيجاز :
SERVICES SARL AU
  مدرسة التعليم السياقةاملقر االجتماعي  :حي تيرت السفلى
عنوان املقر االجتماعي مركز
شارع امان اوشن رقم  12كلميم
تالوين تارودانت   83200 -تارودانت
الرأسمال   100.000 :درهم
املغرب.
مقسمة على  1000حصة من فئة
املدة التي تأسست من أجلها 
 100دراهم.
الشركة  99 :سنة .
الهدف  • :وسيط مالي
مبلغ رأسمال الشركة 100.000
• الوساطة
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركاء  :السيد  محمد
السيد حمزة اودال   1000 :حصة
افقير،مغربي الجنسية ،والحامل بقيمة   100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
ومواطن الشركاء
 1000 - R116408حصة.
 السيد حمزة اودال عنوانه حيالسنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير وتنتهي في  31دجنبر من كل املركزتالوين تارودانت  -املغرب.
االسم شخ�صي والعائلي ومواطن
سنة
مسيرالشركة:
التسيير :تسير الشركة حاليا من
 السيد السيد   حمزة اودال  طرف السيد :محمد افقير ملدةغير
عنوانه حي املركز تالوين تارودانت -
محددة.
املغرب
السجل التجاري   :تم االيداع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
باملحكمة االبتدائية بكلميم بتاريخ االبتدائية بتارودانت بتاريخ    
 14/04/2022تحت رقم .156
 20/04/2022تحت رقم 135
292 P
291 P
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راس املال   100.000  :درهم.
HL GLOBAL SERVICES
املسيرة   :السيدة  ضريف  سكينة
SARLAU
السجل التجاري رقم 51205
اعالن تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ باملحكمة  التجارية باكادير يومه            
 21مارس  ،2022تم تأسيس شركة . 21/04/2022
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
294 P
وحيد ذات املميزات التالية
C.A CONSEIL
تسمية الشركة HL GLOBAL :
SERVICE SARLAU
STE SPECIALISTE CUISINE
مبلغ راس املال  100.000 :درهم
SARL
محرر كامال
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الشريك الوحيد  - :السيد حمزة املنعقد في  07/04/2022والدي 
جوهاري ،مغربي الجنسية ،والحامل ثم بموجبه تأسيس شركة ذات
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي                :
، J461441ولد في  23يونيو  1990
االسم STE SPECIALISTE   :
بأكادير ،ويقيم بالبناية رقم ،07شقة
CUISINE SARL
 ،403اقامة اكادير باي   ،2فونتي
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
اكادير.
املقر االجتماعي :الحي اإلداري  محدودة شريك واحد
الرأسمال   100.000 :درهم
شارع السمارة رقم ، 18العيون
الهدف  -   :بيع وتركيب املطابخ
غرض الشركة  :أشغال البناء
مدة الشركة  99 :سنة من تاريخ املجهزة.
العنوان  :رقم  121بلوك  01زنقة
تسجيل الشركة في السجل التجاري
ول
التسيير :تسير الشركة ملدة غير  05تجزئة تنمل  ايت مل .
السنة املالية  :لتبدأ من فاتح
محددة من طرف - :السيد حمزة
جوهاري ،مغربي الجنسية ،املزداد ينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
في  23يونيو   1990بأكادير ،ويقيم
التسيير  :تسير الشركة من طرف  
بالعمارة رقم ،07شقة ،403اقامة السيد اسمالل الحسين.
اكاديرباي  2حي فونتي اكادير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة  
السنة االجتماعية    :من فاتح االبتدائية بانزكان في 20/04/2022
ينايرالى  31دجنبر.
تحت رقم .750
تم تسجيل الشركة بالسجل
295 P
التجاري باملحكمة االبتدائية بالعيون
تحت رقم 40943
شركة صوفط صطاك ش.م.م
293 P

بشريك وحيد

مزيونة

تأسيس شركة

العنوان  :زنقة موالي ادريس الحي
الصناعي رقم    36مكرر عمارة 11
اكادير.
الهدف  :النقل السياحي
والخدمات العقارية.
الشكل  :شركة محدودة
املسؤولية بشريك واحد.

برأسمال اجتماعي قدره 100.000
درهم
رقم  200الطابق األر�ضي تجزئة
أليمام الدراركة أكادير
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 14/03/2022تمت صياغة القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد    ذات
الخصائص التالية :

الجريدة الرسمية

8290

الغرض االجتماعي:
 التطويراملعلوماتي والبرمجة  .التسمية  :شركة صوفط صطاك  
ش.م.م بشريك وحيد
املقر االجتماعي :رقم  200الطابق
األر�ضي تجزئة أليمام الدراركة أكادير     
املدة  :حددت في  99سنة
الرأسمال والحصص االجتماعية:
حدد الرأسمال في  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة  ،موزعة
كاألتي :
أحمد جمالي  1000 :حصة
التسيير :الشركة مسيرة من طرف
السيد أحمد جمالي الشريك الوحيد
للشركة وذلك ملدة غير محدودة
حيث يعود إليه كل من التوقيعين
البنكي واالجتماعي.
األرباح :توزع حسب الفصل 16
من القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بأكادير تحت
عدد رقم  109171/2022 :بتاريخ
.30/03/2022
مقتطف قصد اإلشهار
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C.A CONSEIL

SOLUTIONS CARRELAGES
CASA SARL STE

بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد في  06/04/2022والدي 
تم بموجبه تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي                 :
SOLUTIONS
:
االسم
CARRELAGES CASA SARL STE
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
محدودة
الرأسمال  1000.000 :درهم
الهدف   :بيع البالط بالتقسيط
العنوان  :رقم  415طريق الجديدة
الدارالبيضاء.
السنة املالية :لتبدأ من فاتح يناير
إلى  31ديسمبرمن كل سنة.

SOCIETE MASSA PRO
IMMO SARL AU

التسيير   :تسير  الشركة من طرف
السيد بنور كريم و السيد بنور عبد
املجيد والسيد بنور يوسف.
شركة ذات مسؤولية محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة  
رأسمالها  100.000درهم
التجارية بالدار البيضاء في مقرها اإلجتماعي  :شقة بالطابق
 22/04/2022تحت رقم  821860األول رقم  108حي السعادة الدراركة
أكادير
السجل التجاري رقم . 541095
تبعا للعقد املحرر بتاريخ  
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 19/04/2022واملسجل بتاريخ
 19/04/2022 »STE AGRI JELAL «SARL AUتم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية شريك وحيد
س ت / 8653تارودانت
تحتوي على امليزات التالية :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
التسمية SOCIETE MASSA :
محدود بشريك وحيد
بموجب  العقد العرفي املؤرخ PRO IMMO SARL AU
املقر اإلجتماعي    :شقة بالطابق
في فاتح أبريل    2022بأوآلد تايمة
تأسست شركة ذات مسؤولية االول رقم  108حي السعادة الدراركة
محدودة بشريك وحيد خصائصها  أكادير
الرأسمال  100.000 :درهم
كاآلتي:
النشاط التجاري  :منعش عقاري 
 التسمية STE AGRI JELAL :
و أشغال البناء
SARL AU
الربح  :يقتطع  5باملائة من األرباح
الغرض :كراء و استغالل األرا�ضي
الصافية من اجل االحتياط القانوني
الفالحية  ،بيع الخضر ،الفواكه و
التسيير  :تم تعيين السيد  الحسن
الحوامض ،تربية األبقارو األغنام.
الهوري كمسيرالشركة
املقر االجتماعي :دوار لكرون
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
الكرعة الكدية البيضاء  أوالد تايمة.
إلى غاية  31دجنبر
رأسمال الشركة( 100.000 :مائة
املدة  99 :سنة ابتداءا من تاريخ
ألف) درهــم.
التسجيل في السجل التجاري 
املدة 99 :سنة ابتداء  من تاريخ
و قد تم اإليداع القانوني
التسجيل بالسجل التجاري.
باملحكمة التجارية باكادير بتاريخ
التسيير :يسير الشركة ،السيد   22/04/2022تحت عدد .109524
لقزيزهشام ملدة غيرمحدودة .
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السنة املالية :تبتدئ من  01يناير
و تنتهي في  31دجنبرمن كل سنة.
FAST BOOST
توزيع الحصص :وزع رأسمال 
تأسيس شركة
الشركة على  1000حصة من فئة   
محدودة املسؤولية
 100درهم ،كلها للسيد لقزيزهشام.
بموجب عقد عرفي بتاريخ
رقم التسجيل بالسجل التجاري  14 :أبريل  2022بانزكان ،تم وضع
 / 8653تارودانت.
القانون األسا�سي  للشركة  املحدودة
تم اإليداع القانوني بكتابة املسؤلية  ذات الخصائص التالية                                :
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
التسمية  :شر كة FAST BOOST
بتارودانت بتاريخ /22أبريل 2022/ش.م.م
تحت رقم . 140
الهدف االجتماعي  :تسويق
 298 Pوتطويراملواقع لكترونيك  .
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املقر االجتماعي   :حي تا لعينت 01
القليعة أيت ملول انزكان  
الراسمال :محدد في مبلغ
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة  100درهم لكل حصة مقسمة
كما يلي
بود ا ود ي معا د 500حصة
اوسيا نعمان  500حصة
املدة    :تسعة وتسعون سنة.
التسيير  :ستسير الشركة من
طرف السيد بودا ود ي معا د و
السيد أ وسيا 
نعمان  ملدة  غيرمحدودة
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بانزكان  بتاريخ  22أبريل  2022تحت
رقم 779
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STE CHOUKIR DE GESTION
IMMOBILIERE

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

طبقا للعقد املؤرخ في  07فبراير
 2022تم تأسيس شركة محدودة
املسؤولية بالخصائص التالية :
االسم CHOUKIR DE :
GESTION IMMOBILIERE
الهدف   :اقتناء وتسييرالعقارات.
رأسمال املجموعة 100.000 :
درهم
التسيير  :السيد نبيل شوكير.
املقر االجتماعي   :مكتب رقم 53
الطابق الرابع صالة مامونية شارع
الحسن البونعماني ف ش  500حي
الداخلة  -اكادير.
املدة    99  :سنة
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية بأكادير
تحت رقم   109464بتاريخ   20ابريل
.2022
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ماركينا

ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد شركة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ،23/03/2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد خصائصها  كالتالي:
التسمية  :ماركينا 
الهدف االجتماعي  :مقاول 
األشغال املختلفة ،
املقر االجتماعي  :بلوك  CEرقم
 261الطابق الثاني عمارة فوق
الكدية تيكوين اكادير.
املدة    99سنة.
الرأسمال   :حدد في 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة
إجتماعية من فئة    100درهم
للحصة الواحدة  ،منتسبة للشريك
الوحيد السيد  محمد العطار.
التسيير :يعهد بتسيير الشركة
إلى الشريك الوحيد السيد محمد
العطار ملدة غير محددة  ،أما التوقيع
فينسب له كذلك.
وقد   تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ    22/04/2022تحت  
رقم  .109525
للخالصة و البيان
عن املسيرة،
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MOLO DE
CONSTRUCTION ET
TRAVAUX DIVERS S.A.R.L
م ـ ــول ـ ــودوكـ ــونس ــتري ـكــسي ــون و
االشغال الح ــرة ش.م.م

انشاء شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى عــقد عرف ــي بأكـادير
بتاريخ  21ماي   2021تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية
االسم   :م ـ ــولـ ــو دوكونستريكسيون
و ألش ـ ـغ ــال الح ــرة ش.م.م
هدف الشركة  :االشغال الحرة
والبناء.

الجريدة الرسمية
التوقيع البنكي واإلداري :تلتزم
الشركة بالتوقيع الوحيد للسيد
وشن عبد هللا.
املدة 99 :سنة من تأسيس
الشركة
تم اإليداع القانوني بمكتب
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان
بتاريخ  20/04/2022تحت رقم  
 ،746وتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري تحت رقم 25941
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مقر الشركة  :دوار تكمي نبوبكر    -
حي الزريب    -الدراركة  -أكادير .
املدة              :محدودة في  99سنة                                                         .
الرأسمال   :محدد في مبلغ    
 100.000درهم مقسمة الى 1000
حصة من فئة  100.00درهم
للواحدة مقسمة كالتالي :
لكبيرالبياض  500حصة.
ميلود البياض  500حصة
التسيير  :السيد لكبير البياض
املسير الوحيد للشركة وملدة غير
محدودة
االرباح  :توزع االرباح الصافية بعد LIBRAIRIE GENERATION
االقتطاعات القانونية على الشركاء.
NOUVELLE
تم االيداع القانوني بكتابة
إعالن عن تأسيس شركة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
باكادير بتاريخ  22أبريل  2022تحت
 ،11/04/2022تم تأسيس  الشركة
رقم . 109516
التالية:
الخالصة والتذكير
LIBRAIRIE
:
التسمية
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GENERATION NOUVELLE
الشكل  :شركة محدودة املسؤولية
Société « STE NOUVELLE
 CONSTRUCTION VERAGAذات الشريك الوحيد  
الغرض :مكتبة  +وراقة  +بيع
IMMOBILIERE » SARL
تجهيزات املكاتب
تأسيس شركــة ذات مسؤولية
املقر :رقم  ,19تجزئة افولكي ,حي
محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ تامازارت ,ايت ملول  
املدة 99 :سنة تبتدئ من
 14/04/2022تأسست شركة ذات
مسؤولية محدودة باملواصفات 11/04/2022
الرأسمال 100.000 :درهم موزعة
التالية :
التسمية  STE NOUVELLE :إلى  1000حصة من فئة  100درهم
 CONSTRUCTIONتملكها السيدة السعدية بواغضن
VERAGA
املسيرة :السيدة السعدية
IMMOBILIERE
املوضوع   :مقاول أعمال البناء بواغضن بطاقتها رقم JB350278
والساكنة برقم  ,19تجزئة افولكي,
وأعمال مختلفة .
املقر االجتماعي  :رقم  10شقة حي تامازارت ,ايت ملول  
السنة املحاسباتية :تبتدئي في
رقم  2الطابق  2بلوك د الفتح
فاتح ينايرو تنتهي في  31دجنبر.
بوغروم حي املسيرة  ايت ملول .
اإليداع :املحكمة االبتدائية
رأسمال الشركة  :حدد املبلغ في
 100.000درهم مجزأ إلى  1000حصة   بانزكان في  22/04/2022تحت عدد
 789السجل التجاري رقم /25987
من فئة  100.00درهم للواحدة.
التسيير  :أسند التسيير إلى السيد انزكان   
وشن عبد هللا ملدة غيرمحدودة.
305 P
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BEN ZALOU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي السالم
بلوك د الدراركة اكادير.
رقم التقييد في السجل التجاري :
51185
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في   
11مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية       
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة   ذات الشريك
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
االقتضاء بمختصر تسميتها  BEN
ZALOU
غرض الشركة بإيجاز - :نقل
األفراد لحساب الغير.
نقل البضائع لحساب الغير. أعمال البناء والتطوير.عنوان املقر االجتماعي حي السالم
بلوك د الدراركة اكادير.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة   100.000
درهم  ،مقسم كالتالي   
السيد حسن واجاجي   1000   :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن واجاجي عنوانه :
جنان السوسية  املحايطة  تارودانت.
 األسماء الشخصية والعائليةومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن واجاجي عنوانه   :
جنان السوسية  املحايطة  تارودانت.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  21ابريل
 2022تحت رقم .109471
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الجريدة الرسمية

8292

STE - VERIFICATION
ELECTRONIQUE
REPARATION ILILOU
TACHYGRAPHE AUTO
XEOGRAPHIE - SARL
()VERITAX

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

طبقا للمحضر التأسي�سي املؤرخ
في  14/04/2022تم  تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة خصائصها
االسم :
VERIFICATION
ELECTRONIQUE REPARATION
ILILOU TACHYGRAPHE AUTO
XEOGRAPHIE
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة  .
النشاط  :التحليل والرقابة الفنية
للسيارات.
سنة   املدة 99 :
املقر الرئي�سي :رقم  18الحي
الصناعي ايت ملول.
رأس املال 100.000 :درهم (مائة
ألف درهم) مقسمة إلى  1000حصة
بقيمة  100.00درهم غير مدفوعة
ومخصصة للشركاء بما يتناسب مع
مساهماتهم
  900حصة لفائدة السيد احمداليلو و  100حصة لفائدة الحسين
شاكر.
التسيير   :الشركة تسير من طرف
السيد احمد اليلو لفترة غيرمحددة.
التوقيع :أي وثيقة أو شيك أو
كمبيالة سارية بالتوقيع املنفرد
للسيد احمد اليلو.
السنة املالية :تبدأ السنة املالية  
في  1ينايروتنتهي في  31ديسمبر .
تم اإليداع القانوني في سجل
املحكمة االبتدائية بانزكان.
في  22/04/2022تحت رقم     :
786
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BIOG-BHA SARL

انشاء شركة

املقراالجتماعي :مكتب رقم 53
الطابق الرابع مجمع مامونيا شارع
حسن بونعماني حي الداخلة اكادير.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 14/04/2022ثم وضع القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
ذات املميزات التالية׃
االسم BIOG-BHA SARL
هدف الشركة  ׃  الفالحة.
املدة محددة في  99سنة
الراسمال محدد في مبلغ 150.000
درهم مقسم الى 1500حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة قد تم
اكتتاب كالتالي  500:حصة للسيد
الوحماني عبد العزيز و 500حصة
للسيد الحبيب تويرتو و  500حصة
للشركة   LDW HOLDINGممتلها 
القانوني السيد بلقاسم عمار.
التسير  :تم تعيين السيد
بلقاسم عمار كمسير للشركة ملدة
غير محدودة مع إعطائه صالحية
اإلمضاء اإلداري و البنكي منفردا او
مزدوجا للشريكين السيد الوحماني
عبد العزيزاوالسيد الحبيب تويرتو .
األرباح يتم اقتطاع  5%لتكوين
الرصيد االحتياطي املنصوص عليه
قانونا.
اإليداع القانوني تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية باكاديرتحت رقم  
 109520بتاريخ 22/04/2022
للخالصة والتذكير
قبال حسن
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RANYAS Sarl AU

رأسمالها  100.000درهم

تأسيس شركة ذات مسؤولية
املحدودة بشريك وحيد :

بمقت�ضى عقد عرفي موقع
بتارودانت بتاريخ  12ابريل 2022
تأسست شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد تحمل
املواصفات التالية :
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التسمية RANYAS Sarl AU .
املوضوع :موضوع الشركة هو:
 االستشارات اإلدارية (دراسةاملشاريع الزراعية)
 أعمال متنوعة وأعمال تشييد تاجرآالت زراعيةرأسمال االجتماعي :محدد في
 100.000درهم موزع إلى 1000
نصيب اجتماعي بفئة  100درهم
للواحد مكتتبة ومسددة كلها.
املقر االجتماعي :رقم  182سوق
أربعاء ايت ايكاس  تارودانت  .
املدة :مدة الشركة محددة في 99
سنة تحتسب من تاريخ تقييدها في
السجل التجاري.
التسيير :ستكون الشركة مسيرة
وملدة غير محددة من طرف:السيد
رشيد ايت بال.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بتارودانت بتاريخ  25ابريل 2022
تحت رقم ( 142رقم السجل التجاري 
 8657تارودانت)  
مختصرلغاية النشر
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اربي ام كوليكسيون ش.م.م
«»RBM COLLECTION SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26/03/2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات املواصفات التالية:
التسمية   :اربي ام كوليكسيون
ش.م.م «RBM COLLECTION
 »SARLلشركة ذات مسؤولية
محدودة
الهدف االجتماع  :تجارة املالبس
واملنسوجات ؛
 الشراء أو البيع املالبس فياملتجرأو عبراإلنترنت ؛
استيراد وتصدير املالبس الجاهزة
واكسسوارات املوضة ،
املقر االجتماعي  :بلوك  ، 9شارع
 24 ، 17حي الحاج  ،تكيوين  ،أكادير.

املدة االجتماعية 99 :سنة ابتداء
من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري 
عدا إذا تم الحل املسبق أوالتمديد.
الرأسمال االجتماعي :يتكون من
 100.000درهم.
تسيير الشركة :تم تعيين السيد
محمد الصديقي  
التقييد :تم التقيد في السجل
املحكمة التجارية 21/04/2022
تحت عدد  109491للسجل التحليلي
رقم 51213.
310 P

BATTERY SOLUTIONS
INTER

إعالن عن تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 14/04/2022تم وضع القوانين
األساسية لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد ذات
املميزات التالية:
BATTERY
:
التسمية
SOLUTIONS INTER
الشكل القانوني :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
الهدف :تثمين البطاريات
املستعملة.
املقر االجتماعي :حي الشهداء
ُ
بلوك  أ رقم  205أيت ملول  .
الرأسمال االجتماعي :حدد في
(  )1.000.000درهم ،موزع على
(  )10.000حصة من فئة ()100
درهم لكل واحد محررة في حدود
الربع ;موزعة كمايلي:
* السيد :محمد الحبيب القر�شي
 10000حصة.
التسيير :عين السيد محمد
الحبيب القر�شي مسيرا للشركة ملدة
غيرمحددة.
املدة 99 :سنة
وقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بإنزكان بتاريخ  22/04/2022تحت
رقم .781
311 P

الجريدة الرسمية
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GERCY TRANSPORT

اإلشهارالقانوني

التسيير والتوقيع  :الحسين
امدلوس.
تـم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملـحكمة االبتدائية تزنيت   
بتاريخ  21/04/2022تحت رقـم
.141
313 P

بناء على العقد املحرر بتاريخ
   14/04/2022و املسجل بانزكان
بتاريخ    18/04/2022تم تأسيس
شركة باملواصفات التالية :
التسمية  GERCY TRANSPORT :
العنوان االجتماعي :رقم  73زنقة
 1007تراست انزكان
الشكل القانوني :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
رأسمال الشركة :حدد رأسمال 
الشركة في  100.000درهم ،مقسم
إلى  1000حصة بقيمة  100درهم
للحصة القانونية موزع على الشكل
التالي:
السيد محمد ازكاي   1000حصة
 األهداف :نقل البضائع وطنيا ودوليا لحساب الغير
 التسيير:يعتبر السيد محمدازكاي  مسير للشركة ملدة غير
محدودة.
 التوقيع :الشركة ملزمة بالتوقيعالوحيد للسيد محمد ازكاي
 املدة 99 :سنةتم اإليداع القانوني بكتابة  
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بانزكان يوم    2022 /25/04تحت
رقم  792واملسجل بالسجل التجاري 
في  نفس اليوم تحت رقم  . 25993
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بمقت�ضى القانون األسا�سي بتاريخ
 ،05/04/2022تم تأسيس شركة
الشخص الواحد محدودة املسؤولية
ُ
باملواصفات التالية:
التسمية  :شركة خيرات هللا كار
STE KHAIRATALLAH CARS
الهدف    :كراء السيارات بدون
سائق.
املقر االجتماعي :رقم  15إقامة
فوق الكدية بلوك  14بئر انزران
تيكيوين ،اكادير.
املدة  99  :سنة ابتدءا من تاريخ
التأسيس.
رأسمالها  100.000  :درهم
التسيير  :للسيدة حسناء خيرات
هللا.
االمضاء  :للسيد إسماعيل خيرات
هللا.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
التجارية ألكاديربتاريخ 25/04/2022
تحت رقم .109529
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شركـة INMORA SARL

GROUPE KBILANI TRANS

بـمـقـت�ضى عـقـد عرفي  مـؤرخ  
بتـاريـخ فاتح أبريل  2022تأسست
شركة محدودة املسؤولية ذات
املميزات التالية.
التسمية INMORA SARL  :
املقر االجتماعي  :حي  اليغ  تجزئة  
أالنوار  بلوك  ف   1رقم  2تزنيت
الغرض  :مكتب الوساطة,
التحكيم و العالقات العامة
مدة النشاط  99  :سنة  
رأس املال    100.000    :درهم .

STE SAMIFISC

STE KHAIRATALLAH CARS

التأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 08/04/2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة مميزاتها كما 
يلي :
التسمية  :شركة GROUPE
 KBILANI TRANSش.ذ.م.م
املوضوع  :نقل األشخاص
والبضائع
مقرها االجتماعي  :دوار بن عنفر
القليعة.

املدة  99 :سنة إبتداء من تاريخ
نأسيسها النهائي.
الرأسمال   :رأس مال الشركة
محدد في قيمة قدرها  100.000درهم
املساهمون في الشركة :السيد
سعيد كيالني واملصطفى كبير
اإلدارة  :السيد سعيد كيالني
واملصطفى كبير
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
ينايرالى  11ديسمبرمن كل سنة .
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان
بتاريخ  26/04/2022تحت رقم 809
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NOTIS INVEST

تكوين شركة مساهمة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في
 17فبراير  ،2022تم وضع النظام
األسا�سي لشركة توظيف عقاري 
تحت شكل شركة مساهمة تكمن
مميزاتها فيما يلي :
الشكل  :شركة توظيف عقاري 
تحت شكل شركة مساهمة
التسمية NOTIS INVEST :
الغرض   :هيأة التوظيف الجماعي
العقاري 
مقر الشركة  :حي ميدان سباق
الخيل  شارع عبد الكريم الخطابي و
شارع إبن وهبون الدارالبيضاء
املدة  99 :سنة
رأسمال الشركة 77.145.100 :
درهم مفصل كما يلي :
 تقدمة عينية تم تقييمها في مبلغ 77.044.500درهم
 تقدمة نضية بمبلغ 100.600درهم
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31دجنبر
املمثلة من طرف السيد نور الدين
الطاهري ،و السيد « »AJAR INVEST
املتصرفون  :علي الركيبي
رئيس مجلس اإلدارة    السيد علي
الركيبي.

8293

املدير العام AJAR INVEST :
املمثلة من طرف السيد نور الدين
الطاهري
مراقب الحسابات COOPERS  :
AUDIT MAROC
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31دجنبر من كل سنة ماعدا السنة
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل
بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
الدار البيضاء بــتاريخ 15/04/2022
تحت رقم .821486
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شركة ASARAF FISH SARL

السجل التجاري رقم  726طاطا
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ   
 06/04/2022تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات
التالية:
التسمية ASARAF FISH SARL :
الهدف االجتماعي:
التجارة  بالجملة و التقصية
التجارة العامة للحوم و األسماك
ومشتقات الحليب
تموين الفنادق باملواد الغدائية
والخضروات والفواكه
وبصفة عامة،جميع العمليات
املتعلقة بشكل مباشر آو غير مباشر
بأغراض الشركة
املقر االجتماعي رقم تجزئة النصر
 01رقم  597طاطا.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري ما عدا 
الحل املسبق او التمديد.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم.
التسيير  :تم تعيين ازناك الحسين
مسيرا وحيدا تأسيسيا للشركة ملدة
غيرمحدودة.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بطاطا 
بتاريخ  26/04/2022تحت عدد
.153/2022
317 P
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رأسمالها  100.000  :درهم
شركة AD –MAISS SARL
التسيير واإلمضاء  :للسيد رضا 
السجل التجاري رقم  725طاطا
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ صابر.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
 01/04/2022تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات التجارية أكادير بتاريخ 25/04/2022
تحت رقم .109531
التالية:
319 P
التسمية AD –MAISS SARL :
الهدف االجتماعي:
 RIKA CARS SARLش.م.م
مقاول أشغال مختلفة و البناء
تأسيس
خدمات مختلفة
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في
لوازم مكتبية
وبصفة عامة،جميع العمليات  2022/04/08واملسجل بتاريخ
املتعلقة بشكل مباشر آو غير مباشر  2022/04/08باكادير تم تأسيس
شركة    RIKA CARSش.م.م.
بأغراض الشركة
هدفها :كراء السيارات.
املقر االجتماعي رقم شارع ابن
العنوان التجاري  :رقم  16شارع
خلدون حي القصبة طاطا.
املدة99:سنة ابتداء من تاريخ ابو جهاد حي املسيرة اكادير.
رأسمالها   100.000موزعة إلى
تسجيلها بالسجل التجاري ما عدا 
 1000حصة قيمة كل حصة 100
الحل املسبق او التمديد.
الرأسمال االجتماعي  100.000 :درهم اكتتبت على الشكل اآلتي:
السيد عمركحيم  500  :حصة
درهم.
السيد عبد املجيد رفقون 500 :
التسيير:تم تعيين الحسن ادرار
حصة
مسيرا وحيدا تأسيسيا للشركة ملدة
تم تعيين  السيد عمر كحيم
غيرمحدودة.
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
تم االيداع القانوني بكتابة
تم اعتماد توقيع السيد عمر
الضبط باملحكمة االبتدائية بطاطا 
كحيم
بتاريخ  22/04/2022تحت عدد
في جميع العقود والوثائق اإلدارية.
.152/2022
املدة :مدة عمر الشركة  99سنة
318 P
من تاريخ تأسيسها النهائي.
السجل التجاري اإليضاحي
STE SAMIFISC
 STE REDA PRESTIGE CARSرقم.51181
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى القانون األسا�سي
التجارية اكادير بتاريخ 21ابريل
بتاريخ ،28/03/2022تم تأسيس
  2022تحت رقم .109468
شركة محدودة املسؤولية .
ُ
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باملواصفات التالية:
التسمية STE REDA PRESTIGE :
مكتب التسيير  ،االعالميات واملحاسبة
كاجيسكو 
CARS
الهدف  :كراء السيارات بدون TAGDIS EQUIPEMENT ET
سائق  
NEGOCE
املقر االجتماعي  :شارع سيدي  رقم  05عمارة بيشا تجزئة امنية
قاسم رقم  331التجزئة  3الحي
تيزنيت
املحمدي أكادير.
إعالن بتأسيس شركة   TAGDIS
املدة  99 :سنة ابتدءا من تاريخ EQUIPEMENT ET NEGOCE
ش.م.م.
التأسيس.
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السيد علي مودني  ,رقم البطاقةالوطنية   500 JB239951حصة
املقر االجتماعي:دوار أيت بنيحيى
الصفاء  أشتوكة أيت باها .
:نقل
االجتماعي
الهدف
املستخدمين لحساب الغير -نقل
البضائع لحساب الغير  .
التسيير :تحدد تسيير الشركة من
طرف :
السيد أحمد الشناعي    ,رقم
البطاقة الوطنيةX336730
تم ايداع امللف القانوني للشركة
لدى املحكمة االبتدائية النزكان
تحت رقم  758بتاريخ 20/04/2022
رقم السجل التجاري .25963
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بتاريخ  13/04/2022وبموجب
عقد عرفي عدد  ،3178تأسست
شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت
اسم «TAGDIS EQUIPEMENT ET
 »NEGOCEش.م.م هدفها كالتالي:
MARCHAND DE MATERIEL
INFORMATIQUE/NEGOCIANT
العنوان التجاري   :رقم  25سوق  
تارسوات تافراوت تيزنيت    .
رأس مال ــها  100.000 :درهم  (مائة
ألف درهم) موزعة إلى  1000حصة  
قيمة كل حصة(  100,00درهم ) مائة
درهم.
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد
حمزة الناصري كمسير وحيد  
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه
كامل الصالحيات حسب القانون
األسا�سي للشركة.
شركة NOUVELLE
امل ــدة  :مدة عمر الشركة 99
GÉNÉRATION
(تسعة وتسعون سنة) من تاريخ
تأسيسها النهائي .
D’INGÉNIEURS
اإليداع القانوني  :تم إيداع محدودة املسؤولية لشريك وحيد
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى
إعالن عن التأسيس
املحكمة االبتدائية بتيزنيت عدد 139
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 29
بتاريخ  .21/04/2022
مارس  2022حررت قوانين شركة
 321 Pمحدودة املسؤولية لشريك وحيد
خصائصها كالتالي :
شركة STE GBX-TRANS
االسم  :شركة NOUVELLE
SARL
GÉNÉRATION  D’INGÉNIEURS
تأسيس شركة م م
الهدف   :مكتب الدراسات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ   في
واالبحاث ،أعمال متنوعة أو
 13/04/2022تم تأسيس شركة
إنشاءات.
محدودة املسؤولية تحمل الخصائص
املقر االجتماعي  :شقة  ،11مبنى
التالية :
رقم  ،44اقامة حدائق سوس ،حي
التسمية :تحمل الشركة اسم
املحمدي ،اكادير.
STE GBX-TRANS SARL
املدة  99 :سنة ابتداءا من تاريخ
رأسمال الشركة  :تحدد رأسمال 
الشركة في مبلغ  100.000درهم التاسيس النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
مقسم الى  1000حصة بقيمة 100
مبلغ  100.000درهم مقسم الى
درهم لكل حصة
 1000حصة من فئة  100درهم
مقسمة كالتالي:
 السيد أحمد الشناعي ،رقم للواحدة تكتب بكاملها و تحدد والبطاقة الوطنية  500 X336730تسند إلى املؤسس الوحيد – السيد
حصة .
موالي هشام اميني.

الجريدة الرسمية
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السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير و تنتهي في  31دجنبر من كل
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي
تبتدئ من تاريخ التأسيس الى غاية
 31دجنبر .
التسيير  :يقوم بتسيير الشركة
وملدة غير محدودة السيد موالي 
هشام اميني.
اﻷرباح   :يتم اقتطاع  % 5لتكوين
الرصيد االحتياطي املنصوص عليه
قانونيا و الصافي يوزع او يخصص
احتياطا او مبلغ مرحل من جديد
برمته اوجزئيا.
االيداع القانوني  :تم االيداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  22ابريل
 2022تحت رقم .109513
للخالصة و التذكير
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شركة OS POWER GROUP
SARL AU
محدودة املسؤولية

إعالن عن التأسيس

السنة املالية  :تبتدئ من فاتحيناير و تنتهي في  31دجنبر من كل
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي
تبتدئ من تاريخ التأسيس الى غاية
 31دجنبر .
التسيير  :يقوم بتسيير الشركة
و ملدة غيرمحدودة السيد   عبد هللا
اقسيس.
االمضاء :اسناد حق التوقيع   
السيد   عبد هللا اقسيس.
اﻷرباح   :يتم اقتطاع  % 5لتكوين
الرصيد االحتياطي املنصوص عليه
قانونيا و الصافي يوزع او يخصص
احتياطا او مبلغ مرحل من جديد
برمته اوجزئيا.
االيداع القانوني  :تم االيداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بإنزكان بتاريخ  19ابريل
 2022تحت  رقم .737
للخالصة والتذكير

POL WEB
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بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ Société à responsabilité limitée 22
نونبر  2021بإنزكان حررت قوانين
Au capital de 100.000,00
شركة محدودة املسؤولية خصائصها 
.Dirhams
كالتالي :
CONSTITUTION
االسم OS POWER GROUP   :
بمقت�ضى محضر الجمع العام
SARL AU
املنعقد في  16/04/2022والذي 
الهدف  :التجارة في جميع تم بموجبه تأسيس شركة ذات
مواد البناء ،واألعمال املختلفة،
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:
واإلنشاءات.
اال سم POL WEB SARL :
املقر االجتماعي GARAGE :
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
SIS AU RUE 649 N°25 JORF
محدودة بشريك واحد
.INEZGANE
الرأسمال   100.000 :درهم
املدة  99 :سنة ابتداءا من تاريخ
الهدف   :مركزاتصال 
التاسيس النهائي.
العنوان  :بلوك   38زنقة  1رقم 2
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
مبلغ  100.000درهم مقسم الى الحي املحمدي اكادير
السنة املالية  :لتبدأ من فاتح
 1000حصة من فئة  100درهم
للواحدة موزعة على للشريك الوحيد ينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير   :تسير  الشركة من طرف
لشركة :
السيد عبد هللا اقسيس بمبلغ السيد شويخ خليل بطاقة وطنية
رقم  .JC51506
 100.000درهم.

8295

تم  اإليداع  القانوني باملحكمة  
التجارية باكادير في 25/04/2021
تحت رقم  109534السجل التجاري 
51245
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ONE DWOCH

تأسيس شركة

بناء على عقد عرفي حرر بأكادير
بتاريخ فاتح مارس  ،2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية وذات الخصائص التالية:
التسمية» ONE DWOCH «   :
ش.م.م  .
الهدف * :مقاول أمن خاص .
املقر االجتماعي 13 :ق/ب شارع
جابرابن حيان حي الهدى اكادير.
الرأسمال االجتماعي :حدد في
مبلغ   90.000درهم ،مقسم إلى 900
حصة اجتماعية ،موزعة على الشكل
التالي  :السيد هشام أوبيهي   300
حصة – السيد أوتخروفت هشام
 300حصة – السيد صابر عبد
اللطيف  300حصة.
التسيير :ستسير الشركة بشكل
جماعي من طرف  :السيد هشام
اوبيهي  ،السيد أوتخروفت هشام   ،
السيد صابر عبد اللطيف وملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكادير يوم  22مارس 2022
تحت عدد .109043
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STE SNJF PRO SERVICES
SARL AU
بمقت�ضى عقد  مؤرخ بتاريخ
 ،04-04-2022املسجل ب إنزكان
بتاريخ  11-04-2022تحت رقم 788
تكونت شركة ذات املسؤولية املحددة
مسماة STE SNJF PRO SERVICES :
رأسمالها  100.000درهم.

الهدف االجتماعي :
جميع خدمات النظافة .
املقر االجتماعي    :يقيم في شركة
C/O N°2 RUE 01 BLOC B AV
HASSAN II HAY LAARAB AIT
MELLOUL
املدة 99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري  .
رأسمال الشركة مقسم كما يلي :
عبدالوهاب ملحمدي   100حصة.
تسيير الشركة  :من طرف
عبدالوهاب ملحمدي بصفته مسير
وحيد لشركة .
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح ينايرو تنتهي في  31ديسمبر.
اإليداع القانوني    :تم باملحكمة
االبتدائية ب إنزكان بتاريخ
 20-04-2022تحت رقم 788
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STE FIBRANE NEGOCE
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محدودة
املسؤولية

ICE : 003004461000071
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 2022/04/07تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد
ذات الخصائص التالية    :
التسمية STE FIBRANE :
NEGOCE Sarl.AU
املقر االجتماعي:قسارية الصفا 
و املروة رقم  03شارع موالي علي
الشريف املسدورة الجرف انزكان.
الهدف :التجارة العامة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم.
التسيير  :ربيعة مورو.
املدة 99  :سنة.
السنة املالية   :من فاتح يناير
حتى 31دجنبر.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري بإنزكان تحت رقم 804
بتاريخ  202204/26رقم السجل
التجاري .26005
328 P
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الجريدة الرسمية

التسيير  :ادريس الضريف.
STE MERLO-V-TRANS
اإليداع القانوني  :تم اإليداع لدى
تأسيس شركة
بمقت�ضي عقد عرفي مؤرخ في املحكمة االبتدائية بانزكان   بتاريخ
 04/04/2220بايت عمير  تم تأسيس  19/04/2022تحت رقم .744
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شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الخصائص التالية
التسمية:شركة STE AGA BUSINESS SARL STE MERLO-V-
A.U
- TRANS
ICE 003014804000073
املقر ألالجتماعي :حي تودلي ايت
تأسيس شركة مسؤولية املحدودة
عميرة بيوكرا ايت ملول.
بشريك واحد
الهدف TRANSPORT DE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
 MARCHANDISE POUR LEبتيزنيت بتاريخ   07مارس   2022تم
: COMPTE D’AUTRUI
وضع قانون أسا�سي لشركة محدودة
املدة  99 :سنة.
املسؤولية والتي تحمل الخصائص
الرأسمال 100.000 :درهم التالية:
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
التسميةSTE AGA BUSINESS   :
100درهم لكل واحدة.
SARL A.U
اجتماعية
حصة
 %100أي 100
الهدف االجتماعي :مقاولة في
لفائدة خالد الزرولي .
اشغال املختلفة و البناء.
التسيير  :تم تعيين السيد خالد
رأس املال االجتماعي  :محدد في  
الزرولي كمسير للشركة   ملدة   غير  100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للواحدة
محدودة.
محرر
موزعة كالتالي:
اإليداع القانوني  :تم اإليداع مكتتبة و
 السيدة رشدي اميمة 1000القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان
بتاريخ  25/03/2022تحت رقم   حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
790و السجل التجاري رقم 25989
 329 Pتأسيسها.
املقر االجتماعي  :الطابق االول  
 AUTO ECOLE IMDOUKALتجزئة العبور   237تيزنيت.
التسيير :السيدة رشدي اميمة  
إعالن عن تأسيس
مسيرة للشركة وملدة غيرمحدودة.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
تم اإليداع القانوني  :تم بكتابة
   08/04/2022ببيوكرى حررت
الضبط باملحكمة االبتدائية
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة بتيزنيت تحت  2022/135بتاريخ
خصائصها كالتالي
( 19/04/2022رقم السجل التجاري 
االسـم .)5169 AUTO ECOLE :
IMDOUKAL
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األهداف  :مؤسسة لتعليم
السياقة.
STE CONFENJIN SARL A.U
الرئيسية
 :الطريق
االجتماعي
املقر
ICE 003052437000057
رقم  01دواراسحنان بلفاع.
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
اشتوكة ايت باها 
بشريك واحد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
الرأسمال االجتماعي  100.000 :
درهم مقسمة إلى  1000سهم من بتيزنيت بتاريخ   01دجنبر   2021تم
 100درهم ،التي يملك منها السيد وضع قانون أسا�سي لشركة محدودة
ادريس الضريف %50و السيد هشام املسؤولية والتي تحمل الخصائص
بودي .%50
التالية :
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التسمية STE CONFENJIN :
. SARL A.U
الهدف االجتماعي :مقاولة في
اشغال املختلفة و البناء .
رأس املال االجتماعي  :محدد في  
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للواحدة
مكتتبة و محرر موزعة كالتالي:
 السيد اعجال الحسن 1000حصة.
املدة :
 99سنة ابتدءا من تاريخ تأسيسها.
املقراالجتماعي:
الطابق االسفل رقم    90تجزئة
املن تيزنيت.
التسيير :السيد اعجال الحسن  
مسيرا للشركة وملدة غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بتيزنيت تحت  2022/134بتاريخ
( 19/04/2022رقم السجل التجاري 
.)5167
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شركة ABDA RADIATEUR
ش.م.م

تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر في
اكادير بتاريخ 28مارس  ، 2022تم
إنشاء القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة والبيانات هي على
النحو التالي  :
 االسم .ABDA RADIATEUR :املقر االجتماعي :رقم  91الحي
الصناعي أيت ملول.
نشاط الشركة  :إصالح مبردات
السيارات.
املدة  :تم تحديد مدة الشركة في
 99عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.
الرأسمال االجتماعي100.000( :
مائة ألف درهم مقسمة على ألف
( )1000حصة اجتماعية بمائة درهم
للحصة تنسب إلى كل شريك بما 
يتناسب مع اشتراكاته وهي كما يلي
السيد :الزيتوني رشيد  1000حصة
اجتماعية.

التسيير  :الزيتوني رشيد مسير
بتوقيع وحيد ملدة غيرمحدودة.
السنة االجتماعية  :من  1ينايرإلى
 31دجنبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ  20أبريل
  2022تحت رقم  ، 756رقم التسجيل
بالسجل التجاري هو. 25959
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AMGZOUL TRAVAUX

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة من شريك وحيد
بناء على محضر قرارات
الشريك الوحيد املنعقد بتاريخ
 2022/04/05تأسست شركة ذات
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد  
باالعتبارات التالية:
االسم  :شركة AMGZOUL
 TRAVAUXذات مسؤولية محدودة
من شريك وحيد .
العنوان :كراج رقم  1الطابق
األر�ضي العمارة رقم  74تجزئة ثالث
الناس ،تزنيت.
الهدف  :مقاول أشغال مختلفة أو
البناء  ،استيراد آالت الحفر أو البناء
ومفاوض.
وبصفة عامة كل العمليات
السياحية ،التجارية ،املالية
واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.
املدة  :تسعة و تسعون سنة (99
سنة).
رأس امل ــال :رأس مال الشركة مائة
أالف درهم ( 100.000درهم) مقسم
إلى الف (  )1000حصة قيمتها مائة
( )100درهم لكل واحدة منها.
التسيير :عين السيد العربي
ابكريم كمسيرللشركة
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بتزنيت  
بتاريخ   2022/04/25تحت رقم 142:
334 P

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

STE BENNAI
ARCHITECTURE

Société à Responsabilité Limitée
Associé Unique
Au Capital de 100.000 Dhs
Siège Social est fixé à : BUREAU
N° 15- 2EME ETAGE IMMEUBLE
SHAHED AVENUE HASSAN 2
GUELMIM
ICE : 003045403000049

ت ــأسيــس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ، 02/04/2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد  باملميزات التالية  :
التسمية  :بناي ارشيتيكتور
املقر االجتماعي    :املكتب رقم 15
الطابق الثاني إقامة الشاهد شارع
الحسن الثاني كلميم.
الرأسم ـ ـ ـ ــال   100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة من فئة
 100درهم.
الهـ ـ ـ ـ ـ ــدف  :الهندسة املعمارية
بالقطاع الخاص.
الشـ ـ ـ ـ ــركاء  :
نادربناي   1000حصة.
املسيرالقانوني     :نادربناي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ  
كلميم
االبتدائية
 21/04/2022تحت رقم .165/2022
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املكتب الحديث للهندسة
ش.م.م

« STE CABINET MODERNE
» D’INGENIERIE SARL au
رأس مالها  100.000درهم
املقراالجتماعي :مكتب رقم 53
الطابق  4قسارية املامونية طريق
حسن بو نعماني ف.ش 500
حي الداخلة أكادير

إعالن عن تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة
بالشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 11أبريل   2022تم إحداث القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة من طرف املوقع للعقد،
خصائصها كالتالي:
التسمية  :املكتب الحديث
للهندسة   STE CABINET
MODERNE D’INGENIERIE SARL
au
املقر االجتماعي :مكتب رقم 53
الطابق  4قسارية املامونية طريق
حسن بو نعماني ف.ش  500حي
الداخلة أكادير.
الهدف االجتماعي :الهندسة
والدراسات التقنية INGENIERIE ET
.ETUDES TECHNIQUE
رأس مال الشركة حدد في:
 100.000درهم مقسم إلى ألف
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة يملكها:
 السيد عز الدين ماسيك  1000حصة.
التسيير :عين السيد عز الدين
ماسيك مسيرا وحيدا للشركة ملدة
غيرمحدودة.
السنة املالية :من فاتح يناير إلى
 31دجنبر.
اإلمضاء البنكي :السيد عز الدين
ماسيك
لقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 22/04/2022تحت رقم  109508 :
 السجل التجاري.51223 :336 P

AUTO ECOLE RAZAN

ت ــأسيــس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ،2022/02/11تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد  باملميزات التالية :
التسمية AUTO ECOLE :
RAZAN
املقر االجتماعي    :تجزئة ابتسام
رقم  25كلميم .

الرأسم ـ ـ ـ ــال 100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة من فئة
 100درهم.
 :مؤسسة لتعليم
اله ـ ــدف
ِ
السياقة وقانون السير.
املسيرالقانوني  :الجوي حسن.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم  بتاريخ 11/03/2022
تحت رقم  .113/2022
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FERTI PLAST SARL AU
1ER ETAGE NR 26 CENTRE VIE
ZONE INDUSTRIELLE
AIT MELLOUL

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ،11/04/2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد باملميزات
التالية :
التسمية  :فيرتي بالسط
الغرض :شراء وبيع املبيدات
والبدور و بيع وشراء اآلالت الفالحية
ومعدات السقي.
املقر االجتماعي :الطابق االول 
مركز الحياة رقم   26الحي الصناعي
ايت ملول.
الرأسمال االجتماعي :حدد
رأسمال الشركة في مئة ألف درهم
[ 100.000درهم].
التسيير :تم تعيين السيد لفناوي.
عبد السالم ،كمسيرللشركة ملدة غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية
بإنزكان بتاريخ  22/04/2022تحت
رقم  ,787رقم السجل التجاري 
.25985
338 P

8297

STE RIMAL ANNASSIM
SARL AU

تـأسـيـس شــركة

بمقت�ضى عقد عرفي   بتاريخ
 19/04/2022تم وضع القانون
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية:
الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة    STE RIMAL« :
»ANNASSIM SARL AU
الشكل    :شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد.
الـمـوضـ ــوع  :مقالع الرمال  .مقاول 
في اشغال البناء .نقل البضائع لفائدة
الغير
الـمـقر االجـتـماعــي   :مشروع
الوفاق بلوك   Eرقم  760العيون.
م ـ ــدة الشرك ـ ــة    99  :سنة.
رأسم ــال الشرك ــة 100.000 :
درهم.
الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :السيد   ايت حمو 
لحسن   رقم البطاقة الوطنية.ج
163123
 السنة  االجتمـاعيـة    :من فاتح
ينايرإلى  31دجنبرمن نفس السنة.
لقد تم التسجيل القانوني
لدى املحكمة االبتدائية بلعيون   في
السجل التجاري تحت رقم 41347
بتاريخ 26-04-2022
339 P

STE SERTEF SARL

تـأسـيـس شــركة

بمقت�ضى عقد عرفي   بتاريخ  
   2022-03-17تم وضع القانون
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية:
الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة STE SERTEF« :
»SARL
الشكل    :شركة ذات املسؤولية
املحدودة.
الـمـوضـ ــوع    :نقل األشخاص
لفائدة الغير.
الـمـقراالجـتـماعــي   :دوارالحمدات
جماعة سيدي يومو�سي اوالد تايمة .

الجريدة الرسمية

8298

األرباح :توزع حسب الفصل 37
م ـ ــدة الشرك ـ ــة    99  :سنة.
رأسم ــال الشرك ــة    100.000 :من القانون األسا�سي للشركة.
درهم.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة
الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :السيد :كوير االبتدائية بانزكان  تحت عدد رقم :
املصطفي   رقم البطاقة الوطنية
  776/2022بتاريخ .21/04/2022
ج. 76588
مقتطف قصد اإلشهار
السنة  االجتمـاعيـة    :السنة  
341 P
االجتمـاعيـة  :من فاتح يناير إلى3 1
دجنبر  .
EPIL & SKIN PRO
لقد تم التسجيل القانوني لدى
شركة محدودة املسؤولية ذات
املحكمة االبتدائية بتارودانت في
الشريك الوحيد
السجل التجاري تحت رقم 8655
رأسمالها  100.000درهم
بتاريخ .25-04-2022
 340 Pرقم  1525مكتب رقم  05حي السالم
 -اكادير

شركة انتيركونفيغسيون
ماغوك ش.م.م

برأسمال قدره  1.000.000درهم
رقم  20زنقة مليلية الحي الصناعي
تاسيال الدشيرة الجهادية انزكان
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 24/01/2022تمت صياغة القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الخصائص التالية :
الغرض االجتماعي:
 تجارة بطاريات السيارات   .التسمية  :شركة انتير
كونفيغسيون ماغوك ش.م.م    
املقر االجتماعي :رقم  20زنقة
مليلية الحي الصناعي تاسيال الدشيرة
الجهادية  انزكان                                                                             .
املدة  :حددت في  99سنة .
الرأسمال والحصص االجتماعية:
حدد الرأسمال في  1.000.000درهم
مقسم إلى  10.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة  ،موزعة
كاألتي :
* سعيد املودن  7.500حصة .
* أحمد أبناي  2.500حصة .
التسيير:
الشركة مسيرة من طرف
السيدين   سعيد املودن و أحمد
أبناي .أما التوقيع البنكي فهو يعود
إلى السيد سعيد املودن لوحده وذلك
ملدة غيرمحدودة.

تأسيس
بمقت�ضى القانون األساس املؤرخ
ب  07مارس    2022باكادير تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
صفاتها كما يلي :
 التسمية « » EPIL & SKIN PROش.م.م ذات الشريك الوحيد.
الهدف   :استغالل مركزللتجميل.
املقراالجتماعي  :رقم  1525مكتب
رقم  05حي السالم أكادير
الرأسمال   100.000 :درهم
مائة الف درهم مقسمة إلى 1000
حصة  الف حصة بقيمة  100درهم
للواحدة كلها في حوزة السيدة بوليفا 
ضحى الشريك الوحيد.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء
حالة التمديد أو الفسخ املسبق.
السنة املالية   :من فاتح يناير إلى
  31دجنبرمن كل سنة.
التسيير  :عينت  السيدة بوليفا 
ضحى مسيرة للشركة ملدة غير
محدودة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير   بتاريخ  19ابريل
 2022تحت رقم . 109419
342 P

شركة EXPERT RESEAUX
رأس مالها  100.000درهم
دوارتكاديرت الدراركة أڭادير

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة بالشريك
الوحيد
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 شراء وبيع املواد الصحة النباتية شراء وبيع البذوراملقراالجتماعي :الطابق األول رقم
 7تجزئة الوئام بيوكرى
املدة  99 :سنة.
الرأسمال   100.000درهم
مقسمة على  1000حصة اجتماعية
من فئة  100درهم للحصة الواحدة,
مقسمة على  الشركاء   كالتالي  :السيد
عزيزي الحسن  300حصة اجتماعية,
السيد ليفصال نورالدين  200حصة
اجتماعية ,السيد ليفصال جواد
 200حصة اجتماعية  ,السيد بوستة
سفيان  200حصة اجتماعية ,السيد
ليفصال عبد السالم  100حصة
اجتماعية   .
التسيير :يتعهد بتسيير الشركة
إلى السيد ليفصال نورالدين ملدة غير
محددة.
التوقيع البنكي :ينسب للسيد
ليفصال نورالدين
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى لدى املحكمة االبتدائية
بانزكان تحت رقم  810بتاريخ
 ,26/04/2022والسجل التجاري 
رقم 26013

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 13ابريل 2022م ،تم إحداث القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف
املوقع للعقد ،خصائصها كالتالي :
التسمية :شركة اكسبيرريزو
املقر اإلجتماعي  :دوار تكاديرت
الدراركة أڭادير
الهدف اإلجتماعي  :بيع و تخطيط
و تركيب معدات االتصاالت.
رأس مال الشركة حدد في :
 100.000درهم مقسم إلى ألف
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة يملكها كاملة السيد فوفاح
ادريس.
التسيير  :عين السيد فوفاح
ادريس مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير
محدودة .
السنة املالية :من فاتح يناير إلى
 31دجنبر .
للخالصة و البيان
لقد تم اإليداع القانوني لدى
عن املسير
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
344 P
بأكادير بتاريخ  26/04/2022تحت
رقم - 109537 :السجل التجاري:
ZANTIF CONCEPT
.51249
بمقت�ضى محضر  الجمع  العام  
 343 Pاملنعقد   في  2022 /07/02والذي 
تم بموجبه تأسيس شركة ذات
كراو سيدس
مسؤولية محدودة بشريك واحد
GROW SEEDS
مميزاتها كالتالي                 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
االسم التجاري  ZANTIF :
تأسيس شركة
CONCEPT
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
الصفة :شركة ذات مسؤولية
 13/04/2022تم تأسيس شركة محدودة.
ذات املسؤولية املحدودة خصائصها 
الرأسمال  100.000درهم .
كالتالي :
حيث يتوفر :
التسمية  :كراو سيدس
 السيد تنزفت الصديق   علىالهدف االجتماعي  : -استيراد  1000حصة.
الهدف :أشغال االشهار.
املواد الفالحية والبذور.

الجريدة الرسمية
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العنوان  :حي املستقبل ،بلوك ب،
رقم  ،110الدراركة ،اكادير.
السنة املالية :تبتدئ من فاتح
ينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة .
التسيير :تسير الشركة من طرف
السيد تنزفت الصديق   ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكادير في 08/04/2022
تحت  الرقم الترتيبي   .109265
345 P

AXA SUD AUTO SARL
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 02فبراير  2022بأكادير قرر شركاء
شركة     AXA SUD AUTO SARL
ما يلي :
 اإلقفال النهائي لشركة * AXA  * SUD AUTO SARL
 إبراء ذمة املصفي. املصادقة على تقريرالتصفية. االيداع القانوني :تم االيداعالقانوني بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بأكادير بتاريخ  18ابريل
 2022تحت رقم  .109392
للخالصة والتذكير

346 P

شركة FOLLOW THE SUN
SARL
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 01مارس  2022بأكادير قرر شركاء
شركة  FOLLOW THE SUNما يلي :
• تصفية شركة*FOLLOW THE
. * SUN SARL
• االيداع القانوني :تم االيداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بأكاديربتاريخ 22/03/2022
تحت رقم . 109045
للخالصة والتذكير

347 P

FIDUCIAIRE AMIZA

STE GROUPE
» PIDAGOGIQUE TILILA
SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE
650.000 DH
N° IMMEUBLE IDZIM RUE
OUALILI QUARTIER AFRAG
TIZNIT

الحل املسبق للشركة

بمقت�ضى عقد عرفي بين الشركاء
املؤرخ بتاريخ  07/04/2022تقرر
ما يلي :
 الحل املسبق للشركة  ،مع تعينالسيد اعز سعيد  كمصفي في نفس
العنوان.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى باملحكمة االبتدائية
بتزنيت تحت رقم  138بتاريخ  
.21/04/2022
من أجل النسخة والبيان
عـن الـمسـيـر

348 P

شركة  NAPSURش.م.م
السجل التجاري رقم 3909
تارودانت

إعالن تصفية مسبقة للشركة

بمقت�ضى القرار الجماعي املعتبر
بمثابة جمع عام استثنائي بتاريخ
 18ابريل  2022قرر الشريك
الوحيد لشركة      NAPSURش.م.م
رأسمالها    100.000درهم ،الكائنة
بعمارة العيادي شارع الحسن الثاني
املحايطة   تارودانت ,رقم السجل
التجاري  3909تارودانت ما يلي :
 تصفية مسبقة للشركة. انتهاء عقد التسيير و تعيينالسيد نبيل الروكي مأمور تصفية
الشركة.
 تحديد عمارة العيادي شارعالحسن الثاني املحايطة   تارودانت
كمقرللتصفية .

8299

ART DES NAVIRES

اإليداع القانوني تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية السجل التجاري  47539 :أكادير
بتارودانت في  25ابريل  2022تحت
تعديل
رقم .143
بمقت�ضى محضر محرر بتاريخ
 18 349 Pأبريل  ،2022قرر الجمع العام
االستثنائي لشركة ذات مسؤولية
STE ESCOMPTE SARL
محدودة «»ART DES NAVIRES
شركة STE RAYMAN
ما يلي :
TRANSPORT SARL AU
فوت السيد رشيد رفيق 650
ش .م .م
حصة اجتماعية ،التي يملكها في
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في   :الشركة لفائدة السيد الحسن
 18/04/2022قررت الجمعية العامة تبرعت.
االستثنائية للشركة املدكورة ما يلي :
وبموجب هذا التفويت رأسمال 
 حل الشركةالشركة املكون من  1000حصة
 تعيين السيدعبد الهادي اجتماعية محررة بالكامل ومقسمة
هبوملكلف بتصفية الشركة وجعل
بين الشركاء كما يلي  :السيد الحسن
محل التصفية هو املقر االجتماعي
تبرعت لديه  650حصة اجتماعية
الكائن بعمارة دوار تماللين جماعة
والسيد رشيد رفيق لديه  350حصة
الصفاء اشتوكة ايت باها
اجتماعية.
تم ايداع امللف القانوني للشركة
استقالة السيد رشيد رفيق
املحكمة اإلبتدائية إلنزكان تحت رقم  
من التسيير وتعيين السيد الحسن
 808بتاريخ .2022./04/ 26
 350 Pتبرعت مسيرا جديدا للشركة ملدة
غيرمحدودة.
تعديل وتحيين القانوني األسا�سي
TAMAZIRT CARS SARL
للشركة.
شركة تمازيرت ك ــارش.م.م
تم اإليداع القانوني بكتابة
بمقت�ضى عقد استثنائي لشركة
تمازيرت ك ــار ش.م.م بتاريخ  07أبريل الضبط لدى املحكمة التجارية
 2022و بعد االستماع و قراءة العقد بأكادير بتاريخ  25أبريل  2022تحت
رقم .109533
تقرر ما يلي

التصفية النهائية للشركة

السجل التجاري 13335
بمقت�ضى عقد استثنائي بتاريخ
 07/04/2022بأكادير الشريك
الوحيد لشركة TAMAZIRT CARS
SARL
مقرها السابق   رقم  121زنقة
كسيمة انزكان  قرر التصفية النهائية
للشركة و تشطيب رقم  السجل
التجاري .
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
باكادير بتاريخ  21أبريل    2022تحت
رقم . 770
الخالصة و التذكير:

للنشروالبيان
املسير

352 P

STE AIT MELLOUL NEGOCE
SARL

تفويت الحصص

طبقا ملداوالت الجمع العام الغير
العادي قرر املشاركون ما يلي:
 باع السيد محمد ازعوم 20%من حصصه  2200حصة للسيد
حمزة ازعوم.
 تحويل الشكل القانوني لشركةشركة محدودة املسؤولية ذات
شريك وحيد إلى شركة محدودة
 351 Pاملسؤولية.

الجريدة الرسمية
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 تعيين السيد حمزة ازعوممساعد املسير.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية انزكان
بتاريخ   11/04/2022تحت رقم 676
353 P

شركة ASS SYSTEME SARL
RC : 18481

إعالن عن تعديل

بمقت�ضى محضر الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 31مارس  2022قررالشركاء ما يلي    :
 100من  الحصص التي يملكها 
في الشركة  ( 330حصة اجتماعية)    
للشركاء   « %محمد بوفضيل » -
فوت السيد
 العلمي عبار   ( 160حصةاجتماعية) 
 عبد الجليل اسغير  ( 170حصةاجتماعية)
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان
بتاريخ    21/04/2022:تحت الرقم
.762
354 P

STE ATLANTIC SEA
PRODUCT SARL

تفويت حصص في شركة

بموجب عقد توثيقي بتاريخ
 ،09/09/2020تم تفويت حصص
اجتماعية في الشركة املسماة STE
ATLANTIC SEA PRODUCT SARL
رقم س.ت 5465:باكادير ،حيث
فوت السيد طاهري بنيوسف  كافة
حصصه االجتماعية  ،لفائدة السيد
ايت الفقير عبدالرحيم الذي قبل
 7500حصة قوامها  100درهم/
حصة ،يسير الشركة السيد عبد
الرحيم ايت الفقيرملدة غيرمحدودة،
وذلك بصفته املسيرالشريك الوحيد،
ولتصبح الشركة STE ATLANTIC
 ،SEA PRODUCT SARL AUاي 
ش.ذ.م.م بشريك وحيد.

وتم االيداع القانوني بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية باكادير
22/04/2022بتاريخ   تحت عدد  
109526
355 P

BAHJA SUD DINDE
محدودة املسؤولية

ت ـفــويــت الـحـصــص وتغييرالشكل
القانوني للمؤسسة
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
 تعيين السيدة مزياني سهاماالبتدائية   بانزكان بتاريخ :
كمسيرة للشركة.
 الشركة ملزمة بالتوقيع السيدة   20/04/2022تحت عدد رقم /761 :358 P
مزياني سهام
 تحويل الشركة من شركة ذاتاملسؤولية املحدودة ذات الشريك EL MAHFOUD NOUN CAR
SARL
الوحيد الى شركة ذات املسؤولية
تعديالت قانونية
املحدودة العادية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 تحديث القانون األسا�سيللشركة وفق تعديل تفويت حصص املنعقد بمقر الشركة   بتاريخ
 ،06/04/2022املسجل بتاريخ
اجتماعية
 ،22/04/2022قرر شريك الوحيد
تم اإليداع القانوني بكتابة
ما يلي :
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان
* تفويت جميع  حصص الشركة
يوم  22/04/2022تحت رقم  . 785
 5000حصة كما يلي:
357 P
املفوت:

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 13
دجنبر  2021بإنزكان قرر شركاء
شركة   BAHJA SUD DINDEما يلي:
• تفويت  300حصة والتي هي في
ملك السيد شرف احمازة لفائدة
السيدة نجاة اكزو.
• تغيير الشكل القانوني للشركة
شركة بي بروجي  /ش.م.م
من ش.م.م الى ش.م.م.ش.و
• تغيير البندين  06و  07من برأسمال قدره  100.000.00 :درهم
القانون األسا�سي.
زنقة رقم  06شارع املقاومة ايت
• االيداع القانوني  :تم االيداع
ملول انزكان
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
بمقت�ضى محضر الجمع
التجارية بإنزكان بتاريخ  22ابريل العام االستثنائي املنعقد بتاريخ :
 2022تحت رقم   .780
 ، 24/03/2022تمت املصادقة
للخالصة والتذكير
 356 Pباإلجماع على املقترحات اآلتية :
  قام السيد باجي يحيى  بتفويتحس ــابات ادم ــيم ش.م.م
جميع حصصه  اململوكة له داخل
ش ــركة B.S ELECTRONIC
الشركة و املقدرة ب  500حصة
SARL
اجتماعية إلى السيد   باجي سعيد  .
تفويت ح ــصص اجــتماعية
 استقالة السيد باجي يحيىبمقت�ضى محضر الجمع العام من منصبه كمسير للشركة وتعيين
االستثنائي لشركة    B.S ELECTRONICالسيد باجي سعيد مسيرا وحيدا 
 SARLاملنعقد يوم  08/04/2022للشركة وذلك ملدة غير محدودة
تقرر ما يلي :
حيث يعود إليه لوحده كل من
 تفويت حصص اجتماعية بينالتوقيعين البنكي و االجتماعي.
ازغبات اسماعيل و مزياني سهام.
 تغيير الغرض االجتماعي تفويت حصص اجتماعية بينللشركة إلى ما يلي :دراسة و انجاز
ازغبات اسماعيل  و ازغبات شيماء.
و التوزيع الجديد لرأس املال  املشاريع الفالحية الطاقية الكهربائية
االجتماعي على النحو التالي  :ازغبات والصناعية.
 التحويل القانوني لتسميةشيماء  3400حصة و مزياني سهام
الشركة من «ش.م.م» إلى «ش.م.م
 600حصة.
 استقالة السيد ازغبات بشريك وحيد». تحديث القوانين .اسماعيل  من منصبه كمسير وحيد
 صالحيات.للشركة.

 السيد  :بغرار املحفوظ 5000حصة بقيمة  100درهم للحصة.
املشتري:
 السيد  :دركان عمر  5000حصةبقيمة  100درهم للحصة.
وبسبب عقد بيع الحصص
االجتماعية للشركة أصبحت شركة
EL MAHFOUD NOUN CAR
.SARL AU
على الشكل التالي الشريك
الوحيد هو:
السيد :دركان عمر   5000حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
* تغيير مقر الشركة  :العنوان
الحالي هو  الشارع الرئي�سي ص ب
  144اسا .
* التسيير :السيدة  :حليمة بنيار
مسيرة للشركة  ،ملدة غيرمحددة.
اإليـداع الـقانـونـي :تـم بكـتابة
الضـبط باملحكمة االبتـدائية بكلميم
بـتاريخ  26/04/2022تحـت رقـم
.171/2022
359 P

شركة اورلي بيبل «ش م م»

EARLY PEOPLE SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في 30/03/2022
تمت املصادقة على ما يلي:

الجريدة الرسمية
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 بيع السيدة SOCIETE CHOUPI EXPRESS CARA LOUISE»SARL
 MILESحصصها التي تمتلكها في
شركة «اورلي بيبل» والبالغ عددها 
« 500خمس مئة» حصة للسيدة
DEACON CLAIR SUSAN؛
 تقديم السيدة CARA LOUISE MILESاستقالتها من منصبها 
كمسيرة للشركة؛  
 تم تعيين السيدة DEACON CLAIR SUSANكمسيرة جديدة
للشركة ملدة غيرمحدودة؛
 تعديل القوانين األساسية؛ التقييد :تم التقييد في السجلالتجاري للمحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ  21/04/2022تحت عدد
.109498
360 P

DIAMANT BEAUTY

تغييرفي شركة
محضرالجمع العام االستثنائي
بموجب عقد عرفي محرر في
أكادير بتاريخ  16أبريل    ،2022تم
الجمع العام االستثنائي لشركة
ديامان بوتي ،و املتعلق بتفويت
خمسمائة     500حصة اجتماعية  
من السيدة أمينة أبنار إلى السيد
بونكورسو كاي دانيال.
 استقالة املسيرة السيدة أمينةأبنار.
 تعيين السيد بونكورسو كاي دانيال و السيد ساملون بيير ماري 
بول مسيرين للشركة ملدة غيرمحددة
مع جميع الصالحيات في توقيعات
منفصلة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير   بتاريخ    20أبريل
 2022تحت رقم  .109484
361 P

société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 DHS
Siège social : 4EME ETAGE APPT
17 IMM 203 RESIDENCE FAL
OUMLIL HAY MOHAMMADI
AGADIR
قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  28/03/2022ما يلي :
• بيع جميع  الحصص التي يملكها 
كل من  السادة بوروابع مصطفى و
بوروابع مينة للسيد توزالت محمد.
•  استقالة املسير القديم وتعيين
مسيرجديد.
• تحويل مقر الشركة إلى العنوان
التالي  :اقامة فال اوميل الطابق
الرابع شقة  17عمارة  203الحي
املحمدي اكادير.
• تعديل القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ
 22/04/2022تحت رقم . 783
362 P

MASTER ACCESSOIRES

.Société à responsabilité limitée
.Au capital de 150.000 Dhs
Siège social : AV AHMED EL
HIBA LOT B805 1 er ETAGE Z.I
AIT MELLOUL
R.C n°8775 INEZGANE

تفويت حصص

بـمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بـتـاريـخ   18/04/2022تم
االتفاق على ما يلي :
هبة الحصص االجتماعية علىالشكل التالي:
•  750حصة للسيد موالي أحمد
دري�سي لفائدة السيد موالي الحسين
دري�سي.
 تبني قانون أسا�سي جديدللشركة محدودة املسؤولية ذات
الشريك الواحد تبعا لهبة الحصص

8301

أعاله موافقة للقانون حيز التنفيذ
بنفس االسم ،نفس الهدف ،نفس
املقر االجتماعي ،نفس رأسمال 
الشركة ونفس املدة دون خلق
شخصية معنوية جديدة.
تعيين السيد موالي الحسيندري�سي مسيرا وحيدا للشركة
وتخويله جميع السلطات الواسعة
لتسييرالشركة.
تخويل اإلمضاء املنفرداإلداري والبنكي للمسير الوحيد السيد موالي 
الحسين دري�سي.
2وقد تم اإليداع القانونيبكتابة الضبط لدى هيئة املحكمة
االبتدائية بإنزكان تحت رقم 800
وذلك بتاريخ 26/04/2022
من اجل النسخة والبيان

363 P

SOCIETE POLYCLINIQUE
OASIS D’AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
للشريك الوحيد رأسمالها
 2.000.000درهم
شارع دراركة تلبورجت.
اكادير 47629 .س.ت
بمقت�ضى محضرالجمعية  العامة  
غيرالعادية  ،فقد  تقرر ما يلي :
 .1املوافقة على بيع جميع أسهم
الدكتور سعد البارودي ،حامال
لبطاقة الوطنية رقم   ،   B14120
أي      20000سهم من SOCIETE
،SAAD EL BAROUDI SARL AU
إلى الدكتورعبد اللطيف بوفارس،
حامل البطاقة الوطنية   رقم
.AB119683
 .2املوافقة على استقالة الدكتور
سعد البارودي ،من مهامه كمدير
طبي ومسير للشركة وتعيين الدكتور
عبد اللطيف بوفارس ،حامل
البطاقة الوطنية رقم   ،AB119683
كمديرطبي جديد   ومسير للشركة  
لفترة غيرمحددة.

ونتيجة لذلك ،فإن الشركة
ستكون ملتزمة بجميع الوثائق
املتعلقة بها ،بما فيها البنوك ،من
خالل التوقيع الفردي للمسير
الجديد ،الدكتور عبد اللطيف
بوفارس أو أي وكيل في حدود
الصالحيات املمنوحة  له.
 .3حذف عالمة CLINIQUE
 ELBAROUDIوتغيير اسم الشركة
منSOCIETE SAAD EL BAROUDI
   SARL AUإلىPOLYCLINIQUE
OASIS D’AGADIR
.4تعديل النظام االسا�سي
للشركة.
.5اعطاء الصالحيات القيام
باإلجراءات القانونية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة  
التجارية  يوم    20أبريل  2022تحت
عدد  . 109482
364 P

شركة OPALE ETUDES
ش.م.م.

السجل التجاري 1303
التعريف املوحد للمقاوالت
001581765000087
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في  01ابريل
 ،2022و املسجل بتيزنيت بتاريخ
 19/04/2022تحت رقم RE : 32741
تمت املصادقة على . :
 املوافقة على عقد تفويت900حصة بالشركة.
 املوافقة على استقالة مسيروتعيين مسيرجديد
 تبني الصياغة الجديدة للقانوناألسا�سي.
اإليداع القانوني  :تم إيداع
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى
املحكمة االبتدائية بتيزنيت عدد 143
بتاريخ  .26/04/2022
365 P

الجريدة الرسمية

8302

SOCIETE SOFABIK

س.ت10959 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى محضرالجمع العام
االستثنائي بتاريخ 17/03/2022
تقررما يلي :
• تحويل جميع الحصص
االجتماعية ( 500حصة) اململوكة
للسيد ملولي لحسن لفائدةالسيد
ايت مسعود امين
• وتبعا لذلك تم اتخاد قانون
أسا�سي جديد مع تحيين الفصول ،6
 7و 14
• التسيير :الشركة مسيرة من
طرف السيد ايت مسعود امين
والسيد ايت مسعود  عبد العزيزملدة
غيرمحدودة و التوقيع منفصل
تم اإليداع القانوني في املحكمة  
االبتدائية   بإنزكان يوم  20ابريل   
 2022تحت رقم . 752
366 P

 تفويت السيد امجوض مصطفىل  500حصة للسيد امجوض رشيد.
  تحويل الشكل القانوني للشركةإلى الشركة ذات املسوولية املحددة.
 تحين القانون األسا�سي للشركةملالمة التغيرات املحدث.
اإليداع القانوني وضع باملحكمة  
االبتدائية بالعيـون في   26/04/2022
تحت رقم .1173/2022
368 P

STE TRANSLATEN SARL

RC N°39883
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
18-03-2022تم وضع محضر الجمع
العام يحمل الخصائص التالية  :
• تمت استقالة السيد العنب علي  
كمسيرالشركة.
• تم تعيين السيد رفقون عبد
االله الحامل لبطاقة الوطنية رقم
 JC35811كمسيروحيد  للشركة.
لقد تم اإليداع القانوني لدى
STE HOUSSA LOGISTIQUE
املحكمة االبتدائية بعيون يـوم
ET TRANSPORT SARL
 18أبريل 2022تحت رقم .22/1074
بمقت�ضى محضر جمع عام
369 P
استثنائي يوم    2022 / 02/ 16تم  
بمقرالشركة املصادقة على ما يلي :
 تفويت السيد مدنوب احمد ل  Société IFISS AUTO SARLبمقتضـى الجمع العام الغير
 500حصة للسيد اسموح اسماعيل
  تعين السيد اسموح إسماعيل العادي املؤرخ في ،23/03/2022لشركة  IFISS AUTO SARLتقرر
مساعد مسير   
  تحويل الشكل القانوني للشركة مايلي:تغيير املقر االجتماعي من رقم
إلى الشركة ذات املسوولية املحددة
 تحين القانون األسا�سي للشركة  63سوق املتالشيات ادميم ايتملول 80150الى رقم  46سوق
ملالمة التغيرات املحدث
اإليداع القانوني وضع باملحكمة   املتالشيات ادميم ايت ملول .80150
تغيير الفقرة  4من القانون
االبتدائية باتزكان في   21/04/2022
األسا�سي.
تحت رقم .778
تحديت القانون األسا�سي
367 P
للشركة.
ْ
وقد تم اإليداع القانوني بمكتب
STE STEPHACO SARL
بمقت�ضى محضر جمع عام الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان
استثنائي يوم     20/04/2022تم   بتاريخ  2022/04/22تحت رقم .788
370 P
بمقرالشركة املصادقة على ما يلي:
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»SOCIETE «ISMACOM
S.A.R.L A.U
AU CAPITAL DE 8.000.000
DHS
SIEGE SOCIAL : AVENUE
BIRANZARAN N° 348. TAN
TAN

تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى محضر الجمع
االستثنائي للشريك الوحيد  املؤرخ
بتاريخ  22مارس    2022لشركة  
«اسماكوم»   ش.م م رأسمالها  
 8.000.000درهم رقم  348شارع بئر
انزران طان طان  تقرر ما يلي :
 تحويل مقر الشركة من العنوانالقديم رقم  348شارع بئر انزران
طان طان إلى العنوان الجديد   رقم
 77زنقة السعديين  طان طان  
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة
االبتدائية   بطان طان   تحت   عدد   
 79/2022بتاريخ    19ابريل .2022
من أجل النسخة والبيان
عـن الـمسير

371 P

STE NOVA SOLUTION
SARL
السجل التجاري 23965

تعديل
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 2022/04/13قرر ما يلي    :
 تحويل مقر الشركة من رقم 30دال  تجزئة اركانة ايت ملول الى
العنوان  رقم  982الحي الصناعي ايت
ملول.
تحيين القانون األسا�سي للشركة
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري بانزكان   تحت رقم 810
بتاريخ .2022/04/26
372 P

شركة SOBICOB SARL A U
السجل التجاري  /9917 :اكادير

إعالن عن تعديل
بمقت�ضى محضر محرر بتاريخ
 21مارس  2022قرر الجمع العام
االستثنائي لشركة       
ما يلي » SOBICOB SARL A U « :
– تحويل املقر االجتماعي للشركة
إلى العنوان التالي:
رقم و 466زنقة جابر ابن حيان
الهدى اكادير.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
باكادير بتاريخ  20ابريل 2022
تحت الرقم .109461
373 P

AMANE FILAHA SARL.AU
شركة محدودة املسؤولية
N°42 RDC LOT AL MOKHTAR
SOUSSI 2 EME TRANCHE
.AGADIR
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  20/04/2022قرر مساهم
الشركة ما يلي:
 – 1الرفع من رأسمال الشركة
من  100.000درهم إلى 4.604.000
درهم بإضافة  4.504.000درهم
وإنشاء  45.040حصة اجتماعية
جديدة ودلك باملقاصة مع الحساب
الجاري للشركاء.
 –2تعديل القانون األسا�سي
للشركة
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
باكادير بتاريخ  21أبريل   2022تحت
رقم .109487
للخالصة والتدكير
قبال حسن

374 P

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

STE FAST MOSK SARL

بموجب محضر الجمع العام غير
العادي بتاريخ  2022/04/05تقرر
مايلي:
 زيادة رأس املال من 100.000درهم الى    1.500.000درهم وذلك
بدمج مبلغ  1.400.000درهم   عبر
الحساب الجاري للشركاء.
 تغيير الفقرة  7-6من القانوناألسا�سي للشركة.
 التوقيع البنكي :تلتزم الشركةبتوقيع السيد الكبير احمد أوالسيد
الصيفي عبد هللا.
 تحديت القانون األسا�سيللشركة
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان
بتاريخ  26/04/2022تحت رقم
.2022/802
375 P

STE EQUIPEMENT
AKHEMOUCH SARL AU

RC N°40143
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 14/03/2022تم وضع محضر
الجمع العام يحمل الخصائص
التالية:
• تأسيس فرع جديد للشركة في
العنوان  :شارع الحسن التاني دنيا 1
بلوك  46اوالد تايمة .
لقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة  االبتدائية بالعيون يـوم   
18-04-2022تحت رقم.1071/22
376 P

SAM’CAKE SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسم ــالها  600.000درهم
مقرها االجتماعي  :رقم  ،105عمارة
النور،
شارع الحسن األول ،حي الدخلة،
أكادير

تأسيس فرع للشركة
تعيين مديرة للفرع

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلستثنائي للشركة املنعقد بتاريخ
 11/04/2022تقرر مايلي :
 تأسيس فرع للشركة.تم تأسيس فرع للشركة بالعنوان
اآلتي :
املحل رقم  ،30الطابق األر�ضي،
عمارة رقم /17د ،5رقم أ  ،95تيكوما 
إفولكين د5-س ،30الدفعة ،1-2
إنزكان.
 تعيين مديرة للفرع.تم تعيين السيدة ايت درحم
سامية كمديرة للفرع وذلك ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكادير بتاريخ 21/04/2022
تحت رقم .109499

RESTO IN SERVICE

رقم  06شارع جنيرال قطاني
اكادير

تأجيرتسييراألصل التجاري

تبعا للعقد العرفي املؤرخ باكادير
في 24/03/2022و املسجل تحت
OR9208 2022/REF recette
رقم2022001018312067
في  24/03/2022تقرر ما يلي :
 شركة شايكن برايز ممثلها القانوني بصفته مالك لألصل
التجاري  E002886   .اإلقامة رقم     
السيد ديميتريوس بروتوباباس يوناني
الجنسية الحامل للبطاقة
أعطى على سبيل اإليجار حق
تسييراألصل التجاري ملدة سنتين من
 15/02/2022إلى 14/02/2024غير
قابلة للتجديد تلقائي الشركة
للخالصة البيان
 377 Pريسطو إن سيرفيس املمثلة قانونيا  
في شخص السيد الشرفاوي الحسين
مغربي الجنسية الحامل للبطاقة
السيدة فوزية السباعي
الوطنية رقمJ237848
املقراإلجتماعي :زنقة السوق
والذي قبل األصل التجاري 
قصارية الزركدي رقم  8أكادير
املتعلق بمحل لتحضير الوجبات
(مقابل باب  10سوق األحد
السريعة  املتواجد في العنوان التالي:
األسبوعي ،أمسرنات).
 محل رقم  300شارع انزكان الحيإعالن عن فسخ عقد التسييرالحر
املحمدي اكادير.
ألصل تجاري
379 P
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 14يناير  2022تم فسخ عقد تسيير
شركة RESTO IN SERVICE
ي
الحر لألصل التجار الكائن بزنقة رقم  06شارع جنيرال قطاني اكادير
السوق قصارية الزركدي رقم 8
تأجيرتسييراألصل التجاري
أكادير (مقابل باب  10سوق األحد
تبعا للعقد العرفي املؤرخ باكادير
األسبوعي ،أمسرنات)  في ملكية في 24/03/2022و املسجل تحت
السيدة فوزية السباعي ،الحاملة  OR9208 2022/REF recetteرقم
لبطاقة التعريف الوطنية رقم  2022001018312067في 2022 /03/24
 ،J281605الساكنة بزنقة  817تقررمايلي :
رقم  36حي املسيرة أكادير و املسجلة
السيد ديميتريوس بروتوباباس
بالسجل التجاري تحت رقم 51570؛ يوناني الجنسية حامل لبطاقة
مع السيد مصطفى الدركاوي ،اإلقامة رقم  E002886Sبصفته
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية مالك لألصل التجاري  .
رقم  ،J436365الساكن بزنقة الهيثم
أعطى على سبيل اإليجار حق
رقم  58الخيام أكادير و املسجل تسيير األصل التجاري ملدة سنتين
بالسجل التجاري تحت رقم  ،59340من  15/02/2022إلى 14/02/2024
 378 Pغير قابلة للتجديد تلقائي الشركة

8303

ريسطو إن سيرفيس املمثلة قانونيا  
في شخص السيد الشرفاوي الحسين
مغربي الجنسية الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  J237848
والذي قبل األصل التجاري 
املتعلق بمحل لتحضير الوجبات
السريعة  املتواجد بالعنوان التالي  :
 محل رقم  28افود T3امالM 2فا�سي بنسركاو اكادير.
380 P

YANAPI
Société à responsabilité limitée
Au capital social de CENT MILLE
(100 000) dirhams

إعالن تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
08أبريل  ،2022تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية ( )SARLمميزاتها 
كالتالي:
التسمية :يانابي ش م
الهدف :الغرض من الشركة
• نشرالبرمجيات
• خدمات تكنولوجيا املعلومات
وتطويرها
• وبصورة أعم ،جميع املعامالت
املنقولة وغير املنقولة ،املدنية،
التجارية ،املالية ،الصناعية املتعلقة
بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة أو التي من املحتمل أن تعزز
تطويرها.
رأس املال 100.000 :درهم
املدة 99 :سنة
التسيير :تسييرالشركة من طرف:
• السيد املهدي الغسا�سي ،مغربي
الجنسية ،حامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقمA702142
والقاطن ب رياض االندلس
قرطبة  7حي الرياض الرباط.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ابريل
 2022تحت رقم .159781
381 P

الجريدة الرسمية

8304

شركة تبوك ش.م.م
ste tabouk sarl

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22سبتمبر  2008تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة على الشكل
التالي :
التسمية  :شركة تبوك ش.م.م.
الهدف :
تعبئة وتلفيف الفواكه الجافة
ومنتجات أخرى ؛
بيع وتوزيع البضائع املعبأة.
املقر االجتماعي  :املنطقة
الصناعية المزورن ،جماعة امزورن،
إقليم الحسيمة.
املدة  99 :سنة من تاريخ تسجيلها 
في السجل التجاري.
الرأسمال االجتماعي 20.000 :
درهم مقسم إلى  200حصة من فئة
 100درهم للواحدة.
التسيير  :الشركة يسيرها السيد
بوتقابوت امحمد.
رقم التقييد بالسجل التجاري  :
.803
382 P
ديوان األستاذ نور الدين سيطرو
موثق

INSTITUT PRIVE TARGABENSLIMANE
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  90.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :الدارالبيضاء
 ،277شارع بئرانزران
السجل التجاري رقم 348931
بمقت�ضى عقد رسمي محرر من
طرف األستاذ نور الدين سيطرو
موثق بالدارالبيضاء بتاريخ  21ابريل
 2022تم اإلقرارعلى ما يلي :
السيد سمير امين ديوري الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 BE677524والسيدة زينب برادة

  الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE746549قاموا بتفويت جميع
حصصهم االجتماعية « 900حصة»
إلى السيد عزيز اليعالوي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم  
 BH212306والسيدة ليلى خريبش
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  .BH553452
التي يمتلكانها داخل الشركة
املسماة INSTITUT PRIVE TARGA-
 BENSLIMANE SARLوالتي ستصبح
في ملك املفوت لهما.
السيد عزيز اليعالوي  675حصة
اجتماعية.
والسيدة ليلى خريبش  225حصة
اجتماعية.
املجموع  900 :حصة اجتماعية.
تم تفويت الحساب الجاري لفائدة
الشركاء الجدد السيد عزيز اليعالوي 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BH212306والسيدة ليلى
خريبش الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .BH553452
التسيير :
استقالة السيد سميرامين ديوري 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE677524من الشركة املسماة
«INSTITUT PRIVE TARGA-
   »BENSLIMANE SARLكمسير
سابق ثم تعيين السيدة ليلى خريبش
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم    BH553452كمسيرة وحيدة
ملدة غيرمحدودة.
تم تحيين النظام الخاص بالشركة
من حيث املوضوع والرأسمال واملقر
االجتماعي بدون أن يؤدي إلى تأسيس
شخص معنوي أخر.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  4ماي 
 2022تحت رقم .822923

CENTRE TECHNIQUE
AIT-OUSSALAH

SARL AU
شـركـة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد
رأسمالها  100.000.00درهم
مقرها  :تجزئة النهضة  01رقم 1907
الداخلة
 -/Iتأسي ــس  :بمقت�ضى عقد عرفي
بتاريخ  ،18/04/2022تم إحداث
القانون األسا�سي لشـركـة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 -/1التسميــة CENTRE :
TECHNIQUE AIT-OUSSALAH
 SARL A ASSOCIE UNIQUEشـركـة
ذات مسؤولية محدودة لشريك
وحيد
 -/2الهــدف  :تهدف الشركة سواء
داخل املغرب أو خارجه لحسابها 
الخاص أو لحساب الغيرإلى :
بيع جميع التجهيزات االلكترونية
العمليات
جميع
كذلك
الصناعية ،التجارية ،املالية التي لها 
عالقة مباشرة أو غيرمباشرة بالهدف
اإلجتماعي.
 -/3املقر االجتماعي   :تجزئة
النهضة  01رقم  - 1907الداخلة.
 -/ 4املــدة 99 :سنة ابتداء من
تاريخ التأسيس النهائـي.
 -/5رأس املـال  :حدد رأس املال في
مبلغ  100.000.00درهم مقسم على
 1000حصة من فئة  100درهم
للواحـد لفائدة السيد الشريك
الوحيد  :ايت أصالح ابراهيم
 -/6التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة
إلى السيد الوحيد  :ايت أصالح
ابراهيم.
 -/7السنـة املاليـة  :تبتـدئ من
فاتـح ينايـروتنتهـي في  31دجنبـرمن كل
سنـة.
مختصرمن اجل اإلشهار
 -/8األربــاح  5% :لالحتياط
األستاذ نور الدين سيطرو
 383 Pالقان ــونـي.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

 -/IIاإليــداع القانـونـي  :تـم اإليـداع
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة
جهـة الداخلة  -وادي الذهب ،
بمدينـة الداخلـة يـوم 21/04/2022
تحـت عـدد  700/2022السجل
التجاري رقم .21351
للنشروالبيان»

1C

AMENAGEMENT
ENTRETIEN TRAVAUX

SARL AU
شـركـة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد
رأسمالها  100.000.00درهم
مقرها  :حي املسجد زنقة  6رقم 4
الداخلة
 -/Iتأسي ــس  :بمقت�ضى عقد عرفي
بتاريخ       ، 05/04/2022تم إحداث
القانون األسا�سي لشـركـة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 -/1التسميــةAMENAGEMENT :
ENTRETIEN TRAVAUX SARL A
 ASSOCIE UNIQUEشـركـة ذات
مسؤولية محدودة لشريك وحيد
 -/2الهــدف  :تهدف الشركة سواء
داخل املغرب أو خارجه لحسابها 
الخاص أو لحساب الغيرإلى :
جميع األشغال العمومية.
العمليات
جميع
كذلك
الصناعية ،التجارية ،املالية التي لها 
عالقة مباشرة أو غيرمباشرة بالهدف
اإلجتماعي.
 -/3املقر االجتماعي  :حي املسجد
زنقة  6رقم  - 4الداخلة.
 -/ 4املــدة 99 :سنة ابتداء من
تاريخ التأسيس النهائـي.
 -/5رأس املـال   :حدد رأس املال 
في مبلغ  100.000.00درهم مقسم
على  1000حصة من فئة 100
درهم للواحـد لفائدة السيد الشريك
الوحيد  :ايت باجا خالد.
 -/6التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة
إلى السيد الوحيد  :ايت باجا خالد.

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

 -/7السنـة املاليـة  :تبتـدئ من
فاتـح ينايـروتنتهـي في  31دجنبـرمن كل
سنـة.
 -/8األربــاح  5% :لالحتياط
القان ــونـي.
 -/IIاإليــداع القانـونـي  :تـم اإليـداع
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة
جهـة الداخلة  -وادي الذهب ،
بمدينـة الداخلـة يـوم 22/04/2022
تحـت عـدد     708/2022السجل
التجاري رقم .21363
للنشروالبيان

TMS NEGOCE

2C

SARL AU
شـركـة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد
رأسمالها  100.000.00درهم
مقرها  :حي املسجد زنقة  6رقم 4
الداخلة
 -/Iتأسي ــس  :بمقت�ضى عقد عرفي
بتاريخ  ، 05/04/2022تم إحداث
القانون األسا�سي لشـركـة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 -/1التسميــة TMS NEGOCE :
 SARL A ASSOCIE UNIQUEشـركـة
ذات مسؤولية محدودة لشريك
وحيد
 -/2الهــدف  :تهدف الشركة سواء
داخل املغرب أو خارجه لحسابها 
الخاص أو لحساب الغيرإلى :
جميع األشغال العمومية
العمليات
جميع
كذلك
الصناعية ،التجارية ،املالية التي لها 
عالقة مباشرة أو غيرمباشرة بالهدف
اإلجتماعي.
 -/3املقر االجتماعي  :حي املسجد
زنقة  6رقم  - 4الداخلة.
 -/ 4املــدة 99 :سنة ابتداء من
تاريخ التأسيس النهائـي.
 -/5رأس املـال   :حدد رأس املال 
في مبلغ  100.000.00درهم مقسم
على  1000حصة من فئة 100
درهم للواحـد لفائدة السيد الشريك
الوحيد  :لبحيرعبد العزيز .

 -/6التسييـر :عهـد تسييـرالشركـة
إلى السيد الوحيد  :لبحيرعبد العزيز.
 -/7السنـة املاليـة  :تبتـدئ من
فاتـح ينايـروتنتهـي في  31دجنبـرمن كل
سنـة.
 -/8األربــاح  5% :لالحتياط
القان ــونـي.
 -/IIاإليــداع القانـونـي :
تـم اإليـداع القانـونـي باملحكمـة
االبتدائية لواليـة جهـة الداخلة -
وادي الذهب ،بمدينـة الداخلـة
يـوم  25/04/2022تحـت عـدد   
 719/2022السجل التجاري رقم  
.21379
للنشروالبيان

3C
املركزالجهوي لالستثمار
جهة الدارالبيضاء -سطات

PIXEL CAR
SARL AU
بمقت�ضى عقد مصادق عليه
بتاريخ  31/03/2022ببرشيد   تم
وضع النظام األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
والتي تحمل الخصائص   التالية :
التسمية  PIXEL CAR SARL AU :
الصفة القانونية :شركة ذات
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
الهدف االجتماعي :كراء السيارات.
رأس املال :حدد رأسمال الشركة
بمبلغ  100.000درهم في يد عادل 
سبيحي  100.000درهم.
املدة 99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من  1يناير إلى 31
ديسمبرمن كل عام.
املقراالجتماعي  :داراليعقوبي رقم
 144حي ياسمينة برشيد.
التسيير :أعطي حق التسيير
للسيد هشام جفيرملدة غيرمحددة.

اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد
تحت رقم  382/2022كما تم تسجيل
الشركة بالسجل التجاري بتاريخ
 14/04/2022تحت عدد .16511
4C

SOCIÉTÉ FRINPACK

SARL AU
شرك ـ ـ ـ ـ ــة ذات املسؤوليـ ـ ـ ـ ــة
املحـ ـ ـ ـ ــدودة بشريـ ـ ـ ــك واح ـ ـ ـ ــد
رأسمالهـ ـ ــا  10.000,00درهـ ــم
مقرها االجتماعي :ش ــارع معرك ــة
أن ــوال رق ــم  16الطاب ــق األرض ــي
رق ــم  3تط ــوان.
عق ـ ـ ــد التأ سي ـ ـ ــس
طبق ــا ملقتضيـ ــات عقـ ــد عرف ــي
امل ــؤرخ ف ــي  18/04/2022بتط ــوان،
تـ ــم تأسيـ ــس القان ــون األساس ــي
لشرك ــة ذات املسؤولي ــة املح ــدودة
بشري ــك واح ــد باملواصف ــات التالي ــة:
تسميــة الشركـ ــة Frinpack sarl :
أغ ـراض الشرك ــة  :الشرك ــة
تأسس ــت لألغ ـراض التالي ــة :
 البرمجـ ــة ،االستشارات،
واألنشطـ ــة املعلوماتي ــة املختلفـ ــة
وبشكــل عــام العمليــات التجاريـة
املاليــة املرتبطــة بأحــد األغ ـراض
املذكــورة.
املقر االجتماعي :ش ــارع معرك ــة
أن ــوال رق ــم    16الطاب ــق األرض ــي
رق ــم  3 تط ــوان.
الرأسم ـ ـ ـ ــال   :لق ــد تح ــدد
رأسم ــال الشرك ــة ف ــي مبل ــغ ق ــدره :
 10.000،00دره ـ ــم مقس ــم  إلى 100
حص ــة م ــن فئ ــة  100دره ــم لك ــل
حص ــة مفوت ــة ك ــما يل ــي :
السي ــد JACOBS PATRICK JEAN
   MARIE LOUISيص ــل الى 100
حصة مرقم ــة م ــن  1ال ــى .100
املـ ــدة  :ح ـ ــددت م ـ ــدة الشرك ـ ــة
ف ـ ــي  99سن ـ ــة ابت ـ ــداء م ـ ــن تاري ــخ
تأسيسه ـ ــا.
العام املحاسبي  :يب ــدأ األول 
م ــن شه ــر يناي ــر وينتهــي ف ــي الواحــد
والثالثيــن مــن شهــردجنب ــر.
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 التسييـ ـ ـ ــر  :لقـد أسندت صالحيةتسيير الشركة إلى السيدJACOBS :
PATRICK JEAN MARIE LOUIS
كمسي ــرواح ــد مل ــدة غي ـ ــرمح ـ ــددة         .
ت ــم اإلي ــداع القانون ــي ل ــدى كتاب ــة
الضب ــط باملحكم ــة االبتدائي ــة
بتط ــوان بتاري ــخ  20/04/2022تحــت
رق ــم 1061:وتقييــد الشرك ــة بالسجــل
التجــاري تحــت رقـم 31451
مقتط ــف م ــن أج ــل البي ــان والنش ــر

5C

املركزالجهوي لالستثمار
جهة الدارالبيضاء -سطات

SAOUDI PLASTIQUE

SARL AU
بمقت�ضى عقد مصادق عليه
بتاريخ      22/03/2021ببرشيد   تم
وضع النظام األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
والتي تحمل الخصائص   التالية :
التسمية SAOUDI PLASTIQUE :
SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
الهدف االجتماعي :ازالة التلوث
وادارة النفايات.
رأس املال :حدد رأسمال الشركة
بمبلغ  100.000درهم في يد الكبير
السعودي  100.000درهم.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من  1يناير إلى 31
ديسمبرمن كل عام.
املقر االجتماعي  :البقعة 309
بلوك اوه حي الحسني برشيد
التسيير  :أعطي حق التسيير
للسيد الكبير السعودي ملدة غير
محددة.
اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد
تحت رقم  394/2021كما تم تسجيل
الشركة بالسجل التجاري بتاريخ
 24/03/2021تحت عدد .14925
6C
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FOR NEGOCE

APOLLO EYEWEAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم
 65شقة رقم  01العيون .شارع مكة
زنقة السرو عمارة رقم  65شقة
رقم  01العيون ،70000 ،.العيون
املغرب
 APOLLO EYEWEARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة
زنقة السرو عمارة رقم  65رقم شقة
رقم  70000 - 01العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
40941
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.APOLLO EYEWEAR
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والتصدير.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع مكة
زنقة السرو عمارة رقم  65رقم شقة
رقم  70000 - 01العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة موغيث  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد حمزة موغيث عنوانه(ا) 
STE VITA NEGOCE
حي بام رقم  53سيدي معروف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 20000الدارالبيضاء املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تفويت حصص
ومواطن مسيري الشركة:
STE ZIZ COMPTA
السيد حمزة موغيث عنوانه(ا) 
RUE MOHAMED EK KORI
حي بام رقم  53سيدي معروف N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
 20000الدارالبيضاء املغرب
ERRACHIDIA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة  STE VITA NEGOCEشركة ذات
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02مارس مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
 2022تحت رقم .865
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
1I
اسريرالرشيدية  52000 -الرشيدية
املغرب.
CABINET BADREDDINE
تفويت حصص
GASTRO DREAM
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.13885
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  14يناير  2022تمت
CABINET BADREDDINE
املصادقة على :
 279أ مسيرة  1اقامة هني الشقة
تفويت السيد (ة) موالي املهدي 
رقم  ،0 ، 1مراكش املغرب
وزان  333حصة اجتماعية من
 GASTRO DREAMشركة ذات
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
مسؤولية محدودة ذات الشريك عصام اقبور بتاريخ  14يناير .2022
تفويت السيد (ة) موالي عبد
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بين شارع العزيز وزان  334حصة اجتماعية
من أصل  1.000حصة لفائدة السيد
الشهداء وزنقة القادسية الحي
(ة)  عصام اقبور بتاريخ  14يناير
الشتوي  4000 -مراكش املغرب.
.2022
رفع رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29
.39959
مارس  2022تحت رقم .160
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
3I
املؤرخ في  19أبريل  2022تم
TOP MOROCCO TOURS & EVENTS
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 2.500.000درهم» أي  & TOP MOROCCO TOURS
EVENTS
من « 10.000.000درهم» إلى
« 12.500.000درهم» عن طريق  :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
تأسيس شركة
إصدارفي رأس املال.
& TOP MOROCCO TOURS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
EVENTS
التجارية بمراكش بتاريخ  19أبريل
شارع محمد السادس اقامة
 2022تحت رقم .134866
اركيدي  4عمارة س رقم 8الطابق
 2املحمدية املحمدية،20000 ،
2I
STE ZIZ COMPTA

املحمدية املغرب
& TOP MOROCCO TOURS
 EVENTSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد السادس اقامة اركيدي4
عمارة س رقم 8الطابق الثاني
املحمدية  20000 -املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30389
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 14
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  TOP :
. MOROCCO TOURS & EVENTS
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
للسياحة واآلسفار ،حجوزات
للفنادق داخل املغرب و بالخارج
،تداكرللطيران
كراء السيارات والحافالت ،تنظيم
التظاهرات الرياظية و الثقافية و
الرحالت السياحية داخل املغرب
و خارجه و كل ماله عالقة بميدان
السياحة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد السادس اقامة اركيدي4
عمارة س رقم 8الطابق الثاني
املحمدية  20000 -املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الهام ساهل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الهام ساهل عنوانه(ا) 
تجزئة السيسطا الرقم  406املحمدية
 20000املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الهام ساهل عنوانه(ا) 
تجزئة السيسطا الرقم  406املحمدية
 20000املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .773
4I
STE AGEFICO SARL

RAYAN PROVEIDOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

STE AGEFICO SARL
 12شارع عمرالخيام الطابق الثاني
رقم  ،90000 ، 4طنجة املغرب
 RAYAN PROVEIDORشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العلوي
زنقة  7رقم  3بيس بنديبان 90000 -
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.63737
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07أبريل  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد RAYAN
 PROVEIDORمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي حي العلوي زنقة  7رقم 3
بيس بنديبان  90000 -طنجة املغرب
نتيجة ل   :لم تحقق الهدف الذي 
أسست من أجله.
و حدد مقر التصفية ب حي
العلوي زنقة  7رقم  3بيس بنديبان -
 90000طنجة املغرب.

8307

بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
التسيير والتوقيع :يعهدان إلى السيد:
احمد املرواني ( )SH164444ملدة غير
محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .1100
6I

و عين:
السيد(ة)  أسامة اسبوعن
البقيوي و عنوانه(ا)  حي العلوي 
زنقة  7رقم  90000 3طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
STE BENSELLAOU SARL AU
تم اإليداع القانوني باملحكمة STE ANAS PEINTURE ET
التجارية بطنجة بتاريخ  19أبريل
DECORATION SARL AU
 2022تحت رقم .252944
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
5I
الشريك الوحيد
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

MAYORI

إعالن متعدد القرارات

BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
« MAYORIشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :الوكالة 1
بلوك  Eرقم  - - 793العيون امغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.41267
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تقرر تاسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد بموجب عقد عرفي بتاريخ
 ،2022/04/19النشاط االجتماعي:
اشغال البناء املتعددة .رأسمال:
 100000,00درهم قـسم إلى 1000
حصة من فـئـة  100,00درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد :احمد املرواني
(.)SH164444

تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
DOUAR TIFIRASINE RAS
LAKSAR GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC
STE ANAS PEINTURE ET
 DECORATION SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حرشة
عراس جرسيف  35100 -جرسيف
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2299
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
STE ANAS PEINTURE ET
.DECORATION SARL AU
غرض الشركة بإيجاز - :االشغال 
املختلفة والبناء
الوساطة-االستراد والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي  :حرشة
عراس جرسيف  35100 -جرسيف
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين قشاش  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين قشاش عنوانه(ا) 
حي سيدي مو�سى جرسيف 35100
جرسيف املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين قشاش عنوانه(ا) 
حي سيدي مو�سى جرسيف 35100
جرسيف املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .1303/2022
7I
TH CONSULTING

Z.H DOMAINE AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TH CONSULTING
26BD BRAHIM ROUDANI
N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC
Z.H DOMAINE AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  304شارع
ابراهيم الروداني اقامة الشفاء
الطابق  5الشقة رقم  10معاريف -
 20390الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
541089
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أبريل  2022تم 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  Z.H :
.DOMAINE AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل 
الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي 304 :
شارع ابراهيم الروداني اقامة الشفاء
الطابق  5الشقة رقم  10معاريف -
 20390الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فؤاد حلوطي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف زياني  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد حلوطي عنوانه(ا) 
هولندا  3522هولندا هولندا.
السيد يوسف زياني عنوانه(ا) 
قطاع  9عمارة  2الشقة  8شارع األرز
حي الرياض  10100الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد حلوطي عنوانه(ا) 
هولندا  3522هولندا هولندا
السيد يوسف زياني عنوانه(ا) 
قطاع  9عمارة  2الشقة  8شارع األرز
حي الرياض  10100الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .821855
8I

CAJF CO
وعنوان مقرها اإلجتماعي بمراكش ،
CLINIQUE NOUR
 345املسار ،طريق اسفي 40000 -
مراكش املغرب.
D›OPHTALMOLOGIE
تحويل املقراالجتماعي للشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.121019
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CAJF CO
املؤرخ في  06أبريل  2022تم تحويل
Rue Ait Ourir ، 20000، 03
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
casablanca maroc
«بمراكش 345 ،املسار ،طريق
CLINIQUE NOUR
 D›OPHTALMOLOGIEشركة ذات اسفي  40000 -مراكش املغرب»
مسؤولية محدودة ذات الشريك إلى «مراكش ،رياض العروس درب
سيدي بوعامر رقم 40000 - 268
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  25تجزئة مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
غينيمارطريق جديدة  20000 -الدار
التجارية بمراكش بتاريخ  13أبريل
البيضاء املغرب.
 2022تحت رقم .134778
تحويل املقراالجتماعي للشركة
10I
رقم التقييد في السجل التجاري
.494805
العيون استشارات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
KHADAMAT TAIBA
املؤرخ في  24يناير  2022تم تحويل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
الشريك الوحيد
« 25تجزئة غينيمار طريق جديدة
حل شركة
  20000الدار البيضاء املغرب»العيون استشارات
إلى « شارع  28زنقة نخيل و طريق رقم  31شارع االميرموالي عبد هللا ،
جديدة وازيس جميعة  20000 -الدار
 ،70000العيون املغرب
البيضاء املغرب».
 KHADAMAT TAIBAشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة مسؤولية محدودة ذات الشريك
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
الوحيد(في طور التصفية)
أبريل  2022تحت رقم .820521
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 280
 9Iشارع العراق تجزئة  707حي القدس
  70000العيون املغرب.مكتب املوثق توفيق أبوفراس
حل شركة
VIALANSOCHA
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.29201
الشريك الوحيد
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املؤرخ في  19أبريل  2022تقرر حل
مكتب املوثق توفيق أبوفراس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
اقامة امليل الطابق االول شارع
الشريك الوحيد KHADAMAT
افرناج مراكش  ،40000 ،مراكش  TAIBAمبلغ رأسمالها  100.000
املغرب
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 VIALANSOCHAشركة ذات
 280شارع العراق تجزئة  707حي
مسؤولية محدودة ذات الشريك القدس  70000 -العيون املغرب
الوحيد
نتيجة ل  :الشركة لم تقم باي نشاط .
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و حدد مقر التصفية ب رقم 280
شار العراق تجزئة  707حي القدس -
 70000العيون املغرب.
و عين:
السيد(ة) سالمة مي�سي وعنوانه(ا) 
زنقة زاوية الشيخ رقم  174حي خط
الرملة  02العيون  70000العيون
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .1110
11I
tob travaux divers

ISRADAM DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم
الدار 11العيون العيون،70000 ،
العيون املغرب
ISRADAM DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مزوارزنقة انزي رقم  02العيون -
 70000العيون املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.29353
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد فارس
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
املحجوب الدوم بتاريخ  29مارس
.2022
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14أبريل
 2022تحت رقم .1024/2022
12I
fiduazizi

CENTRE D›ETUDES ET
DE RECHERCHES EN
AFFAIRES STRATEGIQUE ET
DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
بإيجاز

:

غرض الشركة
االستشارات القانونية.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة ابن
زهر رقم  02حي الفداء زنقة ابن زهر
رقم  02حي الفداء  70000العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء الليلي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيدة فاطمة الزهراء الليلي :
 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء الليلي
عنوانه(ا)  زنقة ابن زهر رقم  02حي
الفداء  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء الليلي
عنوانه(ا)  زنقة ابن زهر رقم  02حي
الفداء  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  23مارس
 2022تحت رقم .803/2022
13I

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
CENTRE D›ETUDES ET
DE RECHERCHES EN
AFFAIRES STRATEGIQUE ET
 DEVELOPPEMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن
زهررقم  02حي الفداء زنقة ابن زهر
رقم  02حي الفداء  70000العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
40865
M2 BUSINESS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CATERING FILMS
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
MARRAKECH
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
M2 BUSINESS
مسؤولية محدودة ذات الشريك
APPT N°3 ETAGE 1 UNITE
الوحيد.
II N°197 CM DAOUDIATE
تسمية الشركة متبوعة عند
MARRAKECH ، 40000،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
MARRAKECH MAROC
CENTRE D’ETUDES ET :
CATERING FILMS MARRAKECH DE
RECHERCHES
EN
 AFFAIRES STRATEGIQUE ETشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.DEVELOPPEMENT
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة16
الطابق  3عمارة  93ابواب مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124263
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.CATERING FILMS MARRAKECH
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيم
الحفالت و املطعم الجماعي.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة16
الطابق  3عمارة  93ابواب مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايت امبارك توفيق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت امبارك توفيق
عنوانه(ا)  شقة 16الطابق  3عمارة
 93ابواب مراكش  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت امبارك توفيق
عنوانه(ا)  شقة 16الطابق  3عمارة
 93ابواب مراكش  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04أبريل
 2022تحت رقم .134470
14I

8309
FIDUCIAIRE

شركة صوالي مروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
BD GENERAL KETTATNI IMM
ZINA 1 APP 12 SETTAT SETTAT،
26000، SETTAT MAROC
شركة صوالي مروك شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع
الخيرالشطراالول رقم  830سطات
مجمع الخيرالشطراالول رقم 830
سطات  26000سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7007
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شركة
صوالي مروك .
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :مجمع
الخير الشطر االول رقم  830سطات
مجمع الخير الشطر االول رقم 830
سطات  26000سطات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سلمى ابن عمر 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سيف محمد أحمد 750 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

8310

السيدة سلمى ابن عمر عنوانه(ا) 
شارع جنرال الكتاني إقامة جنرال 
الكتاني  2رقم  2الطابق االول سطات
 26000سطات املغرب.
السيد سيف محمد أحمد
عنوانه(ا) شارع جنرال الكتاني إقامة
جنرال الكتاني  2رقم  2الطابق االول 
سطات  26000سطات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلمى ابن عمر عنوانه(ا) 
شارع جنرال الكتاني إقامة جنرال 
الكتاني  2رقم  2الطابق االول سطات
 26000سطات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .123/22
15I
FOR NEGOCE

GROUPE MSAA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.GROUPE MSAA
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
و التصدير.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع مكة
زنقة السرو عمارة رقم  65رقم شقة
رقم  70000 - 01العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مراد النجار  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مراد النجار عنوانه(ا)  حي
االزهر ج ح  45ب عمارة  181شقة 3
الولفة  70000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد النجار عنوانه(ا)  حي
االزهر ج ح  45ب عمارة  181شقة 3
الولفة  70000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  30مارس
 2022تحت رقم .864
16I

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم
 65شقة رقم  01العيون .شارع مكة
زنقة السرو عمارة رقم  65شقة
رقم  01العيون ،70000 ،.العيون
املغرب
 GROUPE MSAAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
FOR NEGOCE
الوحيد
PAUSE DUNE
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
زنقة السرو عمارة رقم  65رقم شقة
تأسيس شركة
رقم  70000 - 01العيون املغرب
FOR NEGOCE
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم
محدودة ذات الشريك الوحيد
 65شقة رقم  01العيون .شارع مكة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
زنقة السرو عمارة رقم  65شقة
40939
رقم  01العيون ،70000 ،.العيون
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املغرب
 23مارس  2022تم إعداد القانون
 PAUSE DUNEشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة
زنقة السرو عمارة رقم  65رقم شقة
باملميزات التالية:

رقم  70000 - 01العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
41177
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها PAUSE :
.DUNE
غرض الشركة بإيجاز  :فندق
مطعم ومقهى.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع مكة
زنقة السرو عمارة رقم  65رقم شقة
رقم  70000 - 01العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد سالك لومان 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اسماعيل الكنتاوي 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد علين بومهير  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد سالك الومان
عنوانه(ا)   24ب د شباب 82000
طانطان املغرب.
السيد اسماعيل الكنتاوي 
عنوانه(ا)  شارع الحسن الثاني رقم
20حي الحسني  70000العيون
املغرب.
السيد علين بومهير عنوانه(ا) 
زنقة  13رقم  19حي الفيدا 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علين بومهير عنوانه(ا) 
زنقة  13رقم  19حي الفيدا 70000
العيون املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1032
17I
STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

PRESTATION DE SERVICES
PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA
AV YAKOUB EL MANSOUR
RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE
B BUREAU N° 10 ETAGE 4
GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc
PRESTATION DE SERVICES
 PLUSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 2مكتب رقم  1تجزئة الزرقتوني ،
بوعكاز ،رقم  ، 1093الطابق األر�ضي
 40160 - ،مراكش املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.58117
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« محل رقم  2مكتب رقم  1تجزئة
الزرقتوني  ،بوعكاز  ،رقم ، 1093
الطابق األر�ضي  40160 - ،مراكش
املغرب» إلى «رقم  ، 208املنطقة
الصناعية سيدي غانم  ،طريق
آسفي ،الطابق الثاني  ،مكتب رقم 7
 40110 - ،مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135096
18I
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الشتيوي ادريس
تفويت حصص
Sté B.R.C SARL
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.58117
تعيين مسيرجديد للشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
الشتيوي ادريس
املؤرخ في  05أبريل  2022تمت
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة 02/املصادقة على :
رقم  ،92150 ، 14/القصرالكبير
تفويت السيد (ة) بن بوعزيزموني
املغرب
ليندا  50حصة اجتماعية من أصل
 Sté B.R.C SARLشركة ذات
 100حصة لفائدة السيد (ة) فانيسا 
املسؤولية املحدودة
إلودي فافلين بتاريخ  05أبريل .2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تفويت السيد (ة) بن بوعزيزموني
البناندة جماعة قصرالبجير-
ليندا  50حصة اجتماعية من أصل
 92150القصرالكبيراملغرب.
 100حصة لفائدة السيد (ة)  بن
تعيين مسيرجديد للشركة
بوعزيز بن بوعزيز بتاريخ  05أبريل
رقم التقييد في السجل التجاري
.2022
.2413
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
املؤرخ في  22مارس  2022تم تعيين  2022تحت رقم .135096
مسير جديد للشركة السيد(ة) برواقي
20I
أحمد كمسيروحيد
STE AUCOGEST SARL
تبعا لقبول استقالة املسير.
UNION MEDIC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 05
تأسيس شركة
أبريل  2022تحت رقم .237
STE AUCOGEST SARL
19I
N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA
DCHEIRA ، 86360، INEZGANE
PRESTATION DE SERVICES
MAROC
 UNION MEDICشركة ذات
PLUS
املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة
الشريك الوحيد
رقم  55شارع ينايرحي الداخلة -
تفويت حصص
STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
 80000أكاديراملغرب
CHARAKA
تأسيس شركة ذات املسؤولية
AV YAKOUB EL MANSOUR
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE
B BUREAU N° 10 ETAGE 4
51227
GUELIZ MARRAKECH، 40000،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22مارس  2022تم إعداد القانون
marrakech maroc
PRESTATION DE SERVICES
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 PLUSشركة ذات مسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
محدودة ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم املسؤولية املحدودة.
 2مكتب رقم  1تجزئة الزرقتوني ،
تسمية الشركة متبوعة عند
بوعكاز ،رقم  ، 1093الطابق األر�ضي اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.UNION MEDIC
 40110 - ،مراكش املغرب.

غرض الشركة بإيجاز  - :شبه
صيدلية.
 باراميديكال. االستيراد التصدير..عنوان املقر االجتماعي  :العمارة
رقم  55شارع يناير حي الداخلة -
 80000أكاديراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوكاري يوسف 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبيد الرما هشام 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد تغيت عبد الكريم 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوكاري يوسف عنوانه(ا) 
حي تهوارين الشاطئ أورير 80000
أكاديراملغرب.
السيد عبيد الرما هشام
عنوانه(ا)  رقم  48بلوك أ تجزئة
املستقبل  80000أيت ملول املغرب.
السيد تغيت عبد الكريم
عنوانه(ا) الشقة رقم  01االعمارة
رقم  30اقامة تمانارت حي بنسركاو
 80000أكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوكاري يوسف عنوانه(ا) 
حي تهوارين الشاطئ أورير 80000
أكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .109514
21I

8311
L2B CONSULTING

LES LILAS DE GAUTHIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

L2B CONSULTING
Rue Ahmed El Majjati,
Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
étage, Casablanca ، 20330،
Casablanca Maroc
 LES LILAS DE GAUTHIERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 265
شارع الزرقطوني  ،الطابق  ، 9رقم
 ، 265 92شارع الزرقطوني  ،الطابق
 ، 9رقم  20000 92الدارالبيضاء
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« ، 265شارع الزرقطوني  ،الطابق
 ، 9رقم  ، 265 92شارع الزرقطوني
 ،الطابق  ، 9رقم 20000 92
الدارالبيضاء املغرب» إلى « ، 49شارع
جان جوريس  ،الطابق  ، 3رقم ، 6
غوتييه  ، 49شارع جان جوريس ،
الطابق  ، 3رقم  ، 6غوتييه 20000
الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم 13177-
.820874
22I
L2B CONSULTING

MDPI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

L2B CONSULTING
Rue Ahmed El Majjati,
Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
étage, Casablanca ، 20330،
Casablanca Maroc
 MDPIشركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 265
شارع الزرقطوني  ،الطابق ، 9
رقم  ، 265 92شارع الزرقطوني ،
الطابق  ، 9رقم  20000 92الدار
البيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« ، 265شارع الزرقطوني  ،الطابق
 ، 9رقم  ، 265 92شارع الزرقطوني
 ،الطابق  ، 9رقم  20000 92الدار
البيضاء املغرب» إلى « ، 49شارع
جان جوريس  ،الطابق  ، 3رقم ، 6
غوتييه  ، 49شارع جان جوريس ،
الطابق  ، 3رقم  ، 6غوتييه 20000
الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم 820871-
.13292
23I
بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

MOUSSA VIANDS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م
شو
شارع محمد داود اقامة بدرطابق
فوق ار�ضي رقم  3تطوان ،93040 ،
تطوان املغرب
 MOUSSA VIANDSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
االغراس مجموعة اقامات باليا
مرتيل  2شطر 2عمارة  09طابق 3
رقم  93000 - 13مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
31413

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.MOUSSA VIANDS
غرض الشركة بإيجاز  - :بيعٌ
ٌ
ٌ
وتوزيع اللحوم الطرية.
ٌ
ٌ
بجميع
و بصفة عامة ،القيام
ٌ
ٌ
ٌ
العمليات الصناعية ،املالية،
ٌ
التجارية،
املنقولة و ٌ
غير املنقولة التي لها 
صلة مباشرة أو ٌ
غير مباشرة بهدف
ٌ
تحقيق نجاحها و
الشركة قصد
ٌ
تنميتها.
و كل االسهامات املباشرة و ٌ
غير
ٌ
املباشرة بكل االشكال القانونية
املتاحة..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
االغراس مجموعة اقامات باليا 
مرتيل  2شطر  2عمارة  09طابق 3
رقم  93000 - 13مرتيل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة رحيمو اشطوط 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رحيمواشطوط عنوانه(ا) 
مركب فضاءات السعادة  2مجموعة
 10عمارة  9طابق  3شقة 93000 13
مرتيل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رحيمواشطوط عنوانه(ا) 
مركب فضاءات السعادة  2مجموعة
 10عمارة  9طابق  3شقة 93000 13
مرتيل املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .1020
24I
fiduazizi

INITIATIVES FOR
PROGRAMS AND EVENTS
FOUNDATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين حاميد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زكرياء قهواجي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ياسين حاميد  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد زكرياء قهواجي  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين حاميد عنوانه(ا) 
رقم  04زنقة اريحا حي الكر�سي
 83300اوالد تايمة املغرب.
السيد زكرياء قهواجي عنوانه(ا) 
حي الشنينات زنقة اركان رقم 10
 83300اوالد تايمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء قهواجي عنوانه(ا) 
حي الشنينات زنقة اركان رقم 10
 83300اوالد تايمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  16فبراير
 2022تحت رقم .450/2022
25I

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
INITIATIVES FOR PROGRAMS
AND EVENTS FOUNDATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحدة مجموعة  Dرقم  19الشقة
 09تجزئة الوحدة مجموعة  Dرقم
 19الشقة  70000 09العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
40389
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10فبراير  2022تم إعداد القانون
FLASH ECONOMIE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
RIMA LI TAAMIR
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
FLASH ECONOMIE
تسمية الشركة متبوعة عند
Avenue des Forces armées
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
royales 28 ، 20000،
INITIATIVES FOR PROGRAMS
CASABLANCA MAROC
.AND EVENTS FOUNDATION
 RIMA LI TAAMIRشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
املسؤولية املحدودة
مبادرات و الخدمات الشخصية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الوحدة مجموعة  Dرقم  19الشقة الزرقطوني الطابق  2الشقة رقم - 6
 20000الدارالبيضاء املغرب
 09تجزئة الوحدة مجموعة D
تأسيس شركة ذات املسؤولية
رقم  19الشقة  70000 09العيون
املحدودة
املغرب.
ي
املدة التي تأسست من أجلها  رقم التقييد في السجل التجار :
الشركة  99 :سنة سنة .
540693

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RIMA :
. LI TAAMIR
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  46 :شارع
الزرقطوني الطابق  2الشقة رقم - 6
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال الذهبي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حميد الذهبي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال الذهبي عنوانه(ا) 
دوار بوسلهام الحواتة لهراويين
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد حميد الذهبي عنوانه(ا) 
دوار بوسلهام الحواتة لهراويين
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال الذهبي عنوانه(ا) 
دوار بوسلهام الحواتة لهراويين
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد حميد الذهبي عنوانه(ا) 
دوار بوسلهام الحواتة لهراويين
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821670
26I

الشتيوي ادريس

Sté MESBAH BROTHERS
MARBRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/
رقم  ،92150 ، 14/القصرالكبير
املغرب
Sté MESBAH BROTHERS
 MARBRE SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
األندلس مج/د زنقة  20رقم 05
مكرر  92150 -القصرالكبيراملغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1845
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30مارس  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
مصباح نجيب كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .272
27I

8313

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  عثمان برواقي
 15حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) أحمد برواقي
بتاريخ  18فبراير .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 05
أبريل  2022تحت رقم .237
28I
L2B CONSULTING

SOLOFT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

L2B CONSULTING
Rue Ahmed El Majjati,
Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
étage, Casablanca ، 20330،
Casablanca Maroc
 SOLOFTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 265
شارع الزرقطوني  ،الطابق ، 9
رقم  ، 265 92شارع الزرقطوني ،
الطابق  ، 9رقم  20000 92الدار
البيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
الشتيوي ادريس
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
Sté B.R.C SARL
املؤرخ في  15فبراير  2022تم تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تفويت حصص
« ، 265شارع الزرقطوني  ،الطابق
الشتيوي ادريس
 ، 9رقم  ، 265 92شارع الزرقطوني
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/
 ،الطابق  ، 9رقم  20000 92الدار
رقم  ،92150 ، 14/القصرالكبير
البيضاء املغرب» إلى « ، 49شارع
املغرب
جان جوريس  ،الطابق  ، 3رقم ، 6
 Sté B.R.C SARLشركة ذات
غوتييه  ، 49شارع جان جوريس ،
املسؤولية املحدودة
الطابق  ، 3رقم  ، 6غوتييه 20000
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الدارالبيضاء املغرب».
البناندة جماعة قصربجير92150 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
القصرالكبيراملغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
تفويت حصص
أبريل  2022تحت رقم 13292-
ي
رقم التقييد في السجل التجار
.820868
2413
29I

PHYSIO 360

PHYSIO 360
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PHYSIO 360
CENTRE COMMERCIAL 40
RESIDENCE JAWHARA 1 ER
ETAGE APPARTEMENT N°46
HAD SOUALEM ، 26402،
BERRECHID MAROC
 PHYSIO 360شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
التسوق  40اإلقامة الجوهرة شقة
بالدور األول رقم  46حدالسوالم
برشيد  26402 -سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
16459
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.PHYSIO 360
غرض الشركة بإيجاز  :العالج
الحركي والعالج الطبيعي وإعادة
التأهيل الوظيفي والرعاية الصحية.:
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
التسوق  40اإلقامة الجوهرة شقة
بالدور األول رقم  46حدالسوالم
برشيد  26402 -سطات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ايمان البوحديوي  :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .

الجريدة الرسمية

8314

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ايمان البوحديوي 
عنوانه(ا) إقامة بينينسوال عمارة اوه
رقم  11دار بوعزة النواصر البيضاء
 27223الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايمان البوحديوي 
عنوانه(ا) إقامة بينينسوال عمارة اوه
رقم  11دار بوعزة النواصر البيضاء
 27223الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .345
30I
الشتيوي ادريس

Sté TRANS YOUSSEF
LAZAAR SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/
رقم  ،92150 ، 14/القصرالكبير
املغرب
Sté TRANS YOUSSEF LAZAAR
 SARL-AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :محطة
القطارتجزئة بولعيش رقم - 21
 92150القصرالكبيراملغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.2095
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أبريل  2022تقرر حل
Sté TRANS YOUSSEF LAZAAR
 SARL-AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي محطة القطار
تجزئة بولعيش رقم 92150 - 21
القصر الكبير املغرب نتيجة لتوقف
النشاط.

و عين:
السيد(ة)  يوسف األزعر و
عنوانه(ا)  حومة عدة درب الحكازي 
رقم  92150 23القصر الكبير املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  15أبريل  2022وفي محطة
القطار تجزئة بولعيش رقم - 21
 92150القصرالكبيراملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .103
31I
FIDUCIARE ECF

NEW COMMUNICATION
COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  5 :زنقة
دكسميد الطابق  1الشقة  2بن
جدية  -ا 20400الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة30.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بلقا�ضي الطيب 150 :
حصة بقيمة  15.000درهم للحصة .
السيدة البوش حبيبة 150 :
حصة بقيمة  15.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلقا�ضي الطيب عنوانه(ا) 
حي السالم زنقة الدار البيضاء
 13000بن سليمان املغرب.
السيدة البوش حبيبة عنوانه(ا) 1
زاوية شارع تيزي أوسلي زنقة النطناس
بريستجيا عمارة ب شقة  11عين
السبع  20590الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلقا�ضي الطيب عنوانه(ا) 
حي السالم زنقة الدار البيضاء
 13000بن سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .821851
32I

FIDUCIARE ECF
BOULEVARD HAJ OMAR 146
RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC
NEW COMMUNICATION
 COSMETICSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5زنقة
دكسميد الطابق  1الشقة  2بن
جدية  -ا 20400الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
كيت تو واي تو موروكو
540981
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL
2ANGLE BD ANFA ET CLOS
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
DE PROVENCE ، 20220،
املحدودة باملميزات التالية:
CASABLANCA MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
كيت تو واي تو موروكو شركة
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
 NEWوعنوان مقرها اإلجتماعي ا 45زنقة
COMMUNICATION
عبدالقادرمفتكرالطابق  2الرقم 4
.COSMETICS
غرض الشركة بإيجاز  :التسويق الدارالبيضاء  20460 -الدارالبيضاء
املغرب.
التصديرواالستراد.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.424323
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
كيت تو واي تو موروكو مبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي ا 45زنقة عبدالقادرمفتكر
الطابق  2الرقم  4الدارالبيضاء -
 20460الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :عدم انجاز اي عملية تصدير او
استيراد.
و حدد مقر التصفية ب  45زنقة
عبدالقادر مفتكر الطابق  2الرقم 4
الدارالبيضاء  20460 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) ياسين باهم و عنوانه(ا) 
درب شادية زنقة  7رقم  3حي
حسني  20100الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  45 :زنقة
عبدالقادر مفتكر الطابق  2الرقم 4
الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
مارس  2022تحت رقم .815719
33I
omri compta sarl au

ENTREPRISE EL KHATTABI
ET SON FILS- SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omri compta sarl au
N°4 LOT AL MAGHREB AL
JADID ، 92000، larache maroc
ENTREPRISE EL KHATTABI
 ET SON FILS- SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها اإلجتماعي حماعة
الزينات شقة  1كم  20طريق ثناوية
 P4609دوارالغزالن بجوارمسجد
املعراج ومقابل سد ابن بطوطة
طنجة  90050 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
126229
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
ENTREPRISE EL KHATTABI ET
.SON FILS- SARL
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة هو أن تفعل لنفسها  ،
نيابة عن أطراف ثالثة أو في املشاركة
 ،أو من قبل أطراف ثالثة  ،على حد
سواء
املغرب والخارج:
 أشغال الغواصين اإلنشائيين.نقل البضائع ؛ أعمال املشتريات العامة. تأجيراملحرك. بيع جميع معدات البناء أعمال الطرق والصرف الصحيوالبستنة والكهرباء واملياه والهاتف.
 أعمال التطويرالعقاري. شراء وبيع واستيراد وتصديروتصنيع وتحويل وتجميع وتجميع
للجميع
املعدات واملواد واألدوات واألثاث
املتعلقة بغرض الشركة ؛
 إنشاء أو حيازة أو استغالل مباشر أو غير مباشر أو سعر إيجار أو
إدارة أو تأجيرجميع أموال
التجارة والفروع واملباني التي
يمكن استخدامها بأي شكل من
األشكال ألي من األغراض املذكورة
أعاله ؛
 -الثمن واالستحواذ نيابة عنها 

تم اإليداع القانوني باملحكمة
لجميع براءات االختراع والتراخيص
والعمليات والعالمات التجارية التي التجارية بطنجة بتاريخ  11أبريل
تدخل فيها
 2022تحت رقم .3220
موضوع الشركة أو تشغيلها أو
34I
نقلها أو مساهمتها وكذلك نقل جميع
ALCALMA SARL
تراخيص التشغيل.
ALCALMA SARL
وبشكل أعم :جميع العمليات أو
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األنشطة تتعلق مباشرة أو تنعكس
تأسيس شركة
على ال�شيء املذكور أعاله  ،أو
ALCALMA SARL
من املحتمل أن تؤدي إلى تفاقمها 
 49زنقة أنوال الطابق األول ،
وعلى وجه الخصوص التمثيل
 ،90000طنجة املغرب
واملشاركة والتجارية والصناعية ،
 ALCALMA SARLشركة ذات
األوراق املالية والعقارات
املسؤولية املحدودة
والتمويل التي قد تسهل أو تعزز أو
وعنوان مقرها اإلجتماعي  49زنقة
تطور نشاط الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :حماعة أنوال الطابق األول  90000 -طنجة
املغرب
الزينات شقة  1كم  20طريق ثناوية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 P4609دوار الغزالن بجوار مسجد
املحدودة
املعراج ومقابل سد ابن بطوطة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
طنجة  90050 -طنجة املغرب.
126511
املدة التي تأسست من أجلها 
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 11 100.000 :مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الخطابي  200 :املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مروان الخطابي  400 :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حمزة الخطابي  400 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ALCALMA SARL
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
غرض الشركة بإيجاز  :تقوم
األسماء الشخصية والعائلية
الشركة داخل املغرب أو في الخارج،
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الخطابي عنوانه(ا)  بشكل مباشر أو غير مباشر لحسابها 
حي العالية زنقة  40رقم  5طنجة أو لحساب الغيربما يلي :تقديم
الخدمات في مجاالت اإلتصاالت،
 90500طنجة املغرب .
السيد مروان الخطابي عنوانه(ا)  اإلنترنيت و الخدمات املقدمة للزبناء
حي العالية زنقة  40رقم  5طنجة سواء خالل عملية التصدير وداخل
السوق املغربي .خدمة الزبون ،مركز
 90500طنجة املغرب .
السيد حمزة الخطابي عنوانه(ا)  اإلتصاالت الذي يقوم بتوفير ،بصفة
حي العالية زنقة  40رقم  5طنجة غير محدودة ،الدعم ،املساعدة،
اإلستشارة ،التقنية ،التسييرمن
 90500طنجة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية الباطن .معالجة األعمال باإلستعانة
بمصادر خارجية املصنفة داخل
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الخطابي عنوانه(ا)  التعاقد من الباطن ،التي تتضمن
حي العالية زنقة  40رقم  5طنجة الوظائف الداخلية للشركة التي
 90500طنجة املغرب
تشمل الخدمات املرتبطة بالزبناء

8315

كخدمات مركز اإلتصال .تقييم
جودة الخدمة املقدمة للزبون أو
املواطن .استقبال املكاملات الهاتفية
من مختلف الزبناء .التواصل مع
الزبناء من أجل إدخال املنتوجات و
الخدمات.املراقبة عن بعد ملختلف
املؤسسات و التدخل للقيام
بالخدمات املطلوبة .الحجز من أجل
السياح و الباحثين عن خدمة اكتراء
العقارات .تمثيل العالمات التجارية
أو األحداث و املناسبات األجنبية في
املغرب :ربط الفاعلين اإلقتصاديين
الوطنيين و الدوليين مثل مراكز
الشراء و مراكز البيع .اإلستشارة،
الدراسة ،التدريب ،التكوين املستمر
للشركات ،و تسيير عالقة الزبون.
الشراء ،البيع ،اإلستيراد ،التصدير،
التصنيع ،تسيير العمل ،األرشفة،
التوزيع ،كراء جميع الخدمات،
برمجة جميع أشكال البيانات
الرقمية و الوسائط املتعددة على كل
ماهو معلوماتي و إلكتروني و تركيب
جميع أنواع الشبكات املعلوماتية
لبنك البيانات ،الخدمات في مجال 
اإلتصاالت ،اإلنترنيت و الخدمات
ذات القيمة املضافة.
و بصفة عامة  :التأسيس،
الشراء ،الكراء ،التسييرأو استغالل 
على جميع املؤسسات ،املصانع أو
الورشات و جميع طرق التصنيع
أو براءة اإلخترع ،العالمة التجارية،
اإلشارات ،التراخيص واإلجراءات
املغربية و األجنبية املتعلقة بهذه
األنشطة ،و كذاجميع العمليات مهما 
كانت طبيعتها املرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر بالغرض اإلجتماعي أو
بأية أهداف مماثلة أو مكملة لها أو
الكفيلة بتسهيل القيام بها.
عنوان املقر االجتماعي  49 :زنقة
أنوال الطابق األول  90000 -طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

8316

الجريدة الرسمية
«الرقم  ,11زنقة عزيز بالل ,الطابق
, 5شارع الزرقطوني الرقم  ,11زنقة
عزيزبالل ,الطابق , 5شارع الزرقطوني
 20000الدارالبيضاء املغرب» إلى
« ، 49شارع جان جوريس  ،الطابق
 ، 3رقم  ، 6غوتييه  ، 49شارع جان
جوريس  ،الطابق  ، 3رقم  ، 6غوتييه
 20000الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم 13179-
.820870
36I

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوديح  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هشام الكداري  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوديح عنوانه(ا) 51
زنقة انوال  90000طنجة املغرب.
السيد هشام الكداري عنوانه(ا) 
زنقة ابن الخزيمة رقم 90000 159
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
STOKALIM SARL
ومواطن مسيري الشركة:
STOKALIM SARL
السيد محمد بوديح عنوانه(ا) 51
شركة ذات املسؤولية املحدودة
زنقة انوال  90000طنجة املغرب
حل شركة
السيد هشام الكداري عنوانه(ا) 
STOKALIM SARL
زنقة ابن الخزيمة رقم 90000 159
RUE LIBAN RESIDENCE
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة ZANNOUBA RDC MAGAZIN
التجارية بطنجة بتاريخ  20أبريل N° 6 ، 90000، TANGER MAROC
 STOKALIM SARLشركة ذات
 2022تحت رقم .252995
املسؤولية املحدودة(في طور
35I
التصفية)
L2B CONSULTING
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة لبنان
إقامة زنوبة الطابق األر�ضي محل
FONCIERE DES LILAS
رقم  90000 - 6طنجة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
L2B CONSULTING
.34393
Rue Ahmed El Majjati,
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
املؤرخ في  31مارس  2022تقرر حل
étage, Casablanca ، 20330،
شركة ذات املسؤولية املحدودة
Casablanca Maroc
 FONCIERE DES LILASشركة ذات  STOKALIM SARLمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم  ,11اإلجتماعي زنقة لبنان إقامة زنوبة
زنقة عزيزبالل ,الطابق , 5شارع
الطابق األر�ضي محل رقم 90000 - 6
الزرقطوني الرقم  ,11زنقة عزيز طنجة املغرب نتيجة ل   :صعوبات
بالل ,الطابق , 5شارع الزرقطوني مادية.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
 20000الدارالبيضاء املغرب.
لبنان إقامة زنوبة الطابق األر�ضي
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري  .-محل رقم  90000 - 6طنجة املغرب.
و عين:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد(ة) محمد البوعزاوي و
املؤرخ في  15فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من عنوانه(ا)  42شارع ابن تومرت اقامة

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

بويزو شقة  90000 1طنجة 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  18أبريل
 2022تحت رقم .252934
37I
EUROMED COMPTA-SARL

DIZAIBATI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الصناعي مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لحسن ايت صالح 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن ايت صالح
عنوانه(ا) دوار اكنغرار اصادص اوالد
تايمة  83004اوالد تايمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن ايت صالح
عنوانه(ا) دوار اكنغرار اصادص اوالد
تايمة  83004اوالد تايمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135087
38I

EUROMED COMPTA-SARL
Bureau N° 4 1er etage Imm
N° 1106 Lot Al Massar
QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 DIZAIBATIشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
FIDUCIAIRE BAMMOU
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
املساررقم  1106الطابق التالت
SEFAX
الحي الصناعي مراكش 40000 -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
مراكش املغرب
FIDUCIAIRE BAMMOU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
Residence Minate Allah
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
36, Angle Rue Loubnane et
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
124883
KENITRA Maroc
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
 SEFAXشركة ذات املسؤولية
املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي  50زنقة
أبو بكرالصديق محل رقم 01
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات الطابق األر�ضي  14000 -القنيطرة
القنيطرة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الوحيد.
املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :رقم التقييد في السجل التجاري :
64581
.DIZAIBATI
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
غرض الشركة بإيجاز  :مقاولة
 23فبراير  2022تم إعداد القانون
البناء و االشغال العمومية .
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املساررقم  1106الطابق التالت الحي املحدودة باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شقة
 6الطابق  1عمارة ح اقامة انس
محاميد  40000 - 9مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.89755
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28فبراير  2022تقرر حل
 DESCUBRIR MARUECOSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
 6الطابق  1عمارة ح اقامة انس
محاميد  40000 - 9مراكش املغرب
نتيجة لعدم تحقيق غرض الشركة.
و عين:
السيد(ة)  عبد العالي اسهولي و
عنوانه(ا) شقة  6الطابق  1عمارة ح
اقامة انس محاميد  40000مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  28فبراير  2022وفي شقة
 6الطابق  1عمارة ح اقامة انس
محاميد  4000 - 9مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14مارس
 2022تحت رقم .133835
40I

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .SEFAX :
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة
بيع الحلويات بالتقسيط
ممون الحفالت.
عنوان املقر االجتماعي  50 :زنقة
أبوبكرالصديق محل رقم  01الطابق
األر�ضي  14000 -القنيطرة القنيطرة.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احرارتي مصطفى 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد صاخي حسن  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صاخي حسن عنوانه(ا) 61
حي املودة  10000الرباط املغرب.
السيد احرارتي مصطفى
عنوانه(ا) رقم  647الحدادة 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احرارتي مصطفى
عنوانه(ا) رقم  647الحدادة 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  15مارس
غرناطي ايمو ماروك
 2022تحت رقم .90723
 39Iشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
M2 BUSINESS

حل شركة

DESCUBRIR MARUECOS

FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL
2ANGLE BD ANFA ET CLOS
DE PROVENCE ، 20220،
CASABLANCA MAROC
غرناطي ايمو ماروك شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ا45
زنقة عبدالقادرمفتكرالطابق 2
الرقم  4الدارالبيضاء ا 45زنقة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

M2 BUSINESS
APPT N°3 ETAGE 1 UNITE
II N°197 CM DAOUDIATE
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
DESCUBRIR MARUECOS

8317

عبدالقادرمفتكرالطابق  2الرقم 4
الدارالبيضاء  20460الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.485211
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22أبريل  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد غرناطي ايمو 
ماروك مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
ا 45زنقة عبدالقادر مفتكر الطابق
 2الرقم  4الدارالبيضاء ا 45زنقة
عبدالقادر مفتكر الطابق  2الرقم 4
الدارالبيضاء  20460الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل   :الحالة الصحية
للمسير لم تساعده على اجراء اي 
عملية بيع او شراء .
و حدد مقر التصفية ب ا 45زنقة
عبدالقادر مفتكر الطابق  2الرقم
 4الدارالبيضاء املغرب 20460
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة)  نجيب الغرناطي
وعنوانه(ا)  39زنقة جون جوريس ط
 3ش  4كوتيي  20060الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  45 :زنقة عبد
القادر مفتكر الطابق  2الرقم 4
الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يناير  2022تحت رقم .807028
41I
BAHIJ CONSULTING SARL

BSB CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BAHIJ CONSULTING SARL
 23شارع كارنوط الطابق  4رقم ، 1
 ،90000طنجة املغرب

 BSB CONSULTINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20شارع
القا�ضي عياض الطابق  1الشقة - 2
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
126469
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BSB :
.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  - :انشطة
مركزاإلتصال.
 توصيل الخدمة وإدارة امللفاتواالستقبال واملكاملات الصادرة
وخدمة العمالء..
عنوان املقر االجتماعي  20 :شارع
القا�ضي عياض الطابق  1الشقة - 2
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ن
السيد فيصل بوصابو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل بوصابون عنوانه(ا) 
مركز موالي بوسلهام سوق اربعاء
الغرب  14304موالي بوسلهام
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل بوصابون عنوانه(ا) 
مركز موالي بوسلهام سوق اربعاء
الغرب  14304موالي بوسلهام
املغرب.

8318

الجريدة الرسمية
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
MAJOROCCO
تسميتها  :
. INTERNACIONAL
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
اتصال.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
ابراهيم الروداني شارع السينا اقامة
بيتهوفن  ،2الطابف الثالث ،رقم 82
  90000طنجة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة GARCIA PULETJOSE
 ANTONIO : 100حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة GARCIA PULETJOSE
 ANTONIOعنوانه(ا)  دوس
هيرماناس  41700اشبيلية اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة GARCIA PULETJOSE
 ANTONIOعنوانه(ا)  دوس
هيرماناس  41700اشبيلية اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .252933
44I

األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19أبريل وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اقشيري محمد عنوانه(ا) 
 2022تحت رقم .252947
 42Iتجلزئة مفتاح الخير  2رقم  34اوالد
بلعكيد  40000مراكش املغرب.
M2 BUSINESS
السيدة سارتي مجيدة عنوانه(ا) 
تجلزئة مفتاح الخير  2رقم  34اوالد
SARTI PLUS
بلعكيد  40000مراكش املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
M2 BUSINESS
السيد اقشيري محمد عنوانه(ا) 
APPT N°3 ETAGE 1 UNITE
تجلزئة مفتاح الخير  2رقم  34اوالد
II N°197 CM DAOUDIATE
بلعكيد  40000مراكش املغرب
MARRAKECH ، 40000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MARRAKECH MAROC
 SARTI PLUSشركة ذات املسؤولية التجارية بمراكش بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .134756
املحدودة
43I
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجلزئة
مفتاح الخير 2رقم  34اوالد بلعكيد
AUDINORD SARL
  40000مراكش املغربMAJOROCCO
تأسيس شركة ذات املسؤولية
INTERNACIONAL
املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
124557
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
AUDINORD SARL
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
رقم  ،58الطابق السادس ،إقامة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
لينا ،زاوية شارع محمد الخامس،
املحدودة باملميزات التالية:
شارع طان طان وحي لبنان ،
شكل الشركة  :شركة ذات
TANGER MAROC ،90000
املسؤولية املحدودة.
MAJOROCCO
تسمية الشركة متبوعة عند  INTERNACIONALشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  SARTI :مسؤولية محدودة ذات الشريك
. PLUS
الوحيد
ل
غرض الشركة بإيجاز  :مقاو في
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
تسييرالخدمات و املطعم الجماعي.
ابراهيم الروداني شارع السينا اقامة
SIGMA EXPORT
عنوان املقر االجتماعي  :تجلزئة بيتهوفن  ،2الطابف الثالث ،رقم 82
مفتاح الخير  2رقم  34اوالد بلعكيد -
  90000طنجة املغربSIGMA EXPORT
 40000مراكش املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة املساهمة
املدة التي تأسست من أجلها 
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
رقم التقييد في السجل التجاري :
SIGMA EXPORT
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
RUE DES ANGLAIS COTE 136
126455
درهم ،مقسم كالتالي:
VERLET HANUN ، 20000،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد اقشيري محمد  29 500 :مارس  2022تم إعداد القانون
CASABLANCA MAROC
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 SIGMA EXPORTشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املساهمة(في طور التصفية)
السيدة سارتي مجيدة  500 :محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي RUE 136
باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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DES ANGLAIS Côté VERLET
 HANUN - 20000الدارالبيظاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.46941
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12يناير  2022تقرر حل
شركة املساهمة SIGMA EXPORT
مبلغ رأسمالها   200.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي RUE 136
DES ANGLAIS Côté VERLET
 HANUN - 20000الدارالبيظاء
املغرب نتيجة ل   :إنخفاظ مستوى
مبيعات البظائع.
و حدد مقر التصفية ب 136
RUE DES ANGLAIS Côté VERLET
 HANUN - 20000الدارالبيظاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة)  أحمد بالقاسمي و
عنوانه(ا)  10زنقة جغفر ابن حبيب
طابق  3شقة  11بوركون 20000
الدارالبيظاء 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 21
أبريل  2022تحت رقم .822117
45I
L2B CONSULTING

FONCIERE DES LILAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

L2B CONSULTING
Rue Ahmed El Majjati,
Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
étage, Casablanca ، 20330،
Casablanca Maroc
 FONCIERE DES LILASشركة ذات
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  ، 49شارع
جان جوريس  ،الطابق  ، 3رقم ، 6
غوتييه  ، 49شارع جان جوريس ،
الطابق  ، 3رقم  ، 6غوتييه 20000
الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15فبراير  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
ودغيري سفياني سهيل كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم 13180-
.820869
46I
GESTION ALJANOUB

UNIVERSITE
INTERNATIONALE DE
LAAYOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
UNIVERSITE INTERNATIONALE
 DE LAAYOUNEشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي محج
محمد السادس تجزئة الوحدة
بلوك  Dرقم  266العيون 70000 -
العيون املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31597
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
UNIVERSITE INTERNATIONALE
 DE LAAYOUNEمبلغ رأسمالها 
 10.000.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي محج محمد السادس

تجزئة الوحدة بلوك  Dرقم 266
العيون  70000 -العيون املغرب
نتيجة ل   :اتفاق الشركاء بتصفية
الشركة.
و حدد مقر التصفية ب محج
محمد السادس تجزئة الوحدة بلوك
 Dرقم  266العيون  70000 -العيون
املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد الجعفري و
عنوانه(ا) العيون  70000العيون
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 بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1134/2022
47I
GESTION ALJANOUB

HOPITAL PRIVE DE
LAAYOUNE SAKIA EL
HAMRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
HOPITAL PRIVE DE LAAYOUNE
 SAKIA EL HAMRAشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ن
الوحدة بلوك  Dرقم  266العيو -
 70000العيون املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.36513
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
HOPITAL PRIVE DE LAAYOUNE
 SAKIA EL HAMRAمبلغ رأسمالها 

8319

السيد(ة)  رشيد هرا�سي و
عنوانه(ا)   5منازل البلدية حي
سيدي امبارك  46000اسفي املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  05أبريل  2022وفي مجموعة
 2رقم  40كوكي  46000 - 108اسفي
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .328
49I

 1.000.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي تجزئة الوحدة بلوك D
رقم  266العيون  70000 -العيون
املغرب نتيجة ل   :اتفاق الشركاء
بتصفية الشركة.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
الوحدة بلوك  Dرقم  266العيون -
 70000العيون املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد الجعفري و
عنوانه(ا) العيون  70000العيون
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
M2 BUSINESS
على الصالحيات املخولة لهم محل
MEGA EFFECTS
املخابرة و محل تبليغ العقود و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
قفل التصفية
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
M2 BUSINESS
 2022تحت رقم .1137/2022
APPT N°3 ETAGE 1 UNITE
48I
II N°197 CM DAOUDIATE
H.MANAGEST
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
HANET COMPANY
 MEGA EFFECTSشركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
قفل التصفية
الوحيد
H.MANAGEST
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
AVENUE KENNEDY IMM
بركة البهجة رقم  27اسيف -
ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
 40000مراكش املغرب.
SAFI MAROC
قفل التصفية
 HANET COMPANYشركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
املسؤولية املحدودة
.42181
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مجموعة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 2رقم  40كوكي  46000 - 108اسفي
املؤرخ في  28فبراير  2022تقرر
املغرب.
حل  MEGA EFFECTSشركة ذات
قفل التصفية
ي
:
التجار
رقم التقييد في السجل
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
.10269
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
املؤرخ في  05أبريل  2022تقرر حل تجزئة بركة البهجة رقم  27اسيف -
 HANET COMPANYشركة ذات  40000مراكش املغرب نتيجة لعدم
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها  تحقيق غرض الشركة.
و عين:
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي مجموعة  2رقم  40كوكي
السيد(ة) اسامة الشافعي و
 46000 - 108اسفي املغرب نتيجة عنوانه(ا)  تجزئة بركة البهجة رقم
 27اسيف  40000مراكش املغرب
لعدم تحقيق االهداف املرتقبة.
كمصفي (ة) للشركة.
و عين:
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  28فبراير  2022وفي تجزئة
بركة البهجة رقم  27اسيف 4000 -
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14مارس
 2022تحت رقم . 133834
50I
fiduazizi

DLIMI HAIGH SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
 DLIMI HAIGH SERVICEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
شارع أحمد باحنيني الطابق الثاني
مجموعة  64دارالداخلة 73000 -
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
21281
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 30مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DLIMI :
.HAIGH SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
سياحية ،خدمات مطاعم.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 13
شارع أحمد باحنيني الطابق الثاني
مجموعة  64دار الداخلة 73000 -
الداخلة املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بويكرحنان  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بويكرحنان  1.000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بويكر حنان عنوانه(ا) 
شارع موالي يوسف رقم  102حي
االسماعيلية  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بويكر حنان عنوانه(ا) 
شارع موالي يوسف رقم  102حي
االسماعيلية  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 15
أبريل  2022تحت رقم .654/2022
51I
STE FIACCOF

PHARMACIE LA
PROVIDENCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
PHARMACIE LA PROVIDENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  260د
تجزئة البردعي املرجة واد فاس فاس
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72345
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. PHARMACIE LA PROVIDENCE
غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 260
د تجزئة البردعي املرجة واد فاس
فاس  30000فاس املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد صالح الدين ابن عمرو
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح الدين ابن عمرو
عنوانه(ا) اقامة االصدقاء شقة 9
رقم  22ب املامونية طريق صفرو
 30000قاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح الدين ابن عمرو
عنوانه(ا) اقامة االصدقاء شقة 9
رقم  22ب املامونية طريق صفرو
 30000قاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .1892/22
52I
fiduazizi

JOUDEBELLA COSMETICO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
JOUDEBELLA COSMETICO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
شارع أحمد باحنيني الطابق الثاني
مجموعة  64دارالداخلة 73000 -
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
21315
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.JOUDEBELLA COSMETICO
غرض الشركة بإيجاز  :التسويق
العام لجميع املعدات واملنتجات
الطبية ،منتجات طب األسنان
الصيدالنية البيطرية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 13
شارع أحمد باحنيني الطابق الثاني
مجموعة  64دار الداخلة 73000 -
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سناء مزوز  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سناء مزوز عنوانه(ا) 
حكم  1زنقة  21رقم  110اب 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيدة سناء مزوز عنوانه(ا) 
حكم  1زنقة  21رقم  110اب  20000التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
أبريل  2022تحت رقم .820353
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
54I
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 19
fiduazizi
أبريل  2022تحت رقم .674/2022
DOWN-FULL53I

CONSTRUCTION

CAJF CO

AKBO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CAJF CO
Rue Ait Ourir ، 20000، 03
casablanca maroc
 AKBOشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم
 9اليسرليساسفة  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.139157
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22شتنبر  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد  AKBOمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم  9اليسر
ليساسفة  20000 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :حل مبكرللشركة.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
رقم  9اليسر ليساسفة 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة)  لحسن اكبور و
عنوانه(ا)  جميلة  5شارع ساقية
حمراء رقم  20000 387الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
DOWN-FULL-CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
شارع أحمد باحنيني الطابق الثاني
مجموعة  64دارالداخلة 73000 -
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
21283
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 30مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
DOWN-FULLتسميتها  :
.CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال 
الهندسة املدنية املتنوعة لتشييد
املباني واألعمال الفنية....الخ.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 13
شارع أحمد باحنيني الطابق الثاني
مجموعة  64دار الداخلة 73000 -
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

8321

املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  44شارع محمد سلوي فاس -
 30000فاس املغرب» إلى «رقم 428
جنان بيل معزوز صفرو 30000 -
فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  08مارس
 2022تحت رقم .230/22
56I

السيد حمزة البطاح  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عزيز بوهروشان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة البطاح عنوانه(ا) 
حي موالي رشيد منطقة الفيالت رقم
 70000 08العيون املغرب.
السيد عزيز بوهروشان عنوانه(ا) 
حي املسيرة  2زنقة واد ابي روراق رقم
FOR NEGOCE
 73000 17الداخلة املغرب.
STE DES GRANDS
األسماء الشخصية والعائلية
SYSTEMES INFORMATISES
ومواطن مسيري الشركة:
DU MAROC
السيد حمزة البطاح عنوانه(ا) 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حي موالي رشيد منطقة الفيالت رقم
 70000 08العيون املغرب
تأسيس شركة
السيد عزيز بوهروشان عنوانه(ا) 
FOR NEGOCE
حي املسيرة  2زنقة واد ابي روراق رقم شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم
 73000 17الداخلة املغرب
 65شقة رقم  01العيون .شارع مكة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
زنقة السرو عمارة رقم  65شقة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ  15رقم  01العيون ،70000 ،.العيون
أبريل  2022تحت رقم .655/2022
املغرب
55I
STE DES GRANDS SYSTEMES
INFORMATISES DU MAROC
STE FIACCOF
شركة ذات املسؤولية املحدودة
STE MARBOU
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة
CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات زنقة السرو عمارة رقم  65رقم شقة
رقم  01العيون  70000العيون
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املغرب
STE FIACCOF
تأسيس شركة ذات املسؤولية
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
املحدودة
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
رقم التقييد في السجل التجاري :
BRAHIM ، 30080، fes maroc
41153
STE MARBOU CONSULTING
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  31مارس  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 44
املحدودة باملميزات التالية:
شارع محمد سلوي فاس 30000 -
شكل الشركة  :شركة ذات
فاس املغرب.
املسؤولية املحدودة.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.3677
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد DES GRANDS SYSTEMES
املؤرخ في  18يناير  2022تم تحويل .INFORMATISES DU MAROC
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.10047
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16مارس  2022تقرر
حل شركة EL MOUSSAOUI
 EL KLABILI SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
 200.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي زنقة  124رقم  115تجزئة
سارة عاريض رقم  62000 - 2الناظور
املغرب نتيجة ل-عدم الرغبة في في
إستمرارفي هدا النشاط مما جعلنا في
حل وتصفية الشركة
وتعيين مصف الشركة..
و عين:
ي
السيد(ة) مراد املوساو و
عنوانه(ا)  عاريض  2زنقة 124
رقو   62000 115الناظور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21مارس  2022وفي زنقة 124
رقم  115تجزئة سارة عاريض رقم 2
  62000الناظور املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  05أبريل
 2022تحت رقم .539-524
58I

غرض الشركة بإيجاز  :وسيط
كراء السيارات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
مكة زنقة السرو عمارة رقم  65رقم
شقة رقم  01العيون  70000العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الناجي حاتم  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الغني بكاس 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الناجي حاتم عنوانه(ا) 
بلوك م رقم  121حي موالي رشيد
 70000العيون املغرب.
السيد عبد الغني بكاس عنوانه(ا) 
حي الوحدة تجزئة االمل رقم 114
املر�سى  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الغني بكاس عنوانه(ا) 
حي الوحدة تجزئة االمل رقم 114
املر�سى  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  13أبريل
STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA
 2022تحت رقم .1016
PRESTATION DE SERVICES 57I
fudben

شركة EL MOUSSAOUI EL
KLABILI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

fudben
71شارع املسيرة الناظور،62000 ،الناظور املغرب
شركة EL MOUSSAOUI EL
 KLABILI SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة 124
رقم  115تجزئة سارة عاريض رقم
 62000 - 2الناظور املغرب.

PLUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA
AV YAKOUB EL MANSOUR
RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE
B BUREAU N° 10 ETAGE 4
GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc
PRESTATION DE SERVICES
 PLUSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي محل رقم
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 2مكتب رقم  1تجزئة الزرقتوني ،
بوعكاز ،رقم  ، 1093الطابق األر�ضي
 40160 - ،مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.58117
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05أبريل  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135096
59I
سوماستيل

SOMASTEEL

إعالن متعدد القرارات

سوماستيل
كم  16طريق الجديدة اوالد عزوز،
 ،20232الدارالبيضاء املغرب
« SOMASTEELشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :كم
 16طريق الجديدة اوالد عزوز- -
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.142055
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28يناير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :زيادة الرأسمال االجتماعي
بمبلغ  120.000.000,00درهم
لنقله من  180.000.000,00درهم
إلى  300.000.000,00درهم وذلك
بإصدار  560.000حصة اجتماعية
جديدة من فئة  100درهم للواحدة
ُ
تخصم من االحتياطي القانوني
وحسابات األرباح املحتجزة ،
ً
وتخصص مجانا للشركاء و بإصدار
 640.000حصة اجتماعية جديدة
من فئة  100درهم للواحدة عن

طريق إدماج الحسابات الجارية
للشركاء.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املقدمات
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
الرأسمال االجتماعي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
فبراير  2022تحت رقم .812207
60I
BEL DEVELOPPEMENT

BEL DEVELOPPEMENT
)(SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BEL DEVELOPPEMENT
 13زنقة احمد املجاتي إقامة لزالب
الطابق  1الرقم  8املعاريف ،
 ،20300الدارالبيضاء املغرب
BEL DEVELOPPEMENT (SARL
 )AUشركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة
احمد املجاتي إقامة لزالب الطابق
 1الرقم  8املعاريف 20300 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
527181
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BEL :
.)DEVELOPPEMENT (SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
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عنوان املقر االجتماعي  13 :زنقة
احمد املجاتي إقامة لزالب الطابق
 1الرقم  8املعاريف 20300 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بن املير مونعيم محمد :
 100حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
SIGMA MANAGEMENT PRO SARL AU
السيد بن املير مونعيم محمد
ROMA SOLUTION
عنوانه(ا) مازوال زنقة  8عمارة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 62شقة  2الحي الحسني 20200
الشريك الوحيد
الدارالبيضاء املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
SIGMA MANAGEMENT PRO
ومواطن مسيري الشركة:
SARL AU
السيد بن املير مونعيم محمد
APP 1, BD FATIMA ZAHRA,
عنوانه(ا) مازوال زنقة  8عمارة
 62شقة  2الحي الحسني R›MILA N° 37, MARRAKECH 20200
Marrakech، 40000، Marrakech
الدارالبيضاء املغرب
MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  ROMA SOLUTION 28شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
دجنبر  2021تحت رقم .806180
الوحيد
61I
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
L2B CONSULTING
السفلي تجزئة معطى هللا رقم 2447
LES LILAS DE GAUTHIER
مراكش  40000 -مراكش املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تعيين مسيرجديد للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
L2B CONSULTING
رقم التقييد في السجل التجاري :
Rue Ahmed El Majjati,
124777
Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
étage, Casablanca ، 20330،
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
Casablanca Maroc
 LES LILAS DE GAUTHIERشركة األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ، 49شارع باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
جان جوريس  ،الطابق  ، 3رقم ، 6
غوتييه  ، 49شارع جان جوريس  ،مسؤولية محدودة ذات الشريك
الطابق  ، 3رقم  ، 6غوتييه  20000الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
الدارالبيضاء املغرب.
اإلقتضاء بمختصرتسميتها ROMA :
تعيين مسيرجديد للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار .SOLUTION .-

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15فبراير  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
ودغيري سفياني سهيل كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم 13178-
.820873
62I

8323

رقم  145الناظور  62000الناظور
املغرب» إلى «حي تامطارتعاونية البحر
األبيض املتوسط رقم  64الناظور
 62000الناظور الغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .585
64I

غرض الشركة بإيجاز  :بيع
األلومنيوم بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي تجزئة معطى هللا رقم 2447
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الهادي ابوناجي :
إئتمانية  BKMلإلرشادات
 1.000حصة بقيمة  100درهم
شركة موماد تجهيز
للحصة .
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وفاة شريك
وصفات ومواطن الشركاء :
إئتمانية  BKMلإلرشادات
السيد عبد الهادي ابوناجي
رقم  10تجزئة املركزورزازات ،
عنوانه(ا)  رقم  420بلوك  17حي
 ،45000ورزازات املغرب
الرياض اسفي  46000أسفي املغرب.
شركة موماد تجهيزشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي ابوناجي وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  94حي
عنوانه(ا)  رقم  420بلوك  17حي سيروا تازناخت  45000 -ورزازات
املغرب.
الرياض اسفي  46000أسفي املغرب
وفاة شريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
.6387
 2022تحت رقم .134992
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
63I
املؤرخ في  13أبريل  2022تم اإلعالم
fudben
بوفاة الشريك الحسين موماد و
ً
شركة AZIR COLOR SARL
توزيع حصصه على الورثة تبعا
شركة ذات املسؤولية املحدودة
لرسم اإلراثة املؤرخ في  06أبريل
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 2022بالشكل األتي :
fudben
السيد(ة) بال موماد  83 ،حصة .
71شارع املسيرة الناظور،62000 ،السيد(ة)  شطو بوياسين 83 ،
الناظور املغرب
حصة .
شركة  AZIR COLOR SARLشركة
السيد(ة)  عناية بوتزكات 64 ،
ذات املسؤولية املحدودة
حصة .
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
السيد(ة) أدم موماد  108 ،حصة .
بوطيب طريق ازغنغان رقم 145
السيد(ة) مجمد موماد 108 ،
الناظور  62000الناظور املغرب.
حصة .
تحويل املقراالجتماعي للشركة
السيد(ة)  صفاء موماد 54 ،
رقم التقييد في السجل التجاري
حصة .
.15237
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أبريل  2022تم تحويل االبتدائية بورزازات بتاريخ  18أبريل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من  2022تحت رقم .147
65I
«حي اوالد بوطيب طريق ازغنغان
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8324
afaqconseil

floralia

AL BOUROUJ

فلوراليا ايمو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

afaqconseil
N°257 Q.I SIDI GHANEM
BUREAU N°9 ETAGE 2
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 AL BOUROUJشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
سناء رقم  3زاوية شارع عالل
الفا�سي و طريق بالل ابن الرباح -
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.45497
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) جوادي ياسين
 840حصة اجتماعية من أصل
 2.500حصة لفائدة السيد (ة) 
حجيب جوادي بتاريخ  11أبريل
.2022
تفويت السيد (ة) جوادي ياسين
 830حصة اجتماعية من أصل
FIDORO MULTI-SERVICES
 2.500حصة لفائدة السيد (ة) 
JEFE IMPORT EXPORT
عبدالهادي جوادي بتاريخ  11أبريل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.2022
الشريك الوحيد
تفويت السيد (ة) جوادي ياسين
تأسيس شركة
 830حصة اجتماعية من أصل
FIDORO MULTI-SERVICES
 2.500حصة لفائدة السيد (ة)  GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،
73000، DAKHLA MAROC
يونس جوادي بتاريخ  11أبريل .2022
 JEFE IMPORT EXPORTشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات مسؤولية محدودة ذات
التجارية بمراكش بتاريخ  21أبريل
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .135042
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
 73000 - 01الداخلة املغرب
66I

floralia
STEPHANE MALLARME RUE 5
VAL FLEURI RES ATLAS IMMEU
A APPARTEMENT N° 2 casa ،
20000، CASABLANCA MAROC
فلوراليا ايمو شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
مدينة الرحمة  77داربوعزة الدار
البيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.217125
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02يونيو  2020تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة مدينة الرحمة  77دار بوعزة
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب» إلى «ستيفان ماالرمي شارع
 5فال فليوري اقامة أطلس املبنى أ
شقة  DRC 2الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
يوليوز  2020تحت رقم .738250
67I

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
21125
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  JEFE :
.IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة في
األسماك ومنتجات وفواكه البحر،
استيراد وتصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
النهضة  73000 - 01الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بولكرك 1.000 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بولكرك عنوانه(ا) 
الداخلة  73000الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بولكرك عنوانه(ا) 
الداخلة  73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 23
مارس  2022تحت رقم .527
68I
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شركة IMMO-NIRMINE
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

fudben
71شارع املسيرة الناظور،62000 ،الناظور املغرب
شركة IMMO-NIRMINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
املطاراوندة إلوت رفم 62000 - 32
الناظور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.15739
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تقرر حل
شركة IMMO-NIRMINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي املطار اوندة
إلوت رفم  62000 - 32الناظور
املغرب نتيجة ل-عدم الرغبة في
اإلستمرارية في مزاولة النشاط
مما جعلنا على إقدام الفيام بحل
و تصفية للشركة..
و عين:
السيد(ة) مراد املوساوي
و عنوانه(ا)  عاريض  2زنقة 124
رقو   62000 115الناظور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  16مارس  2022وفي ي املطار
اوندة إلوت رفم  62000 - 32الناظور
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  05أبريل
 2022تحت رقم .533-523
69I
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REVISCONTROLE
السيد التحيفة محمود عنوانه(ا) 
IMPACT MOTORS
 17تجزئة حدائق املجبر شارع فاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
كاليفورنيا   20150الدار البيضاء
تأسيس شركة
املغرب.
REVISCONTROLE
السيد التحيفة عبد السالم
 RESIDENCE LE JOYAU 4 -عنوانه(ا)   17تجزئة حدائق املجبر
 RUE IBNOU AL MOUAATAZشارع فاس كاليفورنيا  20150الدار
20300 BELVEDERE، 20300،
البيضاء املغرب.
casablanca MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
 IMPACT MOTORSشركة ذات ومواطن مسيري الشركة:
املسؤولية املحدودة
السيد التحيفة محمود عنوانه(ا) 
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 17تجزئة حدائق املجبر شارع فاس
رقم  85الحي الصناعي تيط مليل
كاليفورنيا   20150الدار البيضاء
الدارالبيضاء  29640الدارالبيضاء
املغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
املحدودة
مارس  2022تحت رقم .819304
رقم التقييد في السجل التجاري :
70I
538173
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
STE CISS SARL
 17فبراير  2022تم إعداد القانون
STE O›HM BOIS
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
STE CISS SARL
تسمية الشركة متبوعة عند
مكتب  7زنقة رقم  399الطابق
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
التاني تجزئة جنة الزيتون  1بن
.IMPACT MOTORS
غرض الشركة بإيجاز  :ببع سودة فاس مكاتب ابراهيم مبعوت،
 ،30000فاس املغرب
العربات الجديدة أو املستعملة
 STE O›HM BOISشركة ذات
و إصالح السيارات أو ميكانيك
مسؤولية محدودة ذات الشريك
السيارات.
الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
رقم  85الحي الصناعي تيط مليل وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب
الدار البيضاء  29640الدار البيضاء رقم  8زنقة رقم  399الطابق الثاني
تجزئة جنة الزيتون  1بنسودة فاس
املغرب.
  30000فاس املغرباملدة التي تأسست من أجلها 
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشركة  99 :سنة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
درهم ،مقسم كالتالي:
72031
السيد التحيفة محمود 200 :
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 03
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
السيد التحيفة عبد السالم  800 :مارس  2022تم إعداد القانون
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة  .األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
وصفات ومواطن الشركاء :

8325

MAROC
« POLLO MAGICOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مجمع
باب البوغاز 2بلوك  ، C1الطابق
األول رقم  ، 11طنجة .طنجة
 90000طنجة املغرب .
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.106801
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05أبريل  2022تقرر
إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
TOCANA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .3446
72I

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.O’HM BOIS
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال 
النجارة و أشغال البناء املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :املكتب
رقم  8زنقة رقم  399الطابق الثاني
تجزئة جنة الزيتون  1بنسودة فاس
  30000فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان هرموش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان هرموش عنوانه(ا) 
شارع جدة اقامة اما هللا  39حي االمل
النرجس فاس  30000فاس املغرب.
AMLAK GROUP INVEST
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
تفويت حصص
السيد عثمان هرموش عنوانه(ا) 
شارع جدة اقامة اما هللا  39حي االمل  34.شارع حسن الصغيرالطابق ، 3
 ،20600الدارالبيضاء أملغرب
النرجس فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة  AMLAK GROUP INVESTشركة
التجارية بفاس بتاريخ  25مارس
ذات املسؤولية املحدودة
 2022تحت رقم .1557
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
71I
غاندي ،غاندي مول ،مبنى ،8
الطابق الثالث ،مكتب رقم - 8-
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 20150الدارالبيضاء املغرب.
POLLO MAGICO
تفويت حصص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
شعار
أو
إضافة تسمية تجارية
.196179
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
LOT LAAYOUNE 84
املؤرخ في  09أبريل  2021تمت
2BOULEVARD RAYAUME
املصادقة على :
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
تفويت السيد (ة)  كنزة العراقي
ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 1.000حصة اجتماعية من أصل
2BOULEVARD RAYAUME
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) حمزة
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGERالعراقي بتاريخ  09أبريل .2021
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املدة التي تأسست من أجلها 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تفويت السيد (ة) احمد العراقي
 2.000حصة اجتماعية من أصل التجارية بمراكش بتاريخ  18أبريل الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 2.000حصة لفائدة السيد (ة) حمزة  2022تحت رقم .4238
 74Iدرهم ،مقسم كالتالي:
العراقي بتاريخ  09أبريل .2021
السيد يونس الداودي  1.000 :
تفويت السيد (ة) محمد العراقي
 3.995حصة اجتماعية من أصل  CAFE PRAX PARIS (SARL-AU) / ENSEIGNE:حصة بقيمة  100درهم للحصة .
GARDEN ICE
األسماء الشخصية والعائلية
 4.000حصة لفائدة السيد (ة) حمزة
 CAFE PRAX PARIS SARL-AUوصفات ومواطن الشركاء :
العراقي بتاريخ  09أبريل .2021
السيد يونس الداودي عنوانه(ا) 
تفويت السيد (ة)  كريمة بن شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 60إيميل بوفيون  82000مونطوبان
الشريك الوحيد
شقرون  1.000حصة اجتماعية من
فرنسا.
تأسيس شركة
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
األسماء الشخصية والعائلية
حمزة العراقي بتاريخ  09أبريل CAFE PRAX PARIS (SARL-AU) / .2021
ومواطن مسيري الشركة:
ENSEIGNE: GARDEN ICE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد يونس الداودي عنوانه(ا) 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ LOTISSEMENT AIN CHOUBIK 22
 60إيميل بوفيون  82000مونطوبان
RUE 16, NUMERO 16, BMO،
أبريل  2022تحت رقم .821971
فرنسا
50000، MEKNES MAROC
73I
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CAFE PRAX PARIS SARL-AU
التجارية بمكناس بتاريخ  15أبريل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
afaqconseil
 2022تحت رقم .1480
الشريك الوحيد
OUVRAGE CONTRACTOR
75I
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تجاري رقم  ، 4مرجان حمرية برج
G.B.C GESTION ET CONSEIL
الشريك الوحيد
موالي عمر ،مركب  20غشت
تحويل املقراالجتماعي للشركة
AL MANZAH SMART
 50000مكناس اململكة املغربية
afaqconseil
SERVICES
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
N°257 Q.I SIDI GHANEM
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
BUREAU N°9 ETAGE 2
G.B.C GESTION ET CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
MARRAKECH ، 40000،
IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF
55971
MARRAKECH MAROC
IBN TACHAFINE ETAGE 4,
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
OUVRAGE CONTRACTOR
Appartement 21 ، 60000،
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  02فبراير  2022تم إعداد القانون
OUJDA MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد AL MANZAH SMART SERVICES
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1099
شركة ذات املسؤولية املحدودة
باملميزات التالية:
تجزئة كوكو رياض اوركا سيبع -
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
شكل الشركة  :شركة ذات
 40000مراكش مغرب.
املنزه ،الطابق األر�ضي عمارة رقم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 1شارع تويسيت  60000 -وجدة
رقم التقييد في السجل التجاري
الوحيد.
املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
.75201
تأسيس شركة ذات املسؤولية
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد اإلقتضاء بمختصر تسميتها  CAFE :
املحدودة
املؤرخ في  22دجنبر  2021تم تحويل .PRAX PARIS SARL-AU
رقم التقييد في السجل التجاري :
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
39211
«رقم  1099تجزئة كوكو رياض اوركا 
عنوان املقر االجتماعي  :محل
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
سيبع  40000 -مراكش مغرب» إلى تجاري رقم  ، 4مرجان حمرية برج  03مارس  2022تم إعداد القانون
«تجزئة مبرورفاطنة الطابق  2مكتب موالي عمر ،مركب  20غشت األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
رقم  40000 - 29مراكش مغرب».
 50000مكناس اململكة املغربية.
املحدودة باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AL :
.MANZAH SMART SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :وكيل
تحويل األموال.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املنزه ،الطابق األر�ضي عمارة رقم
 1شارع تويسيت  60000 -وجدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد رداف عنوانه(ا) 
شارع عالل الفا�سي تجزئة بنعبيد حي
الحديقة زنقة أ رقم 60000 4وجدة
املغرب.
السيدة إيمان رداف عنوانه(ا) 
شارع عالل الفا�سي تجزئة بنعبيد
حي الحديقة رقم  60000 15وجدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد رداف عنوانه(ا) 
شارع عالل الفا�سي تجزئة بنعبيد حي
الحديقة زنقة أ رقم 60000 4وجدة
املغرب
السيدة إيمان رداف عنوانه(ا) 
شارع عالل الفا�سي تجزئة بنعبيد
حي الحديقة رقم  60000 15وجدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .514
76I
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FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

EXIGO MARKETING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
LOT LAAYOUNE 84
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
ETG N°12، 90000، TANGER
MAROC
 EXIGO MARKETINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  84تجزئة
العيون  2شارع اململكة العربية
السعودية اقامة العزيزية الطابق
االول رقم 11بطنجة .طنجة 90000
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126557
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها EXIGO :
.MARKETING
غرض الشركة بإيجاز  :توفير
خدمات تكنولوجيا املعلومات.
عنوان املقراالجتماعي  84 :تجزئة
العيون  2شارع اململكة العربية
السعودية اقامة العزيزية الطابق
االول رقم 11بطنجة .طنجة 90000
طنجة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

الجريدة الرسمية
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مروان محمدي  100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروان محمدي عنوانه(ا) 
زنقة اوروكواي رقم  39املصلى طنجة
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان محمدي عنوانه(ا) 
زنقة اوروكواي رقم  39املصلى طنجة
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .3541
77I
CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE BATOULE OPTIQUE
إعالن متعدد القرارات

CONSEILS PODER
FIDUSAHARA
حي الفتح زنقة ينبع رقم  32العيون ،
 ،70000العيون املغرب
« STE BATOULE OPTIQUEشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
املستقبل البقعة رقم  - - 08العيون
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.39955
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يناير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشكل:شركة محدودة املسؤولية
وذات الشريك الوحيد التسمية:
 STE BATOULE OPTIQUEاملوضوع
:الغرض من الشركة هو القيام
بالعمليات التالية نيابة عنها وبالنيابة
عن أطراف تالية في املغرب أو الخارج
 :صناعة النظارات الطبية صناعة

8327

العدسات الالصقة والنظارات
الزجاجية والبالستيكية شراء
مبيعات مواد الخاصة بالنظارات
الشراء ،التوزيع ،االستيراد،
التصدير ،التجارة بصفة عامة
االستيراد / .التصدير وبشكل عام
جميع املعامالت التجارية والصناعية
واملالية واألوراق املالية والعقارية
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
باألشياء املذكورة أعاله أو من املرجح
أن تكون لصالح تحقيق التنمية
وتطويرالشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على
مايلي - :املقر الرئي�سي للشركة :تجزئة
املستقبل البقعة رقم  08العيون
 املدة املحددة للشركة:هي 99سنة (تسعة وتسعون سنة) - .رأس
املال:حدد رأسمال الشركة في مبلغ
000.00 100درهم ،مجزأ على 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة .مقسم على :السيدة البتول 
اعبيدو 1000:حصة  -إدارة الشركة:
تسيير الشركة ملدة غير محددة من
طرف السيدة البتول اعبيدو  -السنة
االجتماعية :من فاتح يناير إلى 31
دجنبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21يناير
 2022تحت رقم .170/2022
78I
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

VOLDAFSCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
LOT LAAYOUNE 84
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
 VOLDAFSCAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  84تجزئة
العيون  2شارع اململكة العربية
السعودية اقامة العزيزية الطابق
االول رقم 11بطنجة .طنجة 90000
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
126555
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.VOLDAFSCA
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
قطع غيارالسيارات وشاحنات الوزن
الثقيل مع االستيراد والتصدير..
عنوان املقراالجتماعي  84 :تجزئة
العيون  2شارع اململكة العربية
السعودية اقامة العزيزية الطابق
االول رقم 11بطنجة .طنجة 90000
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة رحيمو الحمزاوي  100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رحيمو الحمزاوي 
عنوانه(ا) تجزئة النهضة رقم  163ط
 3شارع القدس طنجة  90000طنجة
املغرب.

الجريدة الرسمية

8328

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رحيمو الحمزاوي 
عنوانه(ا) تجزئة النهضة رقم  163ط
 3شارع القدس طنجة  90000طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .3539
79I
ACS CONSEILS

3s developpement

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائرالطابق
 ،26100 ، 2برشيد املغرب
 3s developpementشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  91زنقة
سناء حي التيسير 26000 - 1برشبد
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.14983
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  شركة
 smapdef 900حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
نورا بوعدي بتاريخ  08أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .367
80I
SAHEL ETAB

STE BIO AGRO AQUICOLE
DU S.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SAHEL ETAB
RUE MIRANE LOT 707 HAY
EL QODS N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC
STE BIO AGRO AQUICOLE DU
 S.Lشركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحدة بلوك د رقم  1462العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
40919
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.BIO AGRO AQUICOLE DU S.L
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
األسماك .تربية األحياء املائية .بناء
وتركيب مزارع قارية لتربية األحياء
املائية من أجل التكاثر املكثف
والتكاثر املكثف لألنواع البحرية
وأنواع املياه العذبة .وباملثل  ،ستقوم
الشركة بتطوير مشاريع زراعية
واسعة النطاق ومكثفة وتسويق
منتجات األنشطة لغرض الشركة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحدة بلوك د رقم  1462العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة180.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد JOAQUIN MIRANDA .
 CASTRO : 300حصة بقيمة
 30.000درهم للحصة .
السيد ANGEL NOGUEIRA
 BARCIA : 300حصة بقيمة 30.000
درهم للحصة .
السيد ANTHONY DENNIS
 FORDE : 300حصة بقيمة 30.000
درهم للحصة .

السيد ليلى بهيا   450 :حصة
بقيمة  45.000درهم للحصة .
السيد حفيظة بابوزيد 450 :
حصة بقيمة  45.000درهم للحصة .
السيد JOAQUIN MIRANDA .
 CASTRO : 300*100بقيمة
 30.000درهم.
السيد ANGEL NOGUEIRA
 BARCIA : 300*100بقيمة 30.000
درهم.
السيد ANTHONY DENNIS
 FORDE : 300*100بقيمة 30.000
درهم.
السيد ليلى بهيا  100*450 :بقيمة
 45.000درهم.
السيد حفيظة بابوزيد :
 100*450بقيمة  45.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد JOAQUIN MIRANDA .
 CASTROعنوانه(ا) اسبانيا 28087
مدريد اسبانيا.
السيد ANGEL NOGUEIRA
 BARCIAعنوانه(ا) اسبانيا  28087
مدريد اسبانيا.
السيد ANTHONY DENNIS
 FORDEعنوانه(ا) اسبانيا  28087
مدريد اسبانيا.
السيدة ليلى بهيا عنوانه(ا) الدورة
اقليم طرفاية  12923طرفاية املغرب.
السيدة حفيظة بابوزيد عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد JOAQUIN MIRANDA .
 CASTROعنوانه(ا) اسبانيا 28087
مدريد اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  11مارس
 2022تحت رقم .693/2022
81I
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JURISTE INVEST

COMPAGNIE DES ETUDES
ET DES OPERATIONS
COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

JURISTE INVEST
سيدي مومن الجديد ،املجموعة
 ،6زنقة  ،10رقم ،20400 ، 19
CASABLANCA MAROC
COMPAGNIE DES ETUDES
ET DES OPERATIONS
COMMERCIALES ET
 INDUSTRIELLESشركة ذات
املسؤولية املحدودة (في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
بسمة ، 2عمارة  27الطابق  1شقة 6
عين السبع  20450 -الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.347285
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15مارس  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية
املحدودة COMPAGNIE DES
ETUDES ET DES OPERATIONS
COMMERCIALES
ET
 INDUSTRIELLESمبلغ رأسمالها 
 10.000,00درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي إقامة بسمة ، 2عمارة
 27الطابق  1شقة  6عين السبع -
 20450الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :أصبح وضع الشركة سلبيا.
و حدد مقر التصفية ب إقامة
بسمة ، 2عمارة  27الطابق  1شقة
 6عين السبع  20450 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة)  أوسالم حسن و
عنوانه(ا) العيون  34000العيون
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل التجارية بمراكش بتاريخ  07أبريل
املخابرة و محل تبليغ العقود و  2022تحت رقم .134580
83I
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ACCOUNTING CONSULTION COMPANY
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
ARDIA NEGOCE
أبريل  2022تحت رقم .821489
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
82I
الشريك الوحيد
LE PREMIER CONSEIL

LUXYLOC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
APPT 23 3°ETAGE IMM
AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 LUXYLOCشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :طريق
أوريكة كيلومتررقم  10دوار
الحركات تاسلطانت 40000 -
مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.76883
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر حل
 LUXYLOCشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
أوريكة كيلومتررقم  10دوارالحركات
تاسلطانت  40000 -مراكش املغرب
نتيجة ل*تراجع العائدات وحدة
املنافسة.
و عين:
السيد(ة) محمد وحيد األفغاني و
عنوانه(ا)  فرنسا   . .فرنسا كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  20دجنبر  2021وفي طريق
أوريكة كيلومتررقم  10دوارالحركات
تاسلطانت  40000 -مراكش املغرب.

تحويل املقراالجتماعي للشركة

ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY
DERB LEGHRABLI BIN 9
LAMDOUN FES ، 30110، FES
MAROC
 ARDIA NEGOCEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 2
قطعة  42قطعة املوحدين زواغة
بنسودة فاس  30000 -فاس املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.66917
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املحل  2قطعة  42قطعة املوحدين
زواغة بنسودة فاس  30000 -فاس
املغرب» إلى «طريق عين الشق عرفة
قطعة رقم  59مكتب رقم  7فاس -
 30000فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .944
84I
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LIDR

إعالن متعدد القرارات

BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
« LIDRشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

8329

وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 492
بلوك د تجزئة الوحدة  - -العيون
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.41203
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تقرر تاسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد بموجب عقد عرفي
بتاريخ  ،2022/04/15النشاط
االجتماعي :االمن والحماية .رأسمال:
 100000,00درهم قـسم إلى 1000
حصة من فـئـة  100,00درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد :شيماء زريوح
()SH138733
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
التسيير والتوقيع :يعهدان إلى السيد:
موراد بادي (  )SH142657ملدة غير
محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .1051
85I
A.Y JURIS

CONTROLE INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A.Y JURIS
LOT LAATARES 102 N4
SKHIRATE ، 12040، SKHIRATE
MAROC
 CONTROLE INVESTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املغرب
العربي األمانة  5شقة رقم  3تمارة -
 12020تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
135035
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 17
شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.CONTROLE INVEST
غرض الشركة بإيجاز CENTRE :
DE DOMICILIATION ET
.TRAVAUX DIVERS
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املغرب العربي األمانة  5شقة رقم 3
تمارة  12020 -تمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نوفل قرعوش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نوفل قرعوش عنوانه(ا) 
قطاع  23بلوك أ رقم  34زنقة الصبير
حي الرياض تمارة  10100الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نوفل قرعوش عنوانه(ا) 
قطاع  23بلوك أ رقم  34زنقة الصبير
حي الرياض تمارة  10100الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  05يناير
 2022تحت رقم .027
86I

الجريدة الرسمية

8330
REVISCONTROLE

EMMA PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

REVISCONTROLE
 RESIDENCE LE JOYAU 4 -RUE IBNOU AL MOUAATAZ
20300 BELVEDERE، 20300،
casablanca MAROC
 EMMA PRIVEEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة H
األمل الطابق األول شارع أوالد حدو -
 20460الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.444559
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09فبراير  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  خليل بنكيران
 200حصة اجتماعية من أصل
 200حصة لفائدة السيد (ة) ياسين
بنكيران بتاريخ  09فبراير .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
مارس  2022تحت رقم .815166
87I
LE PREMIER CONSEIL

HK AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
APPT 23 3°ETAGE IMM
AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 HK AGENCYشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
رقم  4الطابق األول اقامة احالم
حرف ب 2شارع االميرموالي عبد
هللا  40000 -مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري
.91767
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة HK
 AGENCYمبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الشقة رقم  4الطابق األول اقامة
احالم حرف ب 2شارع االمير موالي 
عبد هللا  40000 -مراكش املغرب
نتيجة ل  * :تراجع العائدات وحدة
املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب الشقة
رقم  4الطابق األول اقامة احالم
حرف ب 2شارع االميرموالي عبد هللا
  40000مراكش املغرب.و عين:
ي
السيد(ة)  خديجة السخاو و
عنوانه(ا) اقامة ياسمين ماجوريل
عمارة أ الشقة حرف ب السماللية
 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  18يناير
 2022تحت رقم .131861
88I
LE PREMIER CONSEIL

HK AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
APPT 23 3°ETAGE IMM
AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 HK AGENCYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الشقة
رقم  4الطابق االول اقامة أحالم
حرف ب 2شارع األميرموالي عبد
اللله  40000 -مراكش املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.91767
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2021تقرر حل
 HK AGENCYشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الشقة رقم  4الطابق االول اقامة
أحالم حرف ب 2شارع األمير موالي 
عبد اللله  40000 -مراكش املغرب
نتيجة ل*تراجع العائدات وحدة
املنافسة.
و عين:
السيد(ة)  خديجة السخاوي و
عنوانه(ا) اقامة ياسمين ماجوريل
عمارة أ الشقة حرف ب السماللية
 40000مراكش املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  08دجنبر  2021وفي الشقة
رقم  4الطابق االول اقامة أحالم
حرف ب 2شارع األمير موالي عبد
اللله  40000 -مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04فبراير
 2022تحت رقم .132578
89I
LAF CONSEIL

SCOTH CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

LAF CONSEIL
LOTISSEMENT EL HAMED
N262 EL MAJJATIA OULAD
TALEB CASABLANCA ، 20490،
CASABLANCA MAROC
SCOTH CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17ساحة
شارل نيكول الطابق السابع راقم2
الدارالبيضاء  20700 -الدار
البيضاء املغرب

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.393045
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) الصديق ايت
الطالب  500حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
عثمان باحمي بتاريخ  20أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821891
90I
EASY ACCOUNTING SERVICES

EASY ACCOUNTING
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EASY ACCOUNTING SERVICES
REGRAGA RESIDENCE LA
CORNICHE APPARTEMENT N
1 IMMEUBLE N 2 RDC، 20050،
CASABLANCA MAROC
EASY ACCOUNTING SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
ركراكة  ٬إقامة الكورنيش  ٬عمارة
 ٬ 2الشقة رقم  20050 - 1الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
539133
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 14
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  EASY :
.ACCOUNTING SERVICES
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
ركراكة  ٬إقامة الكورنيش  ٬عمارة ٬ 2
الشقة رقم  20050 - 1الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة5.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لباللي املهدي  500 :حصة
بقيمة  10درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لباللي املهدي عنوانه(ا) 
 12شارع الجمهورية  92000نانتير
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لباللي املهدي عنوانه(ا) 12
شارع الجمهورية  92000نانتيرفرنسا
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ -
تحت رقم .-
91I

رقم التقييد في السجل التجاري :
.22465
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14أبريل  2022تقرر حل
 AKHOUAJI IMPORTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي  1حي
القدس إقامة  14كالك�سي الطابق
األول  60000 -وجدة املغرب نتيجة
للم تنجزأي نشاط تجاري.
و عين:
السيد(ة)  فؤاد اخواجي و
عنوانه(ا)  رقم  10تجزئة املنظر
الجميل زايو   62900زايو اململكة
املغربية كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  14أبريل  2022وفي  1حي
القدس إقامة  14كالك�سي الطابق
األول   60000 -وجدة اململكة
املغربية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .537
92I
fiduciaire douiri

NOURBAZ TRAVAUX

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AKHOUAJI IMPORT
قفل التصفية

FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau
BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 AKHOUAJI IMPORTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1 :حي
القدس إقامة  14كالك�سي الطابق
األول  60000 -وجدة املغرب.
قفل التصفية

fiduciaire douiri
Av abderahim bouabid n 77
bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
77 TABRIQUET، 11100، SALE
MAROC
 NOURBAZ TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم
 30شقة رقم  8زنقة موالي احمد
الوكيلي حسان الرباط 10020 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
159675
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.NOURBAZ TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال 
البناء واالشغال املختلفة.
عنوان املقراالجتماعي  :عمارة رقم
 30شقة رقم  8زنقة موالي احمد
الوكيلي حسان الرباط 10020 -
الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الغني الباز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الغني الباز عنوانه(ا) 
حي الهناء  1رقم  1002القلعة
السراغنة  43000قلعة السراغنة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الغني الباز عنوانه(ا) 
حي الهناء  1رقم  1002القلعة
السراغنة  43000قلعة السراغنة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .124040
93I

8331
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SADKI SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE EL HOURIA N°49
ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
STE SADKI SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوتيك رقم
 3في املركب التجاري للهالل االحمر
الراشيدية  52000 -الراشيدية
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
15903
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
. SADKI SERVICE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال .
عنوان املقر االجتماعي  :بوتيك
رقم  3في املركب التجاري للهالل 
االحمر الراشيدية 52000 -
الراشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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8332

السيد صادقي نادية عنوانه(ا) 
فيال رقم  46واد الدهب الراشيدية
 52000الراشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد صادقي نادية عنوانه(ا) 
فيال رقم  46واد الدهب الراشيدية
 52000الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  -تحت
رقم .-
94I
ائتمانية امعلي ش.م.م fiduciaire amaali sarl

DRINKAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
تافراوت بلوك ج شقة  14حي الهدى
  80070أكاديراملغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ابراهيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ابراهيم عنوانه(ا) 
رقم  1226حي السالم  80026أكادير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ابراهيم عنوانه(ا) 
رقم  1226حي السالم  80026أكادير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .109475
95I

ائتمانية امعلي ش.م.م fiduciaire
amaali sarl
رقم  31الطابق االول شارع االمام
البخاري ايراك بواركان اكادير،
 ،80040اكاديراملغرب
 DRINKAVشركة ذات مسؤولية
PERTINENT CONSEIL
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
NTG HOLDING
تافراوت بلوك ج شقة  14حي الهدى شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
  80070أكاديراملغربالشريك الوحيد
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
PERTINENT CONSEIL
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
LOT HABIBA RUE 1 N°39 ETG
2 HAJ FATEH CASABLANCA ،
51191
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 20260، CASABLANCA MAROC
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
 NTG HOLDINGشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عملية
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات السالم مج  5عمارة  31رقم  8األلفة
  20200الدارالبيضاء املغربمسؤولية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الوحيد.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :رقم التقييد في السجل التجاري :
362267
.DRINKAV
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
غرض الشركة بإيجاز  1- :حفر
االبار  2-اشغال البناء  3 -تصدير و  25أكتوبر  2016تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
استيراد .
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محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  NTG :
.HOLDING
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال 
البناء املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :عملية
السالم مج  5عمارة  31رقم  8األلفة -
 20200الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نجيب املجهد عنوانه(ا) 
األزهر م س عمارة  123ب شقة 1
األلفة البيضاء  20200الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب املجهد عنوانه(ا) 
األزهر م س عمارة  123ب شقة 1
األلفة البيضاء  20200الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2016تحت رقم .616756
96I
HANA COMPTA MAROC

«»ERRADOU ESSAHEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
RESIDENCE AL WAFA N°A1
RDC AVENUE MOHAMED V
EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC
« »ERRADOU ESSAHELشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة 2

الطابق السفلي تجزئة الهاشمي 20
سيدي رحال شاطئ حد السوالم -
 26402حد السوالم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
16535
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
«.»ERRADOU ESSAHEL
غرض الشركة بإيجاز  * :منعش
عقاري * .أعمال مختلفة أو أعمال 
البناء * .التفاوض التجاري.
عنوان املقر االجتماعي  :مكازة 2
الطابق السفلي تجزئة الهاشمي 20
سيدي رحال شاطئ حد السوالم -
 26402حد السوالم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل الرسامي 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عزوز دواح  2.500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل الرسامي
عنوانه(ا)  سيدي رحال شاطئ
 26402حد السوالم املغرب.
السيد عزوز دواح عنوانه(ا) 
سيدي رحال شاطئ  26402حد
السوالم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل الرسامي
عنوانه(ا)  سيدي رحال شاطئ
 26402حد السوالم املغرب.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .403
97I
LE LEGALISTE

TRAVAUX ET
EXPLOITATION
IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
ANGLE RUE DES MESANGES ET
BD ABDERRAHIM BOUABID A
2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA
، 20000، CASABLANCA
MAROC
TRAVAUX ET EXPLOITATION
 IMMOBILIEREشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 17
إقامة نهى شقة  12ام غا 24000 - 2
الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
19295
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
TRAVAUX ET EXPLOITATION
.IMMOBILIERE
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري ,أشغال عمومية ؛

تاجر.
عنوان املقراالجتماعي  :تجزئة 17
إقامة نهى شقة  12ام غا 24000 - 2
الجديدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد غانم الطواف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد غانم الطواف عنوانه(ا) 
 .- - -األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد غانم الطواف عنوانه(ا) 
---تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .27714
98I
EURODEFI MANAGEWELL

& AFRICA BUILD ENERGY
SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
BD EL QODS 77, BD EL ,77
QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC
& AFRICA BUILD ENERGY
 SERVICESشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ,119
BD ABDELMOUMEN 2EME
ETAGE N°15 casablanca 20360
 - 20360الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
540967

8333

تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية أبريل  2022تحت رقم .82208
99I
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند STE SORETRAM SARL AU
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
& AFRICA BUILD ENERGY
رفع رأسمال الشركة
.SERVICES
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
RUE EL HOURIA N°49
العقاري   ،حيازة العقارات وإدارتها 
ERRACHIDIA ، 52000،
 ،شراء العقارات وبيعها   ،أعمال 
ERRACHIDIA MAROC
تشييد املباني  ،املشورة والخبرة.
STE SORETRAM SARL AU
عنوان املقر االجتماعي  BD ,119 :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ABDELMOUMEN 2EME ETAGE
الشريك الوحيد
N°15 casablanca 20360 - 20360
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الدارالبيضاء املغرب.
محمد  5تنغير 45800 -تنغير
املدة التي تأسست من أجلها 
املغرب.
الشركة  99 :سنة .
رفع رأسمال الشركة
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجاري .-
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد حسن صالحي  500 :حصة املؤرخ في  12أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املصطفى راجي  400.000« 500 :درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 500.000درهم» عن
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
وصفات ومواطن الشركاء :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد حسن صالحي عنوانه(ا) 
ليسسافة إقامة ديار املهتزه م س االبتدائية بتنغير بتاريخ  22أبريل
 31عمارة  2شقة  20000 20الدار  2022تحت رقم .381
100I
اليضاء املغرب.
السيد املصطفى راجي عنوانه(ا) 
CABINET FICOR
حي النسيم تجزئة النسيم عمارة 111
BENEMO PRO
رقم  20000 8الدارالبيضاء املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
CABINET FICOR
السيد حسن صالحي عنوانه(ا)   12زنقة األقحوان إقامة الناس
ليسسافة إقامة ديار املهتزه م س بوسجور  ،20200 ،الدارالبيضاء
 31عمارة  2شقة  20000 20الدار
املغرب
اليضاء املغرب
BENEMO PRO
السيد املصطفى راجي عنوانه(ا)  شركة ذات املسؤولية املحدودة
حي النسيم تجزئة النسيم عمارة  111وعنوان مقرها اإلجتماعي  147شارع
رقم  20000 8لداراليضاء املغرب
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني

8334

رقم  20200 - 22الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
534437
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BENEMO PRO
غرض الشركة بإيجاز  * :اإلنعاش
العقاري بمختلف أشكاله إلى جانب
أشغال التجهيزو تهييئ األرا�ضي املعدة
للبناء
* أشغال البناء و األشغال 
العمومية املختلفة.
* شراء ،بيع ،كراء األرا�ضي و
البنايات .
* بيع ،شراء ،تمثيل و توزيع،
استيراد و تصدير السلع و اآلليات و
مواد أخرى
*إلى جانب األنشطة األخرى
املتعلقة بنشاط الشركة بشكل
مباشرأو غيرمباشر،
عنوان املقراالجتماعي  147 :شارع
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم
 20200 - 22الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بنداوود لطيفة 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الحواتي محمد 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بنداوود لطيفة عنوانه(ا) 
 15تجزئة اعبابو كالفورنيا  20200
الدارالبيضاء املغرب.
السيد الحواتي محمد عنوانه(ا) 

الجريدة الرسمية
تجزئة منظرونا   2رقم  19سيدي 
معروف  20200الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحواتي حمزة عنوانه(ا) 
 15تجزئة اعبابو كالفورنيا  20200
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
مارس  2022تحت رقم .814881
101I
ETUDE Maître Reda BOULMANE

BRUMMELL MAJORELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ETUDE Maître Reda
BOULMANE
IMM «Harmonie» 3 Angle
Bd, Abdelkrim El Khattabi et
Av Mansour Eddahbi, 3ème
étage Appt 15, Guéliz، 40000،
Marrakech Maroc
 BRUMMELL MAJORELLEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  51درب
الحمام املواسين ،املدينة 40000 -
مراكش املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.84307
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2018تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 51درب الحمام املواسين ،املدينة -
 40000مراكش املغرب» إلى «فيال دي 
اورنجي 27 ،شارع الزرقطوني ،جليز
  40000مراكش املغرب».تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16ماي 
 2019تحت رقم .4459
102I
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شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م .ذات الشريك
السيد بنادي رشيد عنوانه(ا) 
الوحيد
تجزئة عين اسردون بلوك  1رقم 2
 BOUNADI TRANS RAPIDEبني مالل  23000بني مالل املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد بنادي رشيد عنوانه(ا) 
شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.
تجزئة عين اسردون بلوك  1رقم 2
ذات الشريك الوحيد
 20شارع املتنبي الطابق االول بني بني مالل  23000بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مالل  20شارع املتنبي الطتبق االول
بني مالل ،23000 ،بني مالل املغرب االبتدائية ببني مالل بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .383
BOUNADI TRANS RAPIDE
103I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
EURODEFI MANAGEWELL
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة عين
MY HR LEADS
اسردون بلوك  1رقم ( 2مرآب) بني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مالل  23000 -بني مالل املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
EURODEFI MANAGEWELL
رقم التقييد في السجل التجاري :
BD EL QODS 77, BD EL ,77
12663
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في QODS، 20000، CASABLANCA
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 MY HR LEADSشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد مسؤولية محدودة ذات الشريك
باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي BD ,119
مسؤولية محدودة ذات الشريك ABDELMOUMEN 2EME ETG
الوحيد.
 N°15 - 20360الدارالبيضاء
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
. BOUNADI TRANS RAPIDE
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
رقم التقييد في السجل التجاري :
البضائع واألمتعة لحساب الغير على
540975
الصعيد الوطني والدولي.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
عين اسردون بلوك  1رقم ( 2مرآب) 
بني مالل  23000 -بني مالل املغرب .األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها  محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة .
شكل الشركة  :شركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بنادي رشيد  1.000 :حصة الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها  MY :
.HR LEADS
وصفات ومواطن الشركاء :
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غرض الشركة بإيجاز  :مركز
االتصال   ، BPO ، ITO ،التدريب
 ،التوظيف للغير  ،االستيراد
والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي ,119 :
BD ABDELMOUMEN 2EME
 ETG N°15 - 20360الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة MYRIAM YHUEL :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة MYRIAM YHUEL
عنوانه(ا)  RUE MARCELIN 58
BERTHELOT 60180 NOGENTSURR-POSE FRANCE 20000
.NOGENT SUR POSE FRANCE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة MYRIAM YHUEL
عنوانه(ا)  RUE MARCELIN ,58
BETHELOT 60180 NOGENTSUR-POSE FRANCE 20000
NOGENT-SUR-POSE FRANCE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .821849
104I

السيد احمد كريمي عنوانه(ا) 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
قصر ارزيقات ع ص ز ارفود 52200
الوحيد
ارفود املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
األسماء الشخصية والعائلية
ارزيقات عرب الصباح زيزارفود
ومواطن مسيري الشركة:
ارفود  52200ارفود املغرب
السيد خالد كريمي عنوانه(ا) 12
تأسيس شركة ذات مسؤولية
درب عمي لحبيب ابني امحمد مكناس
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري  52200 :مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
15777
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  18أبريل
 08أبريل  2022تم إعداد القانون  2022تحت رقم .122
105I
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT
باملميزات التالية:
BEAUTY DAHAB
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
الوحيد.
حل شركة
تسمية الشركة متبوعة عند
CASA CONSULTING
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
ACCOMPAGNEMENT
اكسطرا سوبر كولور EXTRAT
 13شارع أحمد املجاطي إقامة
. SUPER COULEUR
األلب الطابق األول رقم 8
غرض الشركة بإيجاز - :اشغال 
معاريف الدارالبيضاء ،20104 ،
الصباغة
الدارالبيضاء املغرب
اشغال البناء. BEAUTY DAHABشركة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :قصر مسؤولية محدودة ذات الشريك
ارزيقات عرب الصباح زيز ارفود
الوحيد(في طور التصفية)
ارفود  52200ارفود املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املدة التي تأسست من أجلها  األمان  47العاليا املحمدية 28810 -
الشركة  99 :سنة .
املحمدية املغرب.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
حل شركة
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد احمد كريمي  500 :حصة
.27143
بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
السيد كريمي خالد  500 :حصة املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
بقيمة  100درهم للحصة .
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد احمد كريمي  500 :بقيمة الشريك الوحيد BEAUTY DAHAB
 100درهم.
مبلغ رأسمالها   100.000درهم
السيد خالد كريمي  500 :بقيمة وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 100درهم.
األمان  47العاليا املحمدية 28810 -
األسماء الشخصية والعائلية املحمدية املغرب نتيجة ل   :األزمة
وصفات ومواطن الشركاء :
االقتصادية .
السيد خالد كريمي عنوانه(ا) 12
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
درب عمي لحبيب ابني امحمد مكناس األمان  47العاليا املحمدية 28810 -
املحمدية املغرب.
 52200مكناس املغرب.

OSCAR MANAGEMENT

اكسطرا سوبركولور

EXTRAT SUPER COULEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSCAR MANAGEMENT
NOUVELLE CITE ERFOUD
N°107 ARFOUD ، 52200،
ERFOUD MAROC
اكسطرا سوبركولور EXTRAT
 SUPER COULEURشركة ذات

8335

و عين:
السيد(ة) الصغيرة جالل و
عنوانه(ا)  حي النصر عمارة  42رقم
 5املحمدية  28810املحمدية 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  18أبريل
 2022تحت رقم .743
106I
MAGHREB SOL SOLUTION

MAGHREB SOL SOLUTION
)(M2S
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

» مغرب سول سوليسيو«
« MAGHREB SOL SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد رأسمالها 100.000,00
درهم.
تأسيس
 -Iبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالدارالبيضاء بتاريخ  18أبريل 2022
 ،تم تحريرقانون أسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي :
التسمية  » :مغرب سول 
سوليسيو «
MAGHREB
SOL
«
»SOLUTION
 الهدف  :هدف الشركة كالتالي:
•أعمال متنوعة أو إنشاءات
•وبشكل أعم أي أعمال بناء
متخصصة أخرى.
املقر االجتماعي  : :زنقة سومية
 ,إقامة شهرزاد  , 3طابق  5رقم 22
الدارالبيضاء
املدة : 99سنة.
رأس املال  :حدد في 100.000,00
درهم مجزأة إلى  1000حصة 100 ،
درهم لكل حصة  ،سددت الحصص
املكتتبة بكاملها نقدا وأسندت
للشريك الوحيد كما يلي:

الجريدة الرسمية

8336

•السيد ياسين ايت بوجبير  1000
حصة.
التسيير :اسند التسيير للسيد
ياسين ايت بوجبير ملدة غير محدودة
مع الصالحيات املطلقة.
 السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31دجنبر
األرباح  5% :لالحتياط القانوني
والباقي إما يوزع وإما ينقل أو يوضع
تحت االحتياط حسبما يقرره
الشريكة الوحيدة .
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدارالبيضاء في
 22أبريل  2022تحت
رقم822077.
 IIIتم تسجيل الشركة بالسجلالتجاري بالدار البيضاء تحت
رقم.. 14638
مقتطف من أجل التلخيص واإلشهار
املسيرالوحيد
السيد  :ياسين ايت بوجبير

107I
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CENTRE OPTIQUE EL
AZZAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
CENTRE OPTIQUE EL AZZAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة
 ،شارع موالي إسماعيل  ،زنقة
تارودانت  ،الطابق األر�ضي  ،رقم - 6
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126401

بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 04
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.CENTRE OPTIQUE EL AZZAOUI
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة هو أن تنفذ لنفسها 
ونيابة عن أطراف ثالثة في كل من
املغرب والخارج:
بصري إنشاء وبيع نظارات حسبالطلب  ،وتوزيع وبيع سلع تهدف إلى
تصحيح عيوب أو قصور البصر ،
وإنشاء وبيع األجهزة وامللحقات.
 أخصائي بصريات  ،لونيتير ،أخصائي بصريات  ،؛
 التجارة في املعدات البصرية :بيعوتجميع العدسات التصحيحية  ،بيع
النظارات  ،بيع العدسات الالصقة
 ،بيع مواد التنظيف للنظارات
والعدسات  ،بيع أجهزة بصرية ومواد
متنوعة.
 التجارة واالستيراد. بشكل عام  ،جميع العملياتالصناعية أو التجارية أو املالية أو
املنقولة أو العقارية املتعلقة بشكل
مباشر أو غير مباشر باألنشطة
املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أن
تعزز تطويرالشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :طنجة
 ،شارع موالي إسماعيل  ،زنقة
تارودانت  ،الطابق األر�ضي  ،رقم - 6
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة العزاوي وفاء  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العزاوي وفاء عنوانه(ا) 
طنجة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العزاوي وفاء عنوانه(ا) 
طنجة  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .252885
108I
محاسبات البيروني

سيستاليس SISTALIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :زينيت
سانتر زنقة مسلم تجزءة بوكار مكتب
 14باب دكالة مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاليري مارسيل اسون
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة باريم سعاد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاليري مارسيل اسون
عنوانه(ا)  تجزءة مسكينة 531
دراركة  80046اكاديراملغرب.
السيدة باريم سعاد عنوانه(ا) 
هنري فالون  94400 21فرنسا 
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاليري مارسيل اسون
عنوانه(ا)  تجزءة مسكينة 531
دراركة  80046اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .3789
109I

محاسبات البيروني
كتبية  2شارع الحسن الثاني رقم
 18جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
سيستاليس  SISTALISشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيت
سانترزنقة مسلم تجزءة بوكارمكتب
 14باب دكالة مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
124327
T.P.E SAGE CONSULTING SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CAPPUCCINO BLEU
 24مارس  2022تم إعداد القانون شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات T.P.E SAGE CONSULTING SARL
املسؤولية املحدودة.
BUREAUX MARINA 3 EME
تسمية الشركة متبوعة عند ETAGE BUR 19 AV ABDELKRIM
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BENJELLOUN VN FES، 30000، :
سيستاليس .SISTALIS
FES MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :صالون  CAPPUCCINO BLEUشركة ذات
للحالقة و التجميل
مسؤولية محدودة ذات الشريك
بيع مواد التجميل.
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 131
الطابق األر�ضي تجزئة أسماء طريق
عين الشقف  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72381
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.CAPPUCCINO BLEU
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 131
الطابق األر�ضي تجزئة أسماء طريق
عين الشقف  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد وليد بوجدرة :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد وليد بوجدرة
عنوانه(ا)   11تجزئة أسماء الشقة
 02طريق عين الشقف  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد وليد بوجدرة
عنوانه(ا)   11تجزئة أسماء الشقة
 02طريق عين الشقف  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .2185
110I
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

STE LAVSPEED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.110777
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«طنجة  ،إقامة حمزة  ،شارع موالي 
يوسف  ،الطابق األول   ،رقم - 1
 90000طنجة املغرب» إلى «طنجة ،
 ، 28مجمع قواسيم شطر  1إقامة
 90000 - .8طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .252904
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FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
 STE LAVSPEEDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ،
 ، 2ساحة الكويت  ،الطابق األول ،
رقم  90000 - 4طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
.77413
MAISON BOUKHARI
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16مارس  2022تم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
حل شركة
«طنجة  ، 2 ،ساحة الكويت  ،الطابق
FIDUCIAIRE CONSULTING
األول   ،رقم  90000 - 4طنجة
AKABBAL SARL
املغرب» إلى «طنجة  ،مسنانة  ،مجمع
دوار السكني الرهراه  ،قواسيم طابق TANGER 47 AVENUE HASSAN
السفلي  ،إقامة  ، 41الشطر الرابع2 RDC N°13 ، 90000، TANGER - .
Maroc
 90000طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة  MAISON BOUKHARIشركة ذات
التجارية بطنجة بتاريخ  19أبريل مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
 2022تحت رقم .252970
 111Iوعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ،
عزيب حاج قدور قطعة أسية قطعة
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
 73طابق أر�ضي طريق الرباط -
MICRO BOIS
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تحويل املقراالجتماعي للشركة
FIDUCIAIRE CONSULTING
.97639
AKABBAL SARL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 TANGER 47 AVENUE HASSANاملؤرخ في  12أبريل  2022تقرر
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGERحل شركة ذات مسؤولية محدودة
Maroc
ذات الشريك الوحيد MAISON
 MICRO BOISشركة ذات
 BOUKHARIمبلغ رأسمالها 45.000
املسؤولية املحدودة
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة  ،طنجة  ،عزيب حاج قدور قطعة
إقامة حمزة  ،شارع موالي يوسف أسية قطعة  73طابق أر�ضي طريق
 ،الطابق األول  ،رقم  90000 - 1الرباط  90000 -طنجة املغرب نتيجة
ل   :فسخ الشركة بصفة سابقة
طنجة املغرب.
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ألوانها  *MAISON BOUKHARI *:
ش.ذ.م.م* ،اعتبارا من هذا التاريخ،
تصفيتها وفقا للمادتين  29و 30
ومكان التصفية مقر االجتماعي
للشركة.
و حدد مقر التصفية ب طنجة ،
عزيب حاج قدور قطعة أسية قطعة
 73طابق أر�ضي طريق الرباط -
 90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة)  سليم أنس بوخاري 
و عنوانه(ا)  طنجة  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  15أبريل
 2022تحت رقم .252863
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ATELIER AKROUH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
 ATELIER AKROUHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 4
شارع ابن الهيثم عمارة كاودي طابق
السفلي  90000 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126643
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية

8338

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. ATELIER AKROUH
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة هو:
 املهمات والخدمات الناتجةعن ممارسة مهنة املهندس املعماري 
وكذلك تلك التي تقدم روابط ارتباط
بهذه املهنة.
قد يرسم على وجه الخصوص
الخطط واملواصفات أو القياسات ،
وجميع األعمال التوضيحية إلنتاج
النماذج وكذلك جميع التخطيط
الحضري وعلم الحفريات والدراسات
الطبوغرافية.
يجوز لها إجراء جميع املعامالت
املدنية أو املنقولة أو غير املنقولة
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر
بهدفها  ،مع استبعاد أي عمل تجاري.
يجب أن تمتثل الشركة ملتطلبات
مدونة األخالقيات الصادرة عن
مجلس نقابة املهندسين املعماريين..
عنوان املقر االجتماعي  :طنجة 4
شارع ابن الهيثم عمارة كاودي طابق
السفلي  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أكروح انور  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أكروح انور عنوانه(ا) 
طنجة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أكروح انور عنوانه(ا) 
طنجة  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .253106
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مكت ــب حسابــات أكاديرفسك ش .م .م

STE NAXU -SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكت ــب حسابــات أكاديرفسك ش.
م .م
حي تمديد الزيتون رقم  56تكوين
اكادير ،80000 ،اكاديراملغرب
 STE NAXU -SARL-AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4
شارع  713تراست انزكان 80000 -
انزكان اامغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13165
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28فبراير  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.000.000درهم» أي من
« 1.000.000درهم» إلى «3.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  07مارس
 2022تحت رقم .507
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فيكاميد

FARHAN DECOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيكاميد
 ،3شارع الوحدة الطابق األول رقم 1
 ،93000 ،تطوان املغرب
 FARHAN DECORشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
مكثالة جماعة الزيتون رقم 954
تطوان دوارمكثالة جماعة الزيتون
رقم  954تطوان  93053تطوان
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
31137
االبتدائية بتطوان بتاريخ  09مارس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  2022تحت رقم .762
 07فبراير  2022تم إعداد القانون
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األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
محاسبات البيروني
املحدودة باملميزات التالية:
ميني بابونج
شكل الشركة  :شركة ذات
MINI BABOUNJ
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
تأسيس شركة
.FARHAN DECOR
محاسبات البيروني
غرض الشركة بإيجاز • :
كتبية  2شارع الحسن الثاني رقم
زخرفة املباني .
•	 البناء ،الصباغة ،الجبص  18جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
،النجارة
ميني بابونج MINI BABOUNJ
بصفة عامة كل العمليات
•
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املرتبطة باألهداف املسطرة أعاله
الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيت
مكثالة جماعة الزيتون رقم 954
تطوان دوار مكثالة جماعة الزيتون سانترزنقة مسلم تجزءة بوكارمكتب
 14باب دكالة مراكش 40000 -
رقم  954تطوان  93053تطوان
مراكش املغرب
املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها 
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
ي
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجار :
124651
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد املساوي فرحان 500 :
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املوساوي حمزة  500 :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املساوي فرحان عنوانه(ا)  مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
املغرب  93000تطوان املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد املوساوي حمزة عنوانه(ا) 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :ميني
املغرب  93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية بابونج .MINI BABOUNJ
غرض الشركة بإيجاز  :بيع لوازم
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املساوي فرحان عنوانه(ا)  الرضع
تصديرو استيراد.
شارع  9أبريل اقامة رومانا 1شقة رقم
عنوان املقر االجتماعي  :زينيت
 21تطوان  93000تطوان املغرب
السيد املوساوي حمزة عنوانه(ا)  سانتر زنقة مسلم تجزءة بوكار مكتب
شارع  9أبريل اقامة رومانا شقة رقم  14باب دكالة مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
 1تطوان  93000تطوان املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كاميل لوسيل كارين
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كاميل لوسيل كارين
عنوانه(ا)   67نخيل الجنوبي كاردن
سيتي  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كاميل لوسيل كارين
عنوانه(ا)   67نخيل الجنوبي كاردن
سيتي  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .134871
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PASHMINA

PASHMINA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PASHMINA
 ،265شارع الزرقطوني الطابق 9
الرقم  ،20016 ، 92الدارالبيضاء
املغرب
 PASHMINAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ّ،265
شارع الزرقطوني الطابق التاسع
رقم  92الدارالبيضاء 20160 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
536751
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة ANFA INVEST
 GESTION : 900حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد ياسين الجمالي  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هشام معنينو  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين الجمالي عنوانه(ا) 
 ،18زنقة توفيق الحكيم الطابق 6
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد هشام معنينو عنوانه(ا) 
 ،12زنقة الرازي إقامة املنار  2الشقة
 20000 10الدارالبيضاء املغرب.
الشركة ANFA INVEST
 GESTIONعنوانه(ا)   ،49زنقة
أحمد بركات املعاريف  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين الجمالي عنوانه(ا) 
 ،18زنقة توفيق الحكيم الطابق 6
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد هشام معنينو عنوانه(ا) 
 ،12زنقة الرازي إقامة املنار  2الشقة
 20000 10الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ -
تحت رقم .-
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.PASHMINA
غرض الشركة بإيجاز 	- :البناء
االنعاش العقاري قصد البيع أو
اإليجار؛
 شراء أي أرا�ضي مبنية أو غيرمبنية وكذا أي ملكية عقارية؛
 تحويل املمتلكات العقارية،بيعها بامللكية املشتركة بالقطعة أو
الوحدة؛
 شراء العقارات ألغراض اإليجار؛ إدارة أألصول العقارية و املاليةللحساب الخاص ولحساب الغير؛
إدارة العقارات وأنشطة وكيلاتحاد املالكين ؛
كل عملية استشارة ،دراساتوتقديم خدمات قصد الحصول،
تدبير وتفويت املمتلكات العقارية،
وبصفة عامة أي عملية أخرى
لالستشارة ،الدراسة وتقديم
الخدمات؛
استيراد مواد البناء ،عناصرالديكور واألثاث ،وبصفة عامة أي 
عملية استيراد وتصدير؛
 اإلدارة الفندقية وإدارة الشققالفندقية ؛
 كافة املعامالت التجارية ،املالية،الصناعية  ،املنقولة والعقارية التي
يمكن أن ترتبط بشكل مباشر أو
غير مباشر بموضوع الشركة ،أو أي 
موضوع مشابه أو متصل .
	مشاركة الشركة بأي وسيلة في أي مقاوالت أو شركات
مؤسسة أو ستأسس يمكن أن تتعلق
Gescompte
بموضوع الشركة ،خاصة عن طريق
STE: BINAE.MA
تأسيس شركات جديدة ،االسهام ،شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تضامن ،اكتتاب أو شراء صكوك أو
الشريك الوحيد
حقوق الشركات ،االندماج ،االتحاد
تأسيس شركة
أو الشراكة باملساهمة أو بكراء
Gescompte
التسيير..
bd Zerktouni 9 me étage 265
عنوان املقر االجتماعي ،265ّ :
n°92 casablanca ، 20050،
شارع الزرقطوني الطابق التاسع
Casablanca Maroc
رقم  92الدارالبيضاء  20160 -الدار
 STE: Binae.maشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
البيضاء املغرب.

8339

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 46
شارع الزرقطوني الطابق  3رقم - 6
 20050الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
538551
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE: :
.Binae.ma
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر.
عنوان املقر االجتماعي ، 46 :
شارع الزرقطوني الطابق  3رقم - 6
 20050الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000,00 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عادل مخلص :
 10.000,00حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد محمد عادل مخلص 100 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عادل مخلص
عنوانه(ا)  فرنسا   20050فرنسا 
فرنسا .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عادل مخلص
عنوانه(ا)  فرنسا   20050فرنسا 
فرنسا 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
119I

الجريدة الرسمية

8340
FIDUCIAIRE OUARDIGHA

SARED›S CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
AG RUE DU LAC ET RUE DES
MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC
 SARED›S CARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2واد كروا
  25350وادي زم املغرب.تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1125
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  04أكتوبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) عقلي
عبد االله كمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .38
120I
AGC CONSULTING

س ل د م SLDM

إعالن متعدد القرارات

AGC CONSULTING
 ،250زاوية شارع موالي يوسف
وبوردو ،الطابق  ،4شقة ، 11
 ،20040الدارالبيضاء املغرب
س ل د م « SLDMشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي ،3 :زنقة
آيت اورير ،الطابق  ،2بوركون -
 20040الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.457999
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:

قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغييرتسمية الشركة من «س ل د م»
إلى «اولند لوجيستيك « OLAND
LOGISTIQUE
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي الحالي للشركة
من « 3زنقة أيت أوريرالطابق الثاني،
بوركون الدار البيضاء املغرب» إلى
«65أ ،كم  ،110شارع الشفشاوني،
الطابق األر�ضي ،البرنو�صي 20000
الدارالبيضاء املغرب»
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
التنازل عن حق االكتتاب التفضيلي
وزيادة رأس املال إلى  500100درهم
بمساهمة نقدية  100درهم محجوزة
للسيد مروان العنباوي عن طريق
إنشاء سهم واحد جديد بقيمة 100
درهم للسهم
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة الى
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1+2+4+6+7الذي 
ينص على مايلي :وتبعا لذلك تم
تعديل مقتضيات النظام األسا�سي
وتحيين القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .822224
121I
AGC CONSULTING

أفء أندوستري AFE
INDUSTRIE
إعالن متعدد القرارات

AGC CONSULTING
 ،250زاوية شارع موالي يوسف
وبوردو ،الطابق  ،4شقة ، 11
 ،20040الدارالبيضاء املغرب
أفء أندوستري AFE INDUSTRIE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،3 :زنقة
آيت اورير ،الطابق  ،2بوركون -
 20040الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري:
.458001
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12يوليوز  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير تسمية الشركة من «أفء
أندوستري» إلى «اولند كرون انڢست
« OLAND GROUP INVEST
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي الحالي للشركة
من « 3زنقة أيت أوريرالطابق الثاني،
بوركون الدار البيضاء املغرب» إلى
« ،65كم  ،110شارع الشفشاوني،
الطابق الرابع ،البرنو�صي 20000
الدارالبيضاء املغرب»
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :التنازل عن حقوق االكتتاب
التفضيلية وزيادة رأس املال إلى
 74.575.000.00درهم بمساهمات
نقدية  2.575.000.00درهم
محجوزة للسيد مروان العنباوي عن
طريق استحداث  25.750.00سهم
جديد بقيمة  100درهم للسهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1+2+4+6+7الذي 
ينص على مايلي :وتبعا لذلك تم
تعديل مقتضيات النظام األسا�سي
وتحيين القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .821995
122I
َ
ديوان االستاذة املوثقة بشرى النازري

MATERIAUX DE
CONSTRUCTION LABRIGUI
par abréviation MCL
S.A.R.L.A.A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

َ
ديوان االستاذة املوثقة بشرى
النازري
شارع عبد املومن ،إقامة النخيل

 ،3الطابق األول ،الشقة رقم ، 2
 ،28810املحمدية املغرب
MATERIAUX DE
CONSTRUCTION LABRIGUI par
abréviation MCL S.A.R.L.A.A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي ,تجزئة
مومن رقم  ,28810 181-املحمدية
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30363
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
االقتضاء
عند
تسميتها  MATERIAUX DE :
CONSTRUCTION LABRIGUI par
.abréviation MCL S.A.R.L.A.A.U
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
البناء والصناعة واإلنعاش العقاري.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد البريكي عنوانه(ا) 
رقم  160حي الرضا  28810املحمدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد البريكي عنوانه(ا) 
رقم  160حي الرضا  28810املحمدية
املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .748
123I
ماريا كونسلتنغ

MBAYE and CO Transit
Transport Logistics

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
السيد مباي علي  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة دينج أمينة  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الغطاس خالد 100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ندياي اليو   100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد :مباي علي عنوانه(ا) قيدت
قصر املجاز قصر صغير 90100
طنجة مغرب .
السيدة :دينج أمينة عنوانه(ا) حي
غرسة مرا بناية  66الطابق N° 11 2
 90100طنجة مغرب.
 السيد الغطاس خالد :عنوانه(ا) 
حي كونديس سفلى ,شارع  9ابريل
N°108, ETG 04 N° 07 93102
فنيدق مغرب.
السيد ندياي اليو عنوانه(ا) 
سنغال  90000سنغال سنغال.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مباي علي عنوانه(ا) قيدت
قصر املجاز قصر صغير 90100
طنجة مغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15مارس
 2022تحت رقم .251961
124I

ماريا كونسلتنغ
 37شارع صنهاجة الطابق  4الشقة
 ،90100 ، 7طنجة املغرب
MBAYE and CO Transit
 transport Logisticsشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21إقامة
شاوية ،شارع يوسف إبن تاشفين،
زنقة رشيد رضا  ,طنجة 90100
طنجة مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
125517
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
BAY WINGS GLOBAL
MBAYE and CO Transit transport
BAY WINGS GLOBAL
.Logistics
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الشريك الوحيد
الطرقي للبضائع وخدمات العبور
قفل التصفية
الجمركي.
BAY WINGS GLOBAL
عنوان املقر االجتماعي  21 :إقامة
GLOBAL WINGS BAY 2
شاوية ،شارع يوسف إبن تاشفين،
BOUSTANE AL RES 1 MAG
زنقة رشيد رضا   ,طنجة 90100
1 IMM BERNOUSSI STE/
طنجة مغرب.
DOMICILIE/BURODAFER ،
املدة التي تأسست من أجلها 
20600، casablanca maroc
الشركة  99 :سنة .
 BAY WINGS GLOBALشركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:

8341

تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
1125
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  04أكتوبر  2021تم تغيير
تسمية الشركة من «SARED’S
 »CARإلى «. »ABDOASSIL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .38
126I

وعنوان مقرها اإلجتماعي  :اقامة
البستان  2البناية  1باملحل 1
البرنو�صي  20600 -الدارالبيضاء
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.496521
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27مارس  2022تقرر حل
 BAY WINGS GLOBALشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
AGC CONSULTING
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
سندڢ SNDV
اقامة البستان  2البناية  1باملحل 1
إعالن متعدد القرارات
البرنو�صي  20600 -الدار البيضاء
AGC CONSULTING
املغرب نتيجة لقفل الشركة.
 ،250زاوية شارع موالي يوسف
و عين:
وبوردو ،الطابق  ،4شقة ، 11
السيد(ة) محمد مسعوف و
 ،20040الدارالبيضاء املغرب
عنوانه(ا) بلوك  5زنقة  3رقم  7حي م
سندڢ « SNDVشركة ذات
وس ح شارع موالي اسماعيل 20290
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)  املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية وعنوان مقرها االجتماعي ،3 :زنقة
آيت اورير ،الطابق  ،2بوركون -
بتاريخ  27مارس  2022وفي اقامة
 20040الدارالبيضاء املغرب.
البستان  2البناية  1باملحل 1
«إعالن متعدد القرارات»
البرنو�صي  20600 -الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري:
املغرب.
.457771
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
املؤرخ في  17نونبر  2021تم اتخاذ
أبريل  2022تحت رقم .821874
 125Iالقرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
FIDUCIAIRE OUARDIGHA
تغيير تسمية الشركة من «سندڢ»
إلى «اولند اندوستري  « OLAND
SARED›S CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات INUSTRIE
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي الحالي للشركة
تغييرتسمية الشركة
من « 3زنقة أيت أوريرالطابق الثاني،
FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DESبوركون الدار البيضاء املغرب» إلى
65« MARTYRS OUED ZEM، 25350،ب ،كم  ،110شارع الشفشاوني،
الطابق األر�ضي ،البرنو�صي 20000
OUED ZEM MAROC
الدارالبيضاء املغرب»
 SARED›S CARشركة ذات
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التنازل عن حق االكتتاب التفضيلي
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة  2واد وزيادة رأس املال إلى  500100درهم
بمساهمة نقدية  100درهم محجوزة
كروا  25350 -وادي زم املغرب.

8342

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
للسيد مروان العنباوي عن طريق
إنشاء سهم واحد جديد بقيمة  100االبتدائية بالعيون بتاريخ  19ماي 
 2008تحت رقم .375/2008
درهم للسهم.
128I
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة الى
BCNG
شركة ذات املسؤولية املحدودة
STE EDITIONS BRIMES
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
النظام األسا�سي التالية:
الشريك الوحيد
بند رقم  :1+2+4+6+7الذي 
تفويت حصص
BCNG
ينص على مايلي :وتبعا لذلك تم
تعديل مقتضيات النظام األسا�سي BD. ZERKTOUNI 9ÈME ,265
 ،ETAGE N°92 265, 20050الدار
وتحيين القانون األسا�سي للشركة
البيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 STE:EDITIONS BRIMESشركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
ذات مسؤولية محدودة ذات
أبريل  2022تحت رقم .822239
الشريك الوحيد
127I
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
طاهة حسين ومصطفى املنفلوطي
رمزي لالستشارات
حي كوتيي  20050 -الدارالبيضاء
STE CAMBIO SAHARA
املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
.110991
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رمزي لالستشارات
املؤرخ في  08مارس  2022تمت
شارع  24نونبرعمارة حمدي ولد
الرشيد الطابق رقم  01شقة رقم  01املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  شريف عبد
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
الخيرات  1.000حصة اجتماعية من
 STE CAMBIO SAHARAشركة
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
ذات مسؤولية محدودة ذات
توبا تهيم سيرجين بتاريخ  08مارس
الشريك الوحيد
.2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح
تم اإليداع القانوني باملحكمة
زنقة  27رقم  30العيون  70000 -التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
العيون املغرب.
أبريل  2022تحت رقم .820836
129I
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
مكتب املحاسبة
.7097
A Z REDA TRANSPORT
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
SARL
املؤرخ في  13ماي   2008تم تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تأسيس شركة
«حي الفتح زنقة  27رقم  30العيون
مكتب املحاسبة
  70000العيون املغرب» إلى «شارع شارع جون كينيدي عمارة أعراب 24نونبرحي السعادة رقم  83العيون .الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
تازة املغرب
 70000 -العيون املغرب».

A Z REDA TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية الحديثة رقم  141تازة -
 35000تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6495
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 31مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  A Z :
.REDA TRANSPORT SARL
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال 
البناء ونقل البضائع نيابة عن
اآلخرين..
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الصناعية الحديثة رقم  141تازة -
 35000تازة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة400.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العزوزي ر�ضى عنوانه(ا) 
املنطقة الصناعية الحديثة رقم 141
تازة  35000تازة املغرب.
السيد العزوزي محمد عنوانه(ا) 
املنطقة الصناعية الحديثة رقم 141
تازة  35000تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العزوزي ر�ضى عنوانه(ا) 
املنطقة الصناعية الحديثة رقم 141
تازة  35000تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .176
130I
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عزيزانفوح

BENYAHYA
ALIMENTATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عزيزانفوح
 59زنقة الزرقطوني ارفود،52200 ،
ارفود املغرب
BENYAHYA ALIMENTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
النسيم  2رقم 50000 - 147
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
37791
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05دجنبر  2013تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BENYAHYA ALIMENTATION
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
الغذائية بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
النسيم  2رقم  50000 - 147مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بن يحيى محمد عادل  :
 800حصة بقيمة  100درهم للحصة
.
السيدة زيزي صفاء  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن يحيى محمد عادل 
عنوانه(ا) تجزئة النسيم  2رقم 147
 50000مكناس املغرب.

الجريدة الرسمية
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السيدة زيزي صفاء عنوانه(ا) 
تجزئة النسيم  2رقم 50000 147
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زيزي صفاء عنوانه(ا) 
تجزئة النسيم  2رقم 50000 147
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01غشت
 2014تحت رقم .2411
131I
STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

DIDEVAFRICA

إعالن متعدد القرارات

& STE OUBOUKS AUDIT
CONSEILS
 ، 21مكتب  ،17الطابق الثاني،
مكاتب باالص  ،شارع عبد الكريم
الخطابي ،فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
« DIDEVAFRICAشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :الشقة
2ب اقامة عالية طريق صفرو -
 30000فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.34827
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :اقرار تفويت حصص السيدة
اوا دياخاتي لفائدة السيد احمد
الودغيري
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة املسيرو تعيين مسيرجديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :تقدم السيد احمد الودغيري 
بحصص نقدية بقيمة 10.000،00
درهم

بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تحديد رأسمال الشركة في قيمة
 10.000،00درهم املكونة من 100
حصة بقيمة  100،00درهم للحصة
لفائدة السيد احمد الودغيري 
بند رقم  :35الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد احمد الودغيري 
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30مارس
 2022تحت رقم .1729
132I
STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

AEM STUDIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقراالجتماعي  :اوالد عزوز
املنطقة الصناعية البقعة  62اقليم
النواصر  27182 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بالخياط الزكاري امين :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيدة بنمخلوف منى  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بالخياط الزكاري امين
عنوانه(ا) فيال  14شارع املنارة طريق
ايموزار  30000فاس املغرب.
السيدة بنمخلوف منى عنوانه(ا) 
فيال  14شارع املنارة طريق ايموزار
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بنمخلوف منى عنوانه(ا) 
فيال  14شارع املنارة طريق ايموزار
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
مارس  2022تحت رقم .538749
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& STE OUBOUKS AUDIT
CONSEILS
 ، 21مكتب  ،17الطابق الثاني،
مكاتب باالص  ،شارع عبد الكريم
الخطابي ،فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
 AEM STUDIOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد عزوز
املنطقة الصناعية البقعة  62اقليم
النواصر 27182 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
ادكو كونسيل
املحدودة
ALHAMD MONTAGE
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
INDUSTRIEL
538749
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 03
الشريك الوحيد
ن
فبراير  2022تم إعداد القانو
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ادكو كونسيل
املحدودة باملميزات التالية:
4ème ETG N°48، AVENUE
شكل الشركة  :شركة ذات
TADDART, RÉSIDENCE
املسؤولية املحدودة.
LUXORIA A، Casablanca ،
تسمية الشركة متبوعة عند
 ،20420الدارالبيضاء املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AEM :
ALHAMD MONTAGE
.STUDIO
 INDUSTRIELشركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
محدودة ذات الشريك الوحيد
التصميم ،تصنيع املنسوجات و
وعنوان مقرها اإلجتماعي 197
شارع املقاومة طابق 20560 - 6
توزيعها.

8343

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540821
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
ALHAMD
MONTAGE
:
.INDUSTRIEL
غرض الشركة بإيجاز  :الصيانة
الصناعية.
عنوان املقر االجتماعي 197 :
شارع املقاومة طابق 20560 - 6
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد حدوش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد حدوش عنوانه(ا) 
األزهار زنقة  38رقم  40سيدي 
البرنو�صي  20450الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد حدوش عنوانه(ا) 
األزهار زنقة  38رقم  40سيدي 
البرنو�صي  20450الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .-
134I

8344
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fisc orient
السيد بوترفاس ياسين عنوانه(ا) 
NEW GENERATION
حي القدس زنقة حولة رثم 19
ORIENT
 60000وجدة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
fisc orient
السيد خليفى محمد امين
شارع ادريس االكبرعمارة ملنور
عنوانه(ا)  حي القدس شارع الحسن
الطابق االول رقم ،60000 ، 1
 2رقم  30تجزئة بن قاشور 60000
وجدة املغرب
 NEW GENERATION ORIENTوجدة املغرب
السيد بوترفاس ياسين عنوانه(ا) 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67الطابق حي القدس زنقة حولة رثم 19
 1تجزئة العتماني شارع الجامعة  60000 -وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 60000وجدة املغرب
التجارية بوجدة بتاريخ  22أبريل
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
 2022تحت رقم .1325
رقم التقييد في السجل التجاري :
135I
39245
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
TY CONSULTING
 14مارس  2022تم إعداد القانون
GENERAL ELECTRIC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية GLOBAL SERVICES GMBH-
املحدودة باملميزات التالية:
MOROCCO BRANCH
شكل الشركة  :شركة ذات
إعالن متعدد القرارات
املسؤولية املحدودة.
TY CONSULTING
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  RUE HALAB MERS SULTAN 26 NEW :
 ،20140الدارالبيضاء املغرب .
.GENERATION ORIENT
غرض الشركة بإيجاز  :مطبعةGeneral Electric Global Services -
« Gmbh- Morocco Branchشركة
وراقة.
ذات املسؤولية املحدودة»
عنوان املقر االجتماعي 67 :
الطابق  1تجزئة العتماني شارع وعنوان مقرها االجتماعي :كريستال
الجامعة  60000 -وجدة املغرب.
 3مارينا الدارالبيضاء ،شارع
املدة التي تأسست من أجلها  املوحدين  - -الدارالبيضاء املغرب .
الشركة  99 :سنة .
«إعالن متعدد القرارات»
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجاري:
درهم ،مقسم كالتالي:
.363339
السيد خليفى محمد امين 500 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
املؤرخ في  15مارس  2022تم اتخاذ
السيد بوترفاس ياسين 500 :
القرارات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
األسماء الشخصية والعائلية
قبول استقالة السيد صبيري يوسف
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خليفى محمد امين من منصبه كمدير لفرع « General
عنوانه(ا)  حي القدس شارع الحسن Electric Global Services GMBH
 2رقم  30تجزئة بن قاشور .» – Morocco Branch 60000
وجدة املغرب.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
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تعيين السيد بن حسن محمد
ً
شوقي مديرا لفرع « GLORYA DE PLOMBERIE ET General
Electric Global Services GMBH
TRAVAUX
.» – Morocco Branch
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
DAMO CONSULTING SARL
أبريل  2022تحت رقم .821686
AV PASTEUR 1° ETG N°18 54
TANGER tanger, tanger، 90000، 136I
tanger MAROC
كابيموك
GLORYA DE PLOMBERIE ET
NEW WAY MARKET
 TRAVAUXشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
تفويت حصص
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الركايع
كابيموك
 2زنقة  13رقم  90060 - 12طنجة
 20زنقة شونيي الدارالبيضاء ،
املغرب
 ،20070الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 NEW WAY MARKETشركة ذات
املحدودة
املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17زنقة
91689
رقراقة الطابق األر�ضي درب لوبيال
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
بوركون  20040 -الدارالبيضاء
 05يونيو   2018تم إعداد القانون
املغرب.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تفويت حصص
املحدودة باملميزات التالية:
رقم التقييد في السجل التجاري
شكل الشركة  :شركة ذات
.463033
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
املؤرخ في  13غشت  2021تمت
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ايلي الرملي GLORYA DE PLOMBERIE ET 250
حصة اجتماعية من أصل .TRAVAUX 1.000
غرض الشركة بإيجاز travaux :
حصة لفائدة السيد (ة) أحمد منيمن
.de plomberie
بتاريخ  13غشت .2021
عنوان املقر االجتماعي  :حي
تفويت السيد (ة)  ريموند كتار
 250حصة اجتماعية من أصل الركايع  2زنقة  13رقم 90060 - 12
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) أحمد طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
منيمن بتاريخ  13غشت .2021
تفويت السيد (ة) ايلي الرملي  500الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد (ة) محمود درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد الزبيري  500 :حصة
ضاهربتاريخ  13غشت .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد الشلي  500 :حصة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
بقيمة  100درهم للحصة .
غشت  2021تحت رقم 79
DAMO CONSULTING SARL
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السيد احمد الزبيري  500 :حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة بقيمة  50.000درهم.
السيد محمد الشلي  500 :حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة بقيمة  50.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الزبيري عنوانه(ا) 
بنكيران زنقة  76رقم 90000 59
طنجة املغرب.
السيد محمد الشلي عنوانه(ا) 
بنكيران زنقة  76رقم 90000 59
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الزبيري عنوانه(ا) 
بنكيران زنقة  76رقم 90000 59
طنجة املغرب
السيد محمد الشلي عنوانه(ا) 
بنكيران زنقة  76رقم 90000 59
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21شتنبر
 2018تحت رقم .m6181819367
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GOLDEN KNOWLEDGE

THE LEGEND HAIRCUTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOLDEN KNOWLEDGE
RUE AL ANDALOS IMM AL
AHBAS NR 15 CENTRE VILLE
AL HOCEIMA ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC
 THE LEGEND HAIRCUTSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عالل الفا�سي رقم  10بالحسيمة -
 32000الحسيمة املغرب

الجريدة الرسمية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3671
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  THE :
.LEGEND HAIRCUTS
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
التجميل (الرجال و نساء).
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل الفا�سي رقم  10بالحسيمة -
 32000الحسيمة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسين شيخي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسين شيخي عنوانه(ا) 
 12زنقة شفشاون الحسيمة32000 .
الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسين شيخي عنوانه(ا) 
 12زنقة شفشاون الحسيمة32000 .
الحسيمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 10
مارس  2022تحت رقم .72
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8345
مكتب الحسابات العباد

M.J ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد
 23بلوك  3بئرانزران بنصفار،
 ،31000صفرو املغرب
 M.J ENGINEERINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47
تجزئة عماد اللة موالتي صفرو -
 31000صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3649
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  M.J :
.ENGINEERING
غرض الشركة بإيجاز  :الهندسة
املدنية
االشغال املتنوعة او البناء .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 47
تجزئة عماد اللة موالتي صفرو -
 31000صفرو املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مروان جيد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروان جيد عنوانه(ا) فيال
 93الرشاد صفرو  31000صفرو
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان جيد عنوانه(ا) فيال
 93الرشاد صفرو  31000صفرو
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  15مارس
 2022تحت رقم .184
140I
مكتب الحسابات العباد

TAYMATOUMAZIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد
 23بلوك  3بئرانزران بنصفار،
 ،31000صفرو املغرب
 TAYMATOUMAZIRشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23
بلوك  3برانزران بنصفارصفرو -
 31000صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3651
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.TAYMATOUMAZIR
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
اعمال متنوعة أو بناء
مفاوضة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 23
بلوك  3برانزران بنصفار صفرو -
 31000صفرو املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

8346

السيدة وسيمة فتاح  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد هللا صغيور 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وسيمة فتاح عنوانه(ا) 
رقم  54زنقة  4حي املرابطين كاف
املال صفرو  31000صفرو املغرب.
السيد عبد هللا صغيور عنوانه(ا) 
دوار ايت علي او يوسف عزابة صفرو
 31000صفرو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وسيمة فتاح عنوانه(ا) 
م  54زنقة  4حي املرابطين كاف املال 
صفرو  31000صفرو املغرب
السيد عبد هللا صغيور عنوانه(ا) 
دوار ايت علي او يوسف عزابة صفرو
 31000صفرو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  15مارس
 2022تحت رقم .185
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مكتب الحسابات العباد

TAEC ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد
 23بلوك  3بئرانزران بنصفار،
 ،31000صفرو املغرب
 TAEC ENGINEERINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23
بلوك  3برانزران بنصفارصفرو -
 31000صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3683
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  TAEC :
.ENGINEERING
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
اعمال متنوعة أو بناء
هندسة مدنية
مفاوضة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 23
بلوك  3برانزران بنصفار صفرو -
 31000صفرو املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املصطفى السيلي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املهدي لعكل  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي لعكل عنوانه(ا) 
زنقة بوخاريست ب اقامة املهدي ثقة
16املحيط الرباط  30100الرباط
املغرب.
السيد املصطفى السيلي
عنوانه(ا)  حي ادرار رقم  75تيكوين
اكادر  80010اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مليكة اميان عنوانه(ا) 
حي ادرار رقم  75تيكوين اكادير
 80010اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .240
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مكتب الحسابات العباد

مكتب الحسابات العباد

SADNIR

ATELIER D› ARCHITECTURE
IN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكتب الحسابات العباد
 23بلوك  3بئرانزران بنصفار،
 ،31000صفرو املغرب
 SADNIRشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الطابق
االول رقم  71تجزئة ايدا اوكنيديف
صفرو الطابق االول رقم  71تجزئة
ايدا اوكنيديف صفرو 31000
صفرو املغرب .
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2557
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24دجنبر  2021تقرر حل
 SADNIRشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الطابق االول رقم  71تجزئة ايدا 
اوكنيديف صفرو الطابق االول 
رقم  71تجزئة ايدا اوكنيديف
صفرو  31000صفرو املغرب نتيجة
الملنافسة.
و عين:
السيد(ة) احمد العايدي و
عنوانه(ا)  رقم  20بلوك 2الرفايف
صفرو  31000صفرو املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  29دجنبر  2021وفي الطابق
االول رقم  71تجزئة ايدا اوكنيديف
صفرو  31000 -صفرو املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بصفرو
بتاريخ
االبتدائية
 14مارس  2022تحت رقم
.22611122005089
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكتب الحسابات العباد
 23بلوك  3بئرانزران بنصفار،
 ،31000صفرو املغرب
ATELIER D› ARCHITECTURE IN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23 :بلوك
تجزئة بيرانزران بن صفارصفرو -
 31000صفرو املغرب .
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2689
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23دجنبر  2021تقرر حل
ATELIER D’ ARCHITECTURE IN
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  23بلوك تجزئة بير
انزران بن صفار صفرو 31000 -
صفرو املغرب نتيجة الملنافسة .
و عين:
السيد(ة) عادل بياض و عنوانه(ا) 
زنقة  34رقم  711حي الفرح مريرت
 31000صفرو املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  23دجنبر  2021وفي  23بلوك
تجزئة بير انزران بن صفار صفرو -
 31000صفرو املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بصفرو
بتاريخ
االبتدائية
 14مارس  2022تحت رقم
.22611122005087
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أمزاور

FORATLAS-TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أمزاور
حي الفيجة رقم  09خنيفرة ،
 ،54000خنيفرة املغرب
 FORATLAS-TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26
مكرر زنقة  5مجموعة  1حي ام البيع
خنيفرة  54000 -خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
4303
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.FORATLAS-TRANS
غرض الشركة بإيجاز  • :نقل
األمتعة غير املصحوبة لحساب
اآلخرين.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 26
مكرر زنقة  5مجموعة  1حي ام البيع
خنيفرة  54000 -خنيفرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املصطفى اعساوي 900 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

8347

السيد املصطفى اعساوي 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عنوانه(ا)  زنقة مارى موالس  45-4-التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
 1ريوس تاراغونا   43202طراغونا  أبريل  2022تحت رقم .820853
146I
اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية
ومواطن مسيري الشركة:
BET OUBEN
السيد املصطفى اعساوي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا)  زنقة مارى موالس 45-4-
تأسيس شركة
 1ريوس تاراغونا   43202طراغونا 
شيشا سعيد محاسب معتمد
اسبانيا
بالرشيدية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 57زنقة موالي عبد هللا بن علي
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  04أبريل الواد لحمرالرشيدية الرشيدية،
 2022تحت رقم .144
 ،52000الرشيدية الرشيدية
 BET OUBEN 145Iشركة ذات املسؤولية
املحدودة
KAMAR BENOUNA
وعنوان مقرها اإلجتماعي  24شارع
 SAKFIش م م
الزرقطوني الرشيدية 52000 -
إعالن متعدد القرارات
الرشيدية املغرب
KAMAR BENOUNA
تأسيس شركة ذات املسؤولية
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
املحدودة
20160، Casablanca MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري :
 SAKFIش م م «شركة ذات
15855
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 9 :مكرر  07مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
زنقة ابنو جهيرو الزنقة  2تجزئة
malartci
املحدودة باملميزات التالية:
بيروني  20050 -الدارالبيضاء
شكل الشركة  :شركة ذات
STE SIKKAT ASSALAMA
املغرب.
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
«إعالن متعدد القرارات»
تسمية الشركة متبوعة عند
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري:
تأسيس شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BET :
.156971
malartci
. OUBEN
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب bd abdelkrim al khattabi imm
املؤرخ في  01أبريل  2022تم اتخاذ
assalam 2eme etage BENI
الدراسة في الخدمة املدنية
القرارات التالية:
اشغال الطباعة  -بيع ادوات MELLAL ، 23000، BENI MELLAL
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
MAROC
ولوازم املكتب بالتقسيط.
قرر الجمع العام املصادقة على بيع
عنوان املقر االجتماعي  24 :شارع  STE SIKKAT ASSALAMAشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
 43حصة لفائدة السيد حفيض الزرقطوني الرشيدية 52000 -
علمي
الشريك الوحيد
الرشيدية املغرب.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
املدة التي تأسست من أجلها  وعنوان مقرها اإلجتماعي محل حي
تغييرالبند السابع من القوانين
االطلس اوالد عياد سوق السبت
الشركة  99 :سنة .
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اوالد النمة  23550 -سوق السبت
النظام األسا�سي التالية:
املغرب
درهم ،مقسم كالتالي:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تأسيس شركة ذات مسؤولية
السيد بن ادريس سليمان 350 :
راسمال.
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

السيد اوع�شى محمد  350 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بن ادريس سعيد 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن ادريس سليمان
عنوانه(ا)  قصر ايت سعدان النيف
 52452تنغيراملغرب.
السيد اوع�شى محمد عنوانه(ا) 
داور موالي امحمد الخنك الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
السيد بن ادريس سعيد عنوانه(ا) 
قصر ايت سعدان النيف 52452
تنغيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن ادريس سليمان
عنوانه(ا)  قصر ايت سعدان النيف
 52452تنغيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 08
أبريل  2022تحت رقم  156بمكتب
االستثمارالرشيدية.
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8348

رقم التقييد في السجل التجاري :
359
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.SIKKAT ASSALAMA
غرض الشركة بإيجاز  :االعمال 
املختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :محل حي
االطلس اوالد عياد سوق السبت
اوالد النمة  23550 -سوق السبت
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام فهمي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام فهمي عنوانه(ا) 
حي االطلس اوالد عياد سوق السبت
اوالد النمة  23550سوق السبت
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام فهمي عنوانه(ا) 
حي االطلس اوالد عياد سوق السبت
اوالد النمة  23550سوق السبت
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة
بتاريخ  15أبريل  2022تحت رقم
.256
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ste cofiguer sarl

مقهى املدينة

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
الطبيعيون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
مقهى املدينة
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 05أكتوبر  2021أعطى السيد(ة) 
عبد الكريم و الجاللي وحادة عساوي 
الحامل (ة)  للبطاقة الوطنية رقم
 ZG6714املسجل بالسجل التجاري 
 en courباملحكمة االبتدائية
بجرسيف حق التسيير الحر لألصل
التجاري الكائن ب بزنقة بن بطوطة
جرسيف بزنقة بن بطوطة جرسيف
 35100جرسيف املغرب للسيد(ة) 
بوجمعة الرحاوي الحامل (ة) 
للبطاقة الوطنية رقم  ZG3944ملدة
 1سنة تبتدئ من  05أكتوبر 2021
و تنتهي في  05أكتوبر  2022مقابل
مبلغ شهري  10.000درهم.
149I
STE NOTREP SARL

STE NOTREP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

اإلجتماعي  31شارع مكسيك الطابق
 3رقم  36و  37طنجة 90000 -
الطنجة املغرب نتيجة ل   :عدم
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  31شارع
مكسيك الطابق  3رقم  36و 37
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة)  زنب االندلو�سي و
عنوانه(ا)  شارع االمام القسطالني
فيال نهاد طنجة  90000طنجة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة)  حسن السماللي و
عنوانه(ا)  شارع االمام القسطالني
فيال نهاد طنجة  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  12أبريل
 2022تحت رقم .3247
150I

STE NOTREP SARL
الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م
ش.م.م  7زنقة العراق اقامة الصفا و DOCTORBOOST Nutrients
إعالن متعدد القرارات
املروة الطابق االول رقم  17طنجة،
IASCOMPTES sarl
 ،90000طنجة املغرب
 18شارع بيرون طابق  1شقة 2
 STE NOTREP SARLشركة
بلفدير ،20300 ،الدارالبيضاء
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي  31شارع
DOCTORBOOST Nutrients
مكسيك الطابق  3رقم  36و 37
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
طنجة  90000 -الطنجة املغرب.
ذات الشريك الوحيد»
حل شركة
وعنوان مقرها االجتماعي 61 :تقاطع
رقم التقييد في السجل التجاري
شارع لال ياقوت و مصطفى املعاني
.9553
طابق  2رقم  20000 - 69الدار
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
البيضاء املغرب.
املؤرخ في  05أبريل  2022تقرر حل
«إعالن متعدد القرارات»
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 STE NOTREP SARLمبلغ رأسمالها  رقم التقييد في السجل التجاري:
 100.000درهم وعنوان مقرها 
.453241
IASCOMPTES sarl

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
زيادة رأس مال الشركة
من  1.000.000,00درهم إلى
 2.040.000,00درهم
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :املوافقة على الشريك الجديد
وتحديد مساهمته في رأس مال 
الشركة ب  1.040.000,00درهم
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :املوافقة على تحديث النظام
األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6-املساهمات :الذي 
ينص على مايلي :يتم عرض مساهمات
الشركاء على النحو التالي *:شركة
 ONACCESSتساهم ب1.000.000 :
درهم * ,شركة INTEGRAL PRO
تساهم ب 1.040.000 :درهم
بند رقم  7-رأس املال :الذي ينص
على مايلي :رأس مال الشركة مقسم
على الشركاء على نحو * :شركة
 ONACCESSتساهم ب1.000 :
حصة ,ما مجموعه 1.000.000
درهم  * ,شركة INTEGRAL PRO
تساهم ب 1.040 :حصة ,ما مجموعه
 1.040.000درهم
بند رقم  8-الحصص :الذي ينص
على مايلي :حصص الشركة مقسمة
كالتالي * :شركة ONACCESS
تساهم ب 1.000 :حصة * ,شركة
 INTEGRAL PROتساهم ب.1.040 :
حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
أبريل  2022تحت رقم .820821
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fiduciaire capital orient

FAIZA IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire capital orient
RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 60000، oujda maroc
 FAIZA IMMOBILIERشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  102طريق
ن تجزئة ابن خلدون شارع زياد
بن سلطان وجدة  60000 -وجدة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39193
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FAIZA :
.IMMOBILIER
ل
غرض الشركة بإيجاز  :مقاو بناء
أشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي 102 :
طريق ن تجزئة ابن خلدون شارع زياد
بن سلطان وجدة  60000 -وجدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املكي بكوش  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املكي بكوش عنوانه(ا) 102
طريق ن تجزئة ابن خلدون شارع زياد
بن سلطان وجدة  60000وجدة
املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املكي بكوش عنوانه(ا) 102
طريق ن تجزئة ابن خلدون شارع زياد
بن سلطان وجدة  60000وجدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .496
152I
SOFIDACE

OMA STAR SERVICES SARL
AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFIDACE
SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE
AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC
OMA STAR SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي لواللدة
اوالد عليان تمارة  12010 -تمارة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
136071
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها OMA :
. STAR SERVICES SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :سيكون
الغرض من الشركة ان تنفذ في
املغرب او في الخارج .

 الطباعة  ,االعالن  -اعمال مختلفة  ,التجارة  ,الفتات  ,تنفيذ
جميع اعمال الدعاية العامة و
الخاصة  ,تركيب اللوحات االعالنية ,
انشاء مواقع الويب  ,خدمات الدعاية
و االتصاالت العامة  ,استشارات
الدعاية واالتصاالت  ,انشاء وتشغيل
التصميم الجرافيكي  ,تصويروطباعة
جميع انواع االعالنات على جميع
انواع الوسائط  -القيام بمعالجة
وبناء جميع االعمال املتعلقة بشكل
مباشراو غيرمباشرباملواضيع التالية
-.االنشاءات  ,البناء ,السباكة ,
الكهرباء  ,الطالء  ,الرسم على الزجاج
و الدهانات الخاصة  ,البناء الكهربائي
 ,التركيبات الكهربائية  ,و االلكترونية
 ,محطات و محوالت االنارة العامة -
مهام الطباعة العامة  -تاجر لجميع
املنتجات و جميع املعدات لجميع
املنتجات الفرعية وجميع السلع و
املواد او املستلزمات -تاجر اجهزة
الكمبيوتر اثاث املكاتب و اللوازم
املدرسية ومعدات الصوت  -نجارة
املعادن و االلومنيوم -تخطيط متنوع
 وبشكل اعم  ,جميع املعامالتالتجارية و الصناعية و العقارية و
املالية املتعلقة بشكل مباشر او غير
مباشر باالشياء املذكورة اعاله او
التي من املحتمل ان تعزز تحقيقها 
وتطويرها   ,وكذالك اي مشاركة
مباشر او غير مباشرة باي شكل من
االشكال في الشركات التي تسعى الى
تحقيق مماثل او مرتبط .
عنوان املقر االجتماعي  :لواللدة
اوالد عليان تمارة  12010 -تمارة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد القادر عبلوش :
 1.000حصة بقيمة  100.000درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

8349

السيد عبد القادر عبلوش
عنوانه(ا) امل  1ج  5رقم  351ح ي م
الرباط  10053الرباط املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادر عبلوش
عنوانه(ا) امل  1ج  5رقم  351ح ي م
الرباط  10053الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .7935
153I
Fiducia Agency Khouribga

ELECTRO-FROID
OUARDIGHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
 42شارع موالي يوسف شقة ، 66
 ،25000خريبكة املغرب
ELECTRO-FROID OUARDIGHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  42شارع
موالي يوسف ،شقة  66خريبكة
 42شارع موالي يوسف ،شقة 66
خريبكة  25000خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
7591
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ELECTRO-FROID OUARDIGHA

8350

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ادريس
املجاهدي  500حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
لكبيرصباني بتاريخ  07أبريل .2022
تفويت السيد (ة) حفيظ النصير
 400حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) لكبير
صباني بتاريخ  07أبريل .2022
تفويت السيد (ة)  ليلى بحياوي 
 100حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) لكبير
صباني بتاريخ  07أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .289
155I

غرض الشركة بإيجاز  :أعمال 
التكييف والتبريد املنزلية والصناعية.
عنوان املقر االجتماعي  42 :شارع
موالي يوسف ،شقة  66خريبكة
 42شارع موالي يوسف ،شقة 66
خريبكة  25000خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف بنلوليد 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بنلوليد عنوانه(ا) 
 42تجزئة بدر حي م ش ف خريبكة
 25000خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بنلوليد عنوانه(ا) 
 42تجزئة بدر حي م ش ف خريبكة
CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL
 25000خريبكة املغرب
COMPLEXE LES NEIGES
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  20أبريل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .288
تأسيس شركة
154I
CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
Fiducia Agency Khouribga
SARL
ARMIN EL JANNET
RES SOFIA PALMERAIE IMM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
F N106, AV ABDELKRIM
الشريك الوحيد
KHETTABI RES SOFIA
تفويت حصص
PALMERAIE IMM F N106،
Fiducia Agency Khouribga
40000، MARRAKECH MAROC
 42شارع موالي يوسف شقة ، 66
 COMPLEXE LES NEIGESشركة
 ،25000خريبكة املغرب
ذات مسؤولية محدودة ذات
 ARMIN EL JANNETشركة ذات
الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 86
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  34بلوك الطابق  2املنطقة الصناعية سيدي
غانم مراكش  40000 -مراكش
 15السوق القديم خريبكة  34بلوك
املغرب
 15السوق القديم خريبكة 25000
تأسيس شركة ذات مسؤولية
خريبكة املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
رقم التقييد في السجل التجاري
124705
.3997

بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 01
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.COMPLEXE LES NEIGES
غرض الشركة بإيجاز  :محطة
الخدمات و إعادة بيع الوقود و زيوت
التشحيم.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 86
الطابق  2املنطقة الصناعية سيدي 
غانم مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي صابري  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي صابري عنوانه(ا) 
تجزئة عثمان رقم  123تاركة 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي صابري عنوانه(ا) 
تجزئة عثمان رقم  123تاركة 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .4269
156I
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CABINET CBA SARL

KAZANWAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET CBA SARL
 27زنقة بابوم ،طابق  ،3شارع
محمد الخامس  ،20250 ،الدار
البيضاء املغرب
 KAZANWAYشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السعادة اقامة األحالم عمارة -
 20120الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.467297
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 KAZANWAYمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي حي السعادة اقامة األحالم
عمارة  20120 -الدارالبيضاء املغرب
نتيجة ل  :عدم وجود نشاط تجاي.
و حدد مقر التصفية ب حي
السعادة اقامة األحالم عمارة -
 20120الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) الياس فتح و عنوانه(ا) 
حي السعادة اقامة االحالم عمارة
إف رقم  7البرنو�صي 20620
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :حي
السعادة اقامة األحالم عمارة 20120
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
مارس  2022تحت رقم .819654
157I
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CRECHE OM AHMED
األسماء الشخصية والعائلية
CRECHE OM AHMED
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد بالل العاقل عنوانه(ا) 
الشريك الوحيد
سيدي قنقوش القصر الصغير
تأسيس شركة
فحص انجرة  90000طنجة املغرب
CRECHE OM AHMED
تم اإليداع القانوني باملحكمة
TANGER ، 90000، tanger maroc
التجارية بطنجة بتاريخ  05أبريل
 creche om ahmedشركة ذات
 2022تحت رقم .3087
مسؤولية محدودة ذات الشريك
158I
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة
societe tadlawa travaux sarl
البالية تجزئة فاسينطا  17شاطئ
TADLAWA TRAVAUX
الرمال الذهبية رقم  28طنجة -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 90000طنجة املغرب
قفل التصفية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
societe tadlawa travaux sarl
محدودة ذات الشريك الوحيد
1109ETAGE 1 RIAD ISMAILI TR
رقم التقييد في السجل التجاري :
R MEKNES ، 50050، MEKNES
126113
MAROC
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09شتنبر  2021تم إعداد القانون  TADLAWA TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم
محدودة ذات الشريك الوحيد
 1109طبقة  / 1رياض االسماعلية -
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
 50050مكناس املغرب.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
قفل التصفية
الوحيد.
رقم التقييد في السجل التجاري :
تسمية الشركة متبوعة عند
.30469
اإلقتضاء بمختصرتسميتها creche :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
.om ahmed
املؤرخ في  29دجنبر  2021تقرر حل
غرض الشركة بإيجاز  :حضانة TADLAWA TRAVAUX .شركة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :طنجة املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
البالية تجزئة فاسينطا   17شاطئ
 50.000درهم وعنوان مقرها 
الرمال الذهبية رقم  28طنجة -
اإلجتماعي رقم  1109طبقة / 1
 90000طنجة املغرب.
رياض االسماعلية  50050 -مكناس
املدة التي تأسست من أجلها 
املغرب نتيجة الملنافسة.
الشركة  99 :سنة .
و عين:
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
السيد(ة)  عبد العالي جمادي و
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بالل العاقل  100 :حصة عنوانه(ا) رقم  1109طبقة  / 1رياض
االسماعلية  50050مكناس املغرب
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بالل العاقل عنوانه(ا)  بتاريخ  29دجنبر  2021وفي رقم
سيدي قنقوش القصر الصغير  1109طبقة  / 1رياض االسماعلية -
فحص انجرة  90000طنجة املغرب 50050 .مكناس املغرب.

8351

بند رقم  :06الذي ينص على
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  30مارس مايلي :السيدة صوفيا بنيحيى الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم BK374046
 2022تحت رقم .97
 159Iمساهمة  1000حصة.
بند رقم  :07الذي ينص على
مايلي :رأس مال الشركة محدد في
CABINET CBA SARL
 100.000درهم منسوب إلى السيدة
SHAL MEDIC
صوفيا بنيحيى.
إعالن متعدد القرارات
بند رقم  :12الذي ينص على
CABINET CBA SARL
مايلي :تعيين مسيرة جديدة السيدة
 27زنقة بابوم ،طابق  ،3شارع
محمد الخامس  ،20250 ،الدار صوفيا بنيحيى الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم .BK374046
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
« SHAL MEDICشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
املسؤولية املحدودة»
يناير  2022تحت رقم .807513
وعنوان مقرها االجتماعي :بوسكورة
160I
أوكسجين  C4-T1املدينة الخضراء
إقليم النواصر 27182 - .الدار
CABINET CBA SARL
البيضاء املغرب.
EXPECT FOOD
«إعالن متعدد القرارات»
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري:
CABINET CBA SARL
.452159
 27زنقة بابوم ،طابق  ،3شارع
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي محمد الخامس  ،20250 ،الدار
البيضاء املغرب
املؤرخ في  28دجنبر  2021تم اتخاذ
« EXPECT FOODشركة ذات
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
مايلي :تفويت السيد عالء الدين
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
بنيحيى الحامل للبطاقة الوطنية رقم
راسين 18 ،زنقة أميمة السايح -
 BK277715ل 500حصة للسيدة
 20250الدارالبيضاء املغرب.
صوفيا بنيحيى الحاملة للبطاقة
«إعالن متعدد القرارات»
الوطنية رقم .BK374046
رقم التقييد في السجل التجاري:
قرار رقم  :02الذي ينص على
.517537
مايلي :تحويل الشكل القانوني من
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  14دجنبر  2021تم اتخاذ
لشركة دات املسؤولية املحدودة
القرارات التالية:
دات الشريك الوحيد.
قرار رقم  :01الذي ينص على
قرار رقم  :03الذي ينص على مايلي :تفويت السيد عبد العلي
مايلي :إستقالة املسير السيد عالء بنيحيى الحامل للبطاقة الوطنية
الدين بنيحيى الحامل للبطاقة رقم  B416021ل 500حصة للسيد
الوطنية رقم  BK277715و تعيين عالء الدين بنيحيى الحامل للبطاقة
مسيرة جديدة السيدة صوفيا  الوطنية رقم .BK277715
بنيحيى الحاملة للبطاقة الوطنية
قرار رقم  :02الذي ينص على
رقم BK374046
مايلي :إستقالة املسير السيد عبد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات العلي بنيحيى الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  B416021و تعيين
النظام األسا�سي التالية:
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مسير جديد السيد عالء الدين
بنيحيى الحامل للبطاقة الوطنية رقم
.BK277715
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :06الذي ينص على مايلي:
السيد عالء الدين بنيحيى الحامل
للبطاقة الوطنية رقم BK277715
مساهم ب  500حصة
بند رقم  :07الذي ينص على مايلي:
رأس مال الشركة محدد في 50.000
درهم منسوب إلى السيدعالء الدين
بنيحيى.
بند رقم  :12الذي ينص على
مايلي :تعيين مسير جديد السيد
عالء الدين بنيحيى الحامل للبطاقة
الوطنية رقم .BK277715
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .808832
161I
MARCHICA CONSEIL

JIKAD TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
 JIKAD TECHNOLOGYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار
اعمار 33رقم  38الناظور 62010 -
الناظور املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.23437
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.

الشركة:
رأسمال
مبلغ
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  18أبريل  100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
 2022تحت رقم .621
السيد بكبك الحسين 1.000 :
 162Iحصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
fiduciaire capital orient
وصفات ومواطن الشركاء :
BEGBEG TRANS INTER
السيد بكبك الحسين عنوانه(ا) 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عين الصفاء املركز عمالة وجدة
 60000وجدة املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
fiduciaire capital orient
السيد بكبك الحسين عنوانه(ا) 
RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7عين الصفاء املركز عمالة وجدة
 60000 OUJDA ، 60000، oujda marocوجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 BEGBEG TRANS INTERشركة
التجارية بوجدة بتاريخ  14أبريل
ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .508
الشريك الوحيد
163I
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10طريق
 4فيالج ولد الشريف وجدة -
AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE
 60000وجدة املغرب
ليسفور دو طنجي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
AEX ET COM MAROC AUDIT
39201
ET EXPERTISE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في زاوية شارع محمد الخامس و شارع
 09مارس  2022تم إعداد القانون ابن كثيرإقامة دوس مارس رقم ، 44
 ،90000طنجة املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
ليسفور دو طنجي شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الدور
األر�ضي وامليزانين باملجد ، 594
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تجزئة املجد ،الزنقة  11رقم - 59
الوحيد.
 90000طنجة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
قفل التصفية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
رقم التقييد في السجل التجاري :
.BEGBEG TRANS INTER
.98731
غرض الشركة بإيجاز  :لنقل
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الدولي لآلخرين من األمتعة غير املؤرخ في  05فبراير  2022تقرر
املصاحبة التي تقل حمولتها عن 3
حل ليسفور دو طنجي شركة ذات
استيراد و تصدير
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
مفاوض. 10.000درهم وعنوان مقرها 
عنوان املقر االجتماعي  10 :طريق اإلجتماعي الدور األر�ضي وامليزانين
 4فيالج ولد الشريف وجدة  60000 -باملجد  ، 594تجزئة املجد ،الزنقة
 11رقم  90000 - 59طنجة املغرب
وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها  نتيجة ل عدم وجود آفاق لتطوير
نشاط الشركة .
الشركة  99 :سنة .
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و عين:
السيد(ة)  جوردان باسكال 
مونفورت و عنوانه(ا)   7زنقة كامي
ديموالن  22000سانت بغيوك
فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة)  بيير مرجان كرابوفاك
و عنوانه(ا)   5شارع هوش 22000
سانت بغيوك فرنسا كمصفي (ة) 
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  05فبراير  2022وفي الدور
األر�ضي وامليزانين باملجد  ، 594تجزئة
املجد ،الزنقة  11رقم 90000 - 59
طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .252926
164I
Cke Consulting

KS EVENTS LA DIFFERENCE
إعالن متعدد القرارات

Cke Consulting
boulvard mohamed ,21
zerktounia, Résidence Al Borj,
6éme étage, casablanca ،
20000، casablanca maroc
KS EVENTS LA DIFFERENCE
«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي 32 :زنقة
البنفسج إقامة الزيتونة الطابق
 2رقم  20130 - 21الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.511427
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تطويراملساهمة العينية
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تغيرالشكل القانوني .
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :01الذي ينص على
مايلي :املوافقة على املساهمة
العينية واملوافقة على تطوير
املساهمة العينية إلى 300.000,00
درهم(ثالثمائة ألف درهم)
بند رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تحويل الشكل القانوني من
شركة ذات املسؤولية املحدودة إلى
شركة املساهمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
مارس  2022تحت رقم 819500
و.820211
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE ZENOORM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MIRAGE BUSINESS
CONSULTING
رقم  8الطابق  5الشقة  9اقامة
الحرية شارع فلسطين ،30000 ،
فاس املغرب
 STE ZENOORM SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  43حي
النماء بنسودة فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
72259
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
. ZENOORM SARL

الجريدة الرسمية
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
وتركيب املفروشات واألثاث
بالجملة أعمال النجارة من الخشب
واأللومنيوم والبالستيك ،أعمال 
مختلفة..
عنوان املقر االجتماعي  43 :حي
النماء بنسودة فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد منوي  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زكرياء منوي  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الصمد منوي  330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد منوي عنوانه(ا) رقم
 99بلوك  4تجزئة النسيم املسيرة
فاس  30000فاس املغرب.
السيد زكرياء منوي عنوانه(ا) 23
س  2تجزئة العنبرة  21زواغة فاس
 30000فاس املغرب.
السيد عبد الصمد منوي 
عنوانه(ا)   88بلوك  4حي النسيم
املسيرة فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد منوي عنوانه(ا) رقم
 99بلوك  4تجزئة النسيم املسيرة
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14أبريل
 2022تحت رقم .1814
166I

8353
مكتب الحسابات العباد

ASMEDIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد
 23بلوك  3بئرانزران بنصفار،
 ،31000صفرو املغرب
 ASMEDISشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20الطابق
التاني تجزئة هند طريق املنزل صفرو
  31000صفرو املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3687
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. ASMEDIS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لفائدة الغير
مقاول اعمال متنوعة او بناء
التصديرو اإلستراد.
عنوان املقر االجتماعي 20 :
الطابق التاني تجزئة هند طريق املنزل 
صفرو  31000 -صفرو املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املهدي الهاللي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي الهاللي عنوانه(ا) 
 20تجزئة هند طريق املنزل صفرو
 31000صفرو املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي الهاللي عنوانه(ا) 
 20تجزئة هند طريق املنزل صفرو
 31000صفرو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .249
167I
AUDEC EXPERTISE

VALADE MEDITERRANEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AUDEC EXPERTISE
Boulevard Zerktouni, ,223
7éme étage, bur 7, Quartier
Racine, Casablanca ، 20100،
Casablanca Maroc
 VALADE MEDITERRANEEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ، 142ركن
ريثيل وبوليفارد إميل زوال 20000 - ،
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  جعفر مختوم
 200حصة اجتماعية من أصل
 1.200حصة لفائدة السيد (ة) 
جيرارد فيوال بتاريخ  08نونبر .2021
تفويت السيد (ة) حسن قاصري 
بو عياد  200حصة اجتماعية من
أصل  1.200حصة لفائدة السيد (ة) 
جيرارد فيوال بتاريخ  08نونبر .2021
تفويت السيد (ة) مهدي سنهاجي
 600حصة اجتماعية من أصل
 2.600حصة لفائدة السيد (ة) 
جيرارد فيوال بتاريخ  08نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
مارس  2022تحت رقم .818516
168I

الجريدة الرسمية

8354
GK SERVICE CONFORT

IRSBR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

GK SERVICE CONFORT
LOT JAWHARA ، 24000، EL 109
JADIDA MAROC
 IRSBRشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النسيم
اقامة منى عمارة  213شقة - 35
 20000الدرالبيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.417543
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25مارس  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
 IRSBRو الكائن بالعنوان العونات
طريق سيدي بنور KM3دوار مسمارة
  24350سيدي بنور املغرب و املسيرمن طرف السيد(ة) العلمي نوال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .821718
169I
fiduhaouz

فالكيري بيزنيس سونطر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduhaouz
Boulevard Allal El Fassi,
residence Jawhara, appartement
 ،5, Marrakech ، 40000مراكش
املغرب
فالكيري بيزنيس سونطرشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 196
عين سليم نخيل مراكش 40000 -
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124077
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :فالكيري 
بيزنيس سونطر.
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
إدارة عمليات الخدمة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 196
عين سليم نخيل مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اكويلون ويليام جي�سي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اكويلون ويليام جي�سي
عنوانه(ا)  بريستيجيا شقة رقم 2
عمارة  206مدخل جاد مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكويلون ويليام جي�سي
عنوانه(ا)  بريستيجيا شقة رقم 2
عمارة  206مدخل جاد مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  29مارس
 2022تحت رقم .134328
170I
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Sté MDCJET SARL
السيد ازكاغ رشيد عنوانه(ا) 
 Société GOLDEN-RIF CARعمارة غزيزية الطابق الثالث الشقة
 5ج ه  40000 16-30مراكش
SARL
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد الشريف اسماعيل
تأسيس شركة
 Société GOLDEN-RIF CAR SARLعنوانه(ا)  حي اسويقن امزورن
 22شارع عالل الفا�سي  32250 ،32000 ،الحسيمة املغرب.
السيد الشريف فريد عنوانه(ا) 
الحسيمة املغرب
حي اسويقن امزورن 32250
Société GOLDEN-RIF CAR SARL
الحسيمة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي 124
ومواطن مسيري الشركة:
زنقة فلسطين امزورن 32250 -
السيد الشريف فريد عنوانه(ا) 
الحسيمة املغرب
حي اسويقن امزورن 32250
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الحسيمة املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري  :االبتدائية بالحسيمة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .108
3713
171I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
COMPLEXE ISLY
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تفويت حصص
املسؤولية املحدودة.
CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
تسمية الشركة متبوعة عند
SARL
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  RES SOFIA PALMERAIE IMM :
.Société GOLDEN-RIF CAR SARL
F N106, AV ABDELKRIM
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
KHETTABI RES SOFIA
السيارات بدون سائق.
PALMERAIE IMM F N106،
عنوان املقراالجتماعي  124 :زنقة 40000، MARRAKECH MAROC
 COMPLEXE ISLYشركة ذات
فلسطين امزورن  32250 -الحسيمة
املسؤولية املحدودة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها  وعنوان مقرها اإلجتماعي بويشيطا
جماعة تيزي نسلي دائرة بني مالل -
الشركة  99 :سنة .
 23350قصبة تادلة املغرب.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تفويت حصص
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد ازكاغ رشيد  500 :حصة
.1427
بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد الشريف اسماعيل  400 :املؤرخ في  01أبريل  2022تمت
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
املصادقة على :
السيد الشريف فريد  100 :حصة
تفويت السيد (ة) احمد داودي 
بقيمة  100درهم للحصة .
 500حصة اجتماعية من أصل
األسماء الشخصية والعائلية  1.000حصة لفائدة السيد (ة) علي
صابري بتاريخ  01أبريل .2022
وصفات ومواطن الشركاء :
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقصبة تادلة بتاريخ
 21أبريل  2022تحت رقم .64
172I
STE FIDUCONFIANCE

SOMEFTA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

STE FIDUCONFIANCE
Imm 116, Bureaux Nada, Appt
9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،
FES MAROC
 SOMEFTAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ، 107
زنقة نابولي ،شارع بيروت ،منفلوري
 ،1فاس  30000 -فاس املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32933
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يناير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من «
رقم  ، 107زنقة نابولي ،شارع بيروت،
منفلوري   ،1فاس  30000 -فاس
املغرب» إلى «جنان رحال جماعة والد
الطيب فاس  30000 -فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21فبراير
 2022تحت رقم .908
173I
GLOBAL ADVICE

وازيس تارميغت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
 17شارع باحماد طابق  4رقم ، 7
 ،20000الدارالبيضاء املغرب
وازيس تارميغت شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7
زنقة أحمد توكي الطابق  2رقم - 10
 20000الدارالبيضاء املغرب

الجريدة الرسمية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
540539
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 21
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :وازيس
تارميغت.
غرض الشركة بإيجاز  - :بناء
وتجهيز العياداة و املستشفيات و
املباني السكنية
 بناء وتجهيز مرافق إيواء كبارالسن
 تشييد مباني االستغالل املنهي اقتناء ،تأجير ،استغالل ،تسييروإعادة بيع جميع املمتلكات والحقوق
املنقولة وغيراملنقولة
 جميع االشغال.عنوان املقر االجتماعي  :رقم 7
زنقة أحمد توكي الطابق  2رقم - 10
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد سعيد امراني 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد نور الدين لشهاب 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد املومن غراس 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد سعيد امراني
عنوانه(ا)  حي املنصور الذهبي رقم
 429ورزازات  45000ورزازات
املغرب.
السيد نور الدين لشهاب
عنوانه(ا)  تابونت ترميكت ورزازات
 45000ورزازات املغرب.

8355

السيد عبد املومن غراس
عنوانه(ا)  حي الوحدة رقم 248
ورزازات  45000ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد سعيد امراني
عنوانه(ا)  حي املنصور الذهبي رقم
 429ورزازات  45000ورزازات املغرب
السيد نور الدين لشهاب
عنوانه(ا)  تابونت ترميكت ورزازات
 45000ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .-
174I
ste cofiguer sarl

STE BIGTOP TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE BIGTOP TRAVشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواروالد
خلوف اوالد علي صاكة جرسيف -
 35100جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2295
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.BIGTOP TRAV

غرض الشركة بإيجاز - :اشغال 
مختلفة اوالبناء
كراء املعداتي
وسيط تجار .عنوان املقر االجتماعي  :دوار والد
خلوف اوالد علي صاكة جرسيف -
 35100جرسيف املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علوي سفيان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علوي سفيان عنوانه(ا) 
دوار والد خلوف صاكة جرسيف
 35100جرسيف املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علوي سفيان عنوانه(ا) 
دوار والد خلوف صاكة جرسيف
 35100جرسيف املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1304/2022
175I
LOGIFIN

ITM-Energie

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
RUE OUED ZIZ, RES 20
CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
5, TANGER ، 90010، TANGER
MAROC
 ITM-Energieشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21
اإلقامة في شارع الشاوية يوسف
ابن تاشفين زنقة رشيد ر�ضى طنجة
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
126561
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ITM- :
.Energie
غرض الشركة بإيجاز  1- :أعمال 
إنشاء شبكات الكهرباء والجهد
املتوسط واملنخفض واإلنارة العامة.
 2أعمال التمديدات املسبقةللحاسوب و الهاتف واملعالجة
الصوتية واملرئية
 3أعمال شبكة الهاتف 4أعمال الكشف والحمايةواإلطفاء اآللي
 5أعمال السباكة والتدفئةوالتكييف.
 6الدراسة والهندسة 7أعمال التشييد والطالء 8أعمال الصرف الصحيواملجاري والقنوات
 9أعمال متنوعة 10تج ا رة أو استيراد أو تصديراملعدات الجديدة أو األدوات واآلالت
وقطع الغيارأيا كان نوعها
 11االستيراد والتصدير 12و بشكل أعم  ،جميعاملعامالت التجارية والصناعية
واملالية واملنقولة وغير املنقولة  ،التي
قد تكون مرتبطة بشكل مباشرأو غير
مبا شر بغرض الشركة وأي أغراض
مماثلة أوذات صلة قد تعزز توسيعها 
أو تطويرها..
عنوان املقر االجتماعي 21 :
اإل قامة في شارع الشاوية يوسف
ابن تاشفين زنقة رشيد ر�ضى طنجة
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أشرف بارى  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أشرف بارى عنوانه(ا) 
املجاهدين قطعة الغولف رقم 295
شقة  3الطابق  90000 1طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أشرف بارى عنوانه(ا) 
املجاهدين قطعة الغولف رقم 295
شقة  3الطابق  90000 1طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .3545
176I
CABINET RAMI EXPERTISE

SOTERYA

إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
ben Abdellah Immb D, N°56,
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc
« SOTERYAشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 44 :شارع
محمد السالوي فاس  30000 -فاس
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.63739
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغييرالشكل القانوني للشركة.
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قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي * :تفويت  5500حصة من
أصل 10000حصة من «السيد زاز
عبد السالم» إلى «الشركة RISHTY
 HOLDINGممثلها القانوني «السيد
الجامعي رشيد»
بند رقم  :1-2الذي ينص على
مايلي * :بعد تفويت الحصص من
السيد زازعبد السالم لصالح الشركة
 ،RISHTY HOLDINGقرر انعقاد
الجمع العام االستثنائي  :تغييرالشكل
القانوني للشركة من»شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات مسؤولية
محدودة»
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
* تحويل املقر االجتماعي للشركة من
« 44شارع محمد السالوي فاس» إلى
«مكتب رقم  3مكرر  ،الطابق األول ،
عمارة  44زنقة إبراهيم روداني شارع
محمد الخامس فاس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .2117
177I
ديوان التوثيق محمد حجري

دو زي ــس كاسك ــاد

إعالن متعدد القرارات

مكتب األستاذ محمد حجري
موثــق بالدارالبيضاء
ملتقى شارع سيدي عبد الرحما ن
و طريق أزمور -الحي الحسني الدار
البيضاء
تحوي ــل الشرك ــة املدني ــة والعقاري ــة
إلى شرك ــة ذات مسؤوليـ ــة مح ـ ــدودة
تغييـ ــراملق ـ ــراالجتماعـ ــي
تعييـ ـ ــن املسيـ ـ ــر
« S CASCADES » SARL 2
« دو زي ــس كاسك ــاد» شرك ــة ذات
مسؤوليـ ــة مح ـ ــدودة

بمقت�ضى عقد حرر بمكتب
األستاذ محمد الحجري ،موثق بالدار
البيضاء للجمع العام االستثنائي
بتاريخ  12-17-18-26فبرايـر
 ،2021قــرر شرك ــاء الشرك ــة املدنيــة
والعقاريـ ــة « دو زي ــس كاسكـ ـ ــاد»،
رأسماله ــا   100.000,00دره ـ ــم
ومقره ــا االجتماعـ ــي بالـسوالم
الطريفية ،كلم  ،30طريق ازمور ما 
يل ــي:
* تحويل شكل الشركة إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة بنفس
التسمية ،الهدف ،املدة والرأسمال 
دون إحداث شخص معنوي جديد .
* تغييــر املق ــر االجتماع ــي للشرك ــة
إل ــى العن ــوان التال ــي:
برشيد ،شارع محمد الخامس،
الطابق الثالث يسار ،الرقم ،13
تجزئة اليسر.26100 ،
* تعييـ ـ ــن السيد سمير صولحي،
مسيروحيد لفترة غيرمحدودة.
* املصادقة على القانون األسا�سي
للشركة في شكلها الجدي ــد كشرك ــة
ذات مسؤولية محدودة خصائصها 
كالتالي:
التسمي ـ ــة  « :دو زي ــس كاسكـ ــاد»
ش ــرك ــة ذات مسؤولي ــة محـ ــدودة.
الهـ ـ ــدف :ه ــدف الشركـ ــة خاص ــة:
* جميع عمليات التطويرالعقاري 
التي تدخل في إطار النصوص
القانونية بخصوص التطوير
العقاري.
* حيازة جميع األرا�ضي أو املباني
املبنية  ،وهدم جميع املباني  ،وتقسيم
وإنشاء مبان
األرا�ضي املذكورة ،
ٍ
جديدة قبل نقلها  ،سواء لالستخدام
املنهي أو اإلداري.
* نقل ملكية جميع العقارات
وبنائها وتشغيلها واستئجارها وإدارتها 
واإلشراف عليها لالستخدام املنهي أو
اإلداري السكني.
* املساهمة في تكوين جميع
شركات املقاوالت  ،ووضع لوائح
امللكية املشتركة لجميع املباني التي
تسمح بتقسيمها ً
وفقا لنظام امللكية
املشتركة.
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وبصفة عامة جميع العمليــات
املالي ــة ،التجاري ــة ،الصناعيــة،
العقاريـ ــة وغي ـ ــرالعقاري ــة
 املرتبطــة بشكل مباش ــر أو غير
مباش ــر التي بإمكانه ــا املساهمة في
تطويرنشاط الشركة.
الرأسم ــال :مائة ألف درهم
(  100.000,00درهم ) ،مقسمة إلى
ألف (  )1000حصة ،قيمة الحصة
الواحدة مائة درهم (  )100كلها 
حررت كالتالي :
 السيد سمير صولحي 371حصـ ــة.
 السيدة نبيلة صولحي 123حصـ ــة.
 السيدة عفيفة صولحي   241حصـ ــة.
 السيدة ضحـى صولحي 123حصـ ــة.
 السيدة رجاة صولحي 142حصـ ــة.
اإلجمالــي  1.000حصـ ــة.
املق ــر االجتماعي  :برشيد ،شارع
محمد الخامس ،الطابق الثالث
يسار ،الرقم  ،13تجزئة اليسر،
.26100
املدة  99 :سنة ابتداء من
تأسيسها.
السنة االجتماعية :من فاتح يناير
إلى آخردجنبر.
األرباح :بعد تكوين اإلحتياطي
القانوني تقسم األرباح أو يحتفظ بها 
طبقا لقرارالشركاء.
التسيير :السيد سمير صولحي
بطاقة التعرف الوطنية رقم BE
 ، 494.475مسير وحيد لفترة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية برشيد
بتاريخ  13/04/2022تحت عدد
 ،378.379سجل تجاري عدد
.16.505
ملخ ــص قص ــد النش ــر
األستـاذ محم ــد الحج ــري

8357

MAG GESTION

MEH EXPERTISE

AYAN FRUTOS

SOCIÉTÉ AADAOUI
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

MAG GESTION
APPARTEMENT N 01 AU 1ER
ETAGE 16 RUE ALBALADIA
92150 Ksar El Kébir Larache
- Morocco ، 92150، KSAR EL
 KEBIRاملغرب
 AYAN FRUTOSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :دوار
حاللفة ج اقصرابجيرق سيدي
سالمة القصرالكبير92150 -
القصرالكبيراملغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3091
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أبريل  2022تقرر
حل  AYAN FRUTOSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
حاللفة ج اقصر ابجير ق سيدي 
سالمة القصر الكبير 92150 -
القصرالكبيراملغرب نتيجة اللتوقف
التام عن مزاولة النشاط.
و عين:
وي
السيد(ة)  عبد هللا الشتي و
عنوانه(ا)  تجزئة االمل رقم 227
القصر الكبير  92150القصر الكبير
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  07أبريل  2022وفي دوار
حاللفة ج اقصر ابجير ق سيدي 
سالمة القصر الكبير 92150 -
القصرالكبيراملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .109
179I
178I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
 48زنقة املحطة شقة رقم  8حي
إقبال خريبكة  ،25023 ،خريبكة
املغرب
SOCIÉTÉ AADAOUI
 CONSTRUCTIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
أحمد بلفريج ياسمينة  2رقم 425
الطابق الثاني  25000 -خريبكة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7587
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 02
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
SOCIÉTÉ
AADAOUI
:
.CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري-أشغال مختلفة والبناء.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
أحمد بلفريج ياسمينة  2رقم 425
الطابق الثاني  25000 -خريبكة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عداوي سمير  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة اجروب سهام 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عداوي سميرعنوانه(ا) فيا 
فيبورقم  21طورينو  10100طورينو 
املغرب.
السيدة اجروب سهام عنوانه(ا) 
 09شارع محمد صدقي  2500خريبكة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عداوي سميرعنوانه(ا) فيا 
فيبورقم  21طورينو  10100طورينو 
أطاليا 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .174
180I
G.B.C GESTION ET CONSEIL

ROADS ET BUILDINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

G.B.C GESTION ET CONSEIL
IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF
IBN TACHAFINE ETAGE 4,
Appartement 21 ، 60000،
OUJDA MAROC
 ROADS ET BUILDINSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اردريس األكبرميزانين رقم - 12
 60000وجدة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.31163
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) احمد يشوتي
 2.500حصة اجتماعية من أصل
 2.500حصة لفائدة السيد (ة) 
وسيم العلوي املحمدي بتاريخ 20
دجنبر .2021
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  07أبريل
 2022تحت رقم .453
181I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

FUTURE MARK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 FUTURE MARKشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ام
التون�سي رقم  73000 - 150الداخلة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
21333
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.FUTURE MARK
غرض الشركة بإيجاز  - :تشغيل
مقهى ومطعم.
 إدارة وتشغيل املطاعم واملطاعمالجماعية.
 تشغيل أي مخبز  ،ومحلحلويات  ،وصالون آيس كريم وغرفة
شاي ؛
 صنع الخبز واملعجنات وجميعمنتجات املخبوزات وتصنيع الدقيق
واملنتجات الغذائية ومشتقاتها ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :حي ام
التون�سي رقم  73000 - 150الداخلة
املغرب.

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25009
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«كراج ،ظهر ملحلة سوق الخميس
شارع خليج عمان رقم 60000 - 17
وجدة املغرب» إلى «كم  9طريق تازة
 CRاسلي  60000 -وجدة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .495
183I

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدهللا رزكي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كريم بيه  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا رزكي عنوانه(ا) 
حي ام التون�سي رقم 73000 153
الداخلة املغرب.
السيد كريم بيه عنوانه(ا)  حي
الوحدة  03رقم 73000 3155
MAG GESTION
الداخلة املغرب.
THAMAR CASH
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد عبدهللا رزكي عنوانه(ا) 
قفل التصفية
حي ام التون�سي رقم 73000 153
MAG GESTION
الداخلة املغرب
السيد كريم بيه عنوانه(ا)  حي APPARTEMENT N 01 AU 1ER
ETAGE 16 RUE ALBALADIA
الوحدة  03رقم 73000 3155
92150 Ksar El Kébir Larache
الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة - Morocco ، 92150، KSAR EL
 KEBIRاملغرب
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 20
 THAMAR CASHشركة ذات
أبريل  2022تحت رقم .684/2022
 182Iمسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
G.B.C GESTION ET CONSEIL
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الحي
الجديد سيدي بورمانة رقم 28
AGRI-EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات القصرالكبير 92150 -القصرالكبير
املغرب.
الشريك الوحيد
قفل التصفية
تحويل املقراالجتماعي للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
G.B.C GESTION ET CONSEIL
.2557
IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
IBN TACHAFINE ETAGE 4,
املؤرخ في  12أبريل  2022تقرر
Appartement 21 ، 60000،
حل  THAMAR CASHشركة ذات
OUJDA MAROC
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 AGRI-EXPERTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
الوحيد
الجديد سيدي بورمانة رقم 28
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج،
القصرالكبير  92150 -القصرالكبير
ظهرملحلة سوق الخميس شارع
خليج عمان رقم  60000 - 17وجدة املغرب نتيجة اللتوقف التام عن
مزاولة النشاط.
املغرب.
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و عين:
السيد(ة)  عبد هللا الشتيوي و
عنوانه(ا)  تجزئة االمل رقم 227
القصر الكبير  92150القصر الكبير
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12أبريل  2022وفي الحي
الجديد سيدي بورمانة رقم 28
القصرالكبير  92150 -القصرالكبير
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .108
184I
محمد دحماني

MESSAGERIE NAJIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد دحماني
 ،65شارع عالل بن عبد هللا ،
 ،33300اوطاط الحاج املغرب
 MESSAGERIE NAJIMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
الرباط  33300 -أوطاط الحاج
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2155
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.MESSAGERIE NAJIM
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غرض الشركة بإيجاز :
ENTREPRISE DE TRANSPORT
.DE DEPECHES
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
الرباط  33300 -أوطاط الحاج
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ازحاف نجيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ازحاف نجيم عنوانه(ا) 01
*** IMP SAINT HENRI 84000
.AVIGNON FRANCE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ازحاف نجيم عنوانه(ا) 
*** IMP SAINT HENRI 84000
AVIGNON FRANCE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببوملان بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .67/2022
185I
املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

BOULANGERIE PATISSERIE
SWEETS LOVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات
املحاسبة
شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم
 18مكرر الطابق الثاني رقم ، 7
 ،60000وجدة املغرب
BOULANGERIE PATISSERIE
 SWEETS LOVERSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 62
تجزئة هيمس طريق سيدي يحي -
 60000وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية

الجريدة الرسمية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39243
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
BOULANGERIE
PATISSERIE
.SWEETS LOVERS
غرض الشركة بإيجاز - :مخبزة
حلويات.عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 62تجزئة هيمس طريق سيدي يحي
  60000وجدة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة80.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هكوري سفيان 800 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هكوري سفيان 800 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هكوري سفيان عنوانه(ا) 
حي االندلس شارع بكاوي لحبيب رقم
 60000 62وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هكوري وليد عنوانه(ا) حي
االندلس شارع بكاوي لحبيب رقم 62
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .551
186I

8359

NOTAIRE
السيد مصطفى افيالل  1.000 :
 LES MERVEILLES DU NORDحصة بقيمة  100درهم للحصة .
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
السيد مصطفى افيالل عنوانه(ا) 
NOTAIRE
البرانص نرجس شارع عالل اشهبار
رقم  90000 60طنجة املغرب.
ANGLE AVENUE JAMAL
األسماء الشخصية والعائلية
EDDINE AFRANI ET BD IBN
 TACHEFINE IMM. ABDALASSومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى افيالل عنوانه(ا) 
II ENTRE SOL BUREUA N° 25،
البرانص نرجس شارع عالل اشهبار
90000، TANGER MAROC
 LES MERVEILLES DU NORDرقم  90000 60طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بتاريخ
بطنجة
التجارية
الشريك الوحيد
 20أبريل  2022تحت رقم
وعنوان مقرها اإلجتماعي 135
موالي علي الشريف الطابق الثاني .40611122012298
187I
شقة رقم  3طنجة  90000طنجة
املغرب
WORLD ART CONSULTING SARL par
تأسيس شركة ذات مسؤولية
abréviation WACON SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد
KASTY IMMOBILIER
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
126533
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
WORLD ART CONSULTING
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
SARL par abréviation WACON
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد
زاوية شارع أبي جريرالطبري
باملميزات التالية:
وزنقة عبد الرحمان ناصر ،إقامة
شكل الشركة  :شركة ذات املنصور ،الطابق األول ،الشقة رقم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 ،90000 ، 2طنجة املغرب
الوحيد.
 KASTY IMMOBILIERشركة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   LES :وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
.MERVEILLES DU NORD
الصناعية اجزناية ،القطعة رقم
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش  ،140الطابق األول ،املكتب رقم - 3
العقاري.
 90000طنجة املغرب
عنوان املقر االجتماعي 135 :
تأسيس شركة ذات املسؤولية
موالي علي الشريف الطابق الثاني
املحدودة
شقة رقم  3طنجة  90000طنجة رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب.
126543
املدة التي تأسست من أجلها 
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

8360

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها KASTY :
.IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الصناعية اجزناية ،القطعة رقم
 ،140الطابق األول ،املكتب رقم - 3
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة HOLDING YAMY
 SARL : 500حصة بقيمة 1.000
درهم للحصة .
السيد رمزي دبون  500 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة HOLDING YAMY
 SARLعنوانه(ا) شارع ادريس األول،
إقامة طنجة أوفيس سنتر ،الطابق
الخامس ،املكتب القسمة رقم 54-
54أ  90000طنجة املغرب.
السيد رمزي دبون عنوانه(ا) شارع
الواليات املتحدة مرشان 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق السعيدي 
عنوانه(ا)  تجزئة القادرية بوبانة
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .253019
188I
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FLASH ECONOMIE

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

GESTION ALJANOUB

EGTV INFORMATIQUE

NEGOPOLICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

POLYCLINIQUE DE
LAAYOUNE

تأسيس شركة

EGTV INFORMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي 265 :شارع
الزرقطوني الطابق  9رقم  - 92الدار
البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
541109
:بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية
:EGTVINFORMATIQUEتسمية
الشركة
غرض الشركة بإيجاز  :برمجة
وتطوير حلول تكنولوجيا املعلومات
أمن الشبكات واالستشارات وأنشطة
تكنولوجيا املعلومات األخرى
 املقر االجتماعي  265 :شارع
الزرقطوني الطابق  9رقم  - 92الدار
البيضاء
املدة  99 :سنة تبتدئ من 22
ابريل 2022
:رأسمال الشركة 10.000 :درهم،
مقسمة الى  100حصة بقيمة 100
درهم للحصة للسيد
يوسف مشماش
التسيير :تعيين السيد يوسف
مشماش ملدة غيرمحدودة
السنة املالية :من  1يناير إلى 31
دجنبر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم 821975
189I

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARLAU
ص.ب  895 :مكناس ،50000 ،
مكناس املغرب
 NEGOPOLICEشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة أ
املحل رقم  2األمل الطابق األر�ضي
ب.م.ع  50000 -مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.30705
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 NEGOPOLICEمبلغ رأسمالها 
 10.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي العمارة أ املحل رقم
 2األمل الطابق األر�ضي ب.م.ع -
 50000مكناس املغرب نتيجة ل  :
حل الشركة قبل األوان.و حدد مقر التصفية ب العمارة
أ املحل رقم  2األمل الطابق األر�ضي
ب.م.ع  50000 -مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) اسامة حريفي و
عنوانه(ا) العمارة  9الشقة  1شارع
األمير عبد القادر  50000مكناس
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  12أبريل
 2022تحت رقم .112
190I

إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
محمد السادس العيون 70000 -
العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.18829
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير شرط التسيير املشترك للشركة
عبر إخضاع جميع العقود امللزمة
للشركة  ،بما في ذلك العمليات
البنكية  ،على االمضاء املشترك
لجميع املسيرين  :السيد موالي 
حمدي ولد الرشيد  ٫السيد محمد
القوبع و السيد محمد القمر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تغيير شرط التسيير املشترك
للشركة عبر إخضاع جميع العقود
امللزمة للشركة  ،بما في ذلك
العمليات البنكية  ،على االمضاء
املشترك لجميع املسيرين  :السيد
موالي حمدي ولد الرشيد  ٫السيد
محمد القوبع و السيد محمد القمر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1133/2022
191I

الجريدة الرسمية
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IASCOMPTES sarl

BETUCA INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
 18شارع بيرون طابق  1شقة 2
بلفدير ،20300 ،الدارالبيضاء
املغرب
 BETUCA INGENIERIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23شارع
برد الطابق  3شقة  5الصخور
السوداء  20303 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
534293
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BETUCA INGENIERIE
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات التقنية العامة ،دراسة
الخرسانة املسلحة ،تشخيص املباني.
عنوان املقر االجتماعي 23 :
شارع برد الطابق  3شقة  5الصخور
السوداء  20303 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عاطف  80 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة نادية طاوز  20 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد عاطف عنوانه(ا) 
تجزئة سلوان عمارة  20طابق 03
شقة  20000 06الدار البيضاء
املغرب.
السيدة نادية طاوز عنوانه(ا) 
إقامة الفردوس ج  11عمارة 229
شقة  12األلفة  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عاطف عنوانه(ا) 
تجزئة سلوان عمارة  20طابق 03
شقة  20000 06الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
فبراير  2022تحت رقم .814512
192I
CAF MAROC

WISSALA COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
 WISSALA COMPANYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد
زيزالرقم  20اقامة كاسطيا الطابق
الثاني رقم  90000 - 10طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126621
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

8361

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.WISSALA COMPANY
غرض الشركة بإيجاز  :خدمة
التوصيل-النقل الوطني للبضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة واد
زيز الرقم  20اقامة كاسطيا الطابق
الثاني رقم  90000 - 10طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لحسن ادالحاج 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن ادالحاج عنوانه(ا) 
حي نجيبة زنقة  88رقم 90000 8
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن ادالحاج عنوانه(ا) 
حي نجيبة زنقة  88رقم 90000 8
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .253090
193I
.sté. fidev SARL - A.U

MARBEN Trans

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس  498 -اديور اجداد ابني
امحمد  ،50000 ،مكناس املغرب
MARBEN Trans
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،43محل
رقم  43مكرر -حي بام ،سبع عيون -
 50000مكنتاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
55807
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. MARBEN Trans
غرض الشركة بإيجاز  - :نقل
السلع (أمتعة غيرمصحوبة) لحساب
الغير( .أقل من 5،3طنا).
 أشغال مختلفة، استيراد و تصدير.عنوان املقراالجتماعي  ،43 :محل
رقم  43مكرر -حي بام ،سبع عيون -
 50000مكنتاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة تورية بوهو  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة تورية بوهو عنوانه(ا) 43
 حي بام ،سبع عيون  50000مكناساملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة تورية بوهو عنوانه(ا) 43
 حي بام ،سبع عيون  50000مكناساملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  24مارس
 2022تحت رقم .1168
194I

الجريدة الرسمية

8362
2CGO

CENTRE KINEOSMOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2CGO
imm ait lahcen rue chahid
bouchraya n 136 app n2 en
face la madone place dchira
laayoune، 0، laayoune maroc
 CENTRE KINEOSMOSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
رشيد  2العيون العيون 70000
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41265
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 22أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.CENTRE KINEOSMOS
غرض الشركة بإيجاز  :أنشطة
أخرى لصحة اإلنسان.
عنوان املقراالجتماعي  :حي موالي 
رشيد  2العيون العيون 70000
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى تابتي عنوانه(ا) 
شارع مغرب العربي قنيطرة 14000
قنيطرة املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى تابتي عنوانه(ا) 
شارع مغرب العربي قنيطرة 14000
قنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1099/2022
195I
IASCOMPTES sarl

SOMA BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
 18شارع بيرون طابق  1شقة 2
بلفدير ،20300 ،الدارالبيضاء
املغرب
 SOMA BTPشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23شارع
برد الطابق  3شقة  5الصخور
السوداء  20303 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
534295
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها SOMA :
.BTP
غرض الشركة بإيجاز  :األعمال 
الهيكلية والعزل املائي والتطوير,
أعمال البناء والسباكة والتكييف
والكهرباء والنجارة.
عنوان املقر االجتماعي 23 :
شارع برد الطابق  3شقة  5الصخور
السوداء  20303 -الدار البيضاء
املغرب.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عاطف  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة نادية طاوز  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عاطف عنوانه(ا) 
تجزئة سلوان عمارة  20طابق 03
شقة  20000 06الدار البيضاء
املغرب.
السيدة نادية طاوز عنوانه(ا) 
إقامة الفردوس ج  11عمارة 229
شقة  12األلفة  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادية طاوز عنوانه(ا) 
إقامة الفردوس ج  11عمارة 229
شقة  12األلفة  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
فبراير  2022تحت رقم .814513
196I
BENZINA FIRDAOUS

SOCIETE OULED LHAJ SARL
AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC
SOCIETE OULED LHAJ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراوالد
مو�سى قبيلة اوالد عمران الزحيليكة
 15150 -الرماني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
385
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.SOCIETE OULED LHAJ SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :االنتاج
الحيواني
االنتاج النباتي
بيع االالت الفالحية.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
مو�سى قبيلة اوالد عمران الزحيليكة -
 15150الرماني املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بنمبارك العثماني 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنمبارك العثماني
عنوانه(ا) دوارايت مو�سى قبيلة اوالد
عمران الزحيليكة الرماني 15150
الرماني املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنمبارك العثماني
عنوانه(ا) دوارايت مو�سى قبيلة اوالد
عمران الزحيليكة الرماني 15150
الرماني املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرماني بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .11
197I
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.sté. fidev SARL - A.U
السيد ميمون الزهني  500 :حصة
GALAXY
بقيمة  100درهم للحصة .
ACCOMPAGNEMENT
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
INDUSTRIEL
السيد ميمون الزهني عنوانه(ا) 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 ،8تجزئة البركة – بوفكران 50000
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مكناس املغرب.
.sté. fidev SARL - A.U
األسماء الشخصية والعائلية
مكناس  498 -اديور اجداد ابني
ومواطن مسيري الشركة:
امحمد  ،50000 ،مكناس املغرب
السيد ميمون الزهني عنوانه(ا) 
 ،8 GALAXY ACCOMPAGNEMENTتجزئة البركة – بوفكران 50000
 INDUSTRIELشركة ذات مسؤولية مكناس املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،8تجزئة التجارية بمكناس بتاريخ  21أبريل
البركة – بوفكران  50000 -مكناس  2022تحت رقم .1551
املغرب
198I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
IASCOMPTES sarl
محدودة ذات الشريك الوحيد
INTEGRAL PRO
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
56009
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
IASCOMPTES sarl
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 18شارع بيرون طابق  1شقة 2
محدودة ذات الشريك الوحيد
بلفدير ،20300 ،الدارالبيضاء
باملميزات التالية:
املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 INTEGRAL PROشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :وعنوان مقرها اإلجتماعي  23شارع
برد طابق  3شقة  5الصخور
GALAXY ACCOMPAGNEMENT
السوداء  20303 -الدارالبيضاء
. INDUSTRIEL
املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :مستشارفي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الصناعة ،عامة و في ميدان الطيران،
التشغيل و تعويض املستخدمون
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
املتخصصون ،اإلستشارة و املواكبة رقم التقييد في السجل التجار :
537487
في املهن الصناعية و في ميدان
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الطيران..
عنوان املقر االجتماعي  ،8 :تجزئة  11مارس  2022تم إعداد القانون
البركة – بوفكران  50000 -مكناس األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها  باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 50.000 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
درهم ،مقسم كالتالي:
الوحيد.

8363

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 36الود الداخلة أكادير80000 -
اكاديراملغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.51157
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  ياسين الرامي
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عمر
النجدي بتاريخ  28مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .109522
200I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.INTEGRAL PRO
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة.
املشاركة و اال سهام بأي شكل
من األشكال في أي شركة أو مؤسسة
لغرض مماثل ؛.
عنوان املقر االجتماعي  23 :شارع
برد طابق  3شقة  5الصخور السوداء
  20303الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة120.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد فياللي بالحاج 120 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد فياللي بالحاج
عنوانه(ا)   06شارع أنوال إقامة
GESTION ALJANOUB
ريف دور ط  5ش  20503 12الدار
POLYCLINIQUE DE
البيضاء املغرب.
LAAYOUNE
األسماء الشخصية والعائلية
إعالن متعدد القرارات
ومواطن مسيري الشركة:
GESTION ALJANOUB
السيد محمد فياللي بالحاج
عنوانه(ا)   06شارع أنوال إقامة زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
ريف دور ط  5ش  20503 12الدار  2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ « 23شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
مارس  2022تحت رقم .818657
 199Iمحمد السادس العيون 70000 -
العيون املغرب.
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
STE Y& R ADVENTURE
.18829
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الشريك الوحيد
تفويت حصص
املؤرخ في  21أبريل  2022تم اتخاذ
 SOCIETE MARJANE CONSEILالقرارات التالية:
SARL
قرار رقم  :1الذي ينص على
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
مايلي :قرر الجمع العام وقف مهام
B22 Lotissement Zaitoune
وتكليف املدير اإلداري واملالي السيد
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،محمد القمر واملدير الطبي السيد
AGADIR MAROC
عادل الخطابي من تاريخ التوقيع على
محضرالجمع العام الدي قرر فيه.
STE Y& R ADVENTURE

الجريدة الرسمية
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :قرر الجمع العام وقف مهام
و تكليف املدير اإلداري واملالي السيد
محمد القمر واملدير الطبي السيد
عادل الخطابي من تاريخ التوقيع على
محضرالجمع العام الدي قرر فيه.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1131/2022
201I
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE Y&R ADVENTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
B22 Lotissement Zaitoune
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
 STE Y&R ADVENTUREشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 36الود الداخلة أكادير80000 -
اكاديراملغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.51157
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
النجدي عمر كمسير آخر تبعا لقبول 
استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .109522
202I

GESTION ALJANOUB

SIHATINVEST

إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
« SIHATINVESTشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
الوحدة بلوك  Dرقم  266العيون -
 70000العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.36511
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير شرط املسيرين للشركة  ،من
خالل إخضاع جميع األعمال امللزمة
للشركة  ،بما في ذلك العمليات
البنكية  ،االمضاء املشترك لجميع
تغيير شرط التسيير املشترك للشركة
عبر إخضاع جميع العقود امللزمة
للشركة  ،بما في ذلك العمليات
البنكية  ،على االمضاء املشترك
لجميع املسيرين  :السيد موالي 
حمدي ولد الرشيد  ٫السيد محمد
القوبع و السيد محمد القمر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :41الذي ينص على
مايلي :تغيير شرط التسيير املشترك
للشركة عبر إخضاع جميع العقود
امللزمة للشركة  ،بما في ذلك
العمليات البنكية  ،على االمضاء
املشترك لجميع املسيرين  :السيد
موالي حمدي ولد الرشيد  ٫السيد
محمد القوبع و السيد محمد القمر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1127/2022
203I
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FIDUCIAIRE BILAL
السيد حمداوي محمد عنوانه(ا) 
SIJILMASSA RESSORTS
زنقة  2رقم  6حي الوحدة 50000 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مكناس املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
FIDUCIAIRE BILAL
ومواطن مسيري الشركة:
BP S64 MEKNES PRINCIPAL
السيد حمداوي امبارك عنوانه(ا) 
 MEKNES ، 50000، MEKNESزنقة  2رقم  6حي الوحدة 50000 1
maroc
مكناس املغرب
 SIJILMASSA RESSORTSشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بمكناس بتاريخ  21أبريل
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج  2022 1تحت رقم .1565
رقم  2حي الوحدة  1مكناس 50000
204I
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
FIDUCIAIRE NAKHIL
املحدودة
JANA AND JANAT
رقم التقييد في السجل التجاري :
INCORPORATION
56013
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
حل شركة
 23أبريل  2022تم إعداد القانون
FIDUCIAIRE NAKHIL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.
املحدودة باملميزات التالية:
 Abdelkrim El Khattabi Guelizشكل الشركة  :شركة ذات
Marrakech ، 40000، marrakech
املسؤولية املحدودة.
maroc
تسمية الشركة متبوعة عند
JANA AND JANAT
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
 INCORPORATIONشركة
.SIJILMASSA RESSORTS
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
غرض الشركة بإيجاز  :بيع لوازم
التصفية)
وقطاع الغيار للسيارات -تجارة كبرى
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 628
و تصديرو استيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :كراج  1مكتب رقم  1تجزئة أركان كولف
رقم  2حي الوحدة  1مكناس  50000ريسورت جماعة تسلطانت 40000 -
مراكش املغرب.
مكناس املغرب.
حل شركة
املدة التي تأسست من أجلها 
رقم التقييد في السجل التجاري
الشركة  99 :سنة .
.117469
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمداوي امبارك  300 :املؤرخ في  22مارس  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حمداوي محمد  700 :املحدودة JANA AND JANAT
 INCORPORATIONمبلغ رأسمالها 
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية  100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي رقم  628مكتب رقم 1
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمداوي امبارك عنوانه(ا)  تجزئة أركان كولف ريسورت جماعة
زنقة  2رقم  6حي الوحدة  50000 1تسلطانت  40000 -مراكش املغرب
مكناس املغرب.
نتيجة ل  :توقف نشاط الشركة.

الجريدة الرسمية
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و حدد مقر التصفية ب رقم 628
مكتب رقم  1تجزئة أركان كولف
ريسورت جماعة تسلطانت 40000 -
مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) نعمى رجميل وعنوانه(ا) 
 131زنقة ربيعة العدوية الطابق 02
شقة رقم  04الجيروند  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 بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135093
205I
FOUZMEDIA

THE BROTHERS M.A.M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 THE BROTHERS M.A.Mشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 352
محل رقم  1أليانس دارنا مهدية - 2
 14000القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
53531
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07نونبر  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  THE :
.BROTHERS M.A.M
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال.

8365

قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
بعد مالحظة هذه األخطاء والسهو في
النظام األسا�سي  ،يقرر الجمع العتم
مراجعة النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-1الذي ينص على
مايلي :تصحيح حذف «تاريخ محضر
« 23/12/2021الغير املذكور في
النظام األسا�سي وحذف الفراغ في
املادة  6من النظام األسا�سي وكذلك
أخطاء أخرى في النظام األسا�سي».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1123/2022
207I

عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 352محل رقم  1أليانس دارنا مهدية
 14000 - 2القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز ازخمام عنوانه(ا) 
بلوك أ رقم  45اوالد اوجيه 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز ازخمام عنوانه(ا) 
بلوك أ رقم  45اوالد اوجيه 14000
القنيطرة املغرب
ائتمانية الشريفي مبارك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة زروال اكيبمون Ste
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  07نونبر
ZAROUAL EQUIPEMENTS
 2019تحت رقم .-
 206Iشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
GESTION ALJANOUB

SIHATINVEST

إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
« SIHATINVESTشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
الوحدة بلوك  Dرقم  266العيون -
 70000العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.36511
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تصحيح حذف «تاريخ محضر
« 23/12/2021الغير املذكور في
النظام األسا�سي وحذف الفراغ في
املادة  6من النظام األسا�سي وكذلك
أخطاء أخرى في النظام األسا�سي».

تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شركة
زروال اكيبمون Ste ZAROUAL
.EQUIPEMENTS
غرض الشركة بإيجاز  :بيع و
صانع االفرشة
بيع لوازم املكتبية
البناء ة االشغال املختلفة.
عنوان املقراالجتماعي  :حي اللي�سي
تيرت العليا رقم  81000 - 125كلميم
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرفیع زروال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرفیع زروال 
عنوانه(ا)  زنقة فاصك رقم 06
 81000كلميم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرفیع زروال 
عنوانه(ا)  زنقة فاصك رقم 06
 81000كلميم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .167
208I

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05
رقم  03كلميم  ،81000 ،كلميم
املعرب
شركة زروال اكيبمون Ste
ZAROUAL EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اللي�سي
تيرت العليا رقم 81000 - 125
كلميم املغرب
SOFIDACE
تأسيس شركة ذات مسؤولية
صوفيداس
محدودة ذات الشريك الوحيد
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري :
SOFIDACE
4113
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE
AMAL HAY RIAD ، 10100،
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
RABAT MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد صوفيداس «شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها االجتماعي :سكتور
مسؤولية محدودة ذات الشريك  ,9بلوك ف, 14حي الرياض 10100 -
الوحيد.
الرباط املغرب.

8366

الجريدة الرسمية
الشغل وإدارة الرواتب  -الدراسة,
التنظيم ,و انجازكل محاسبة  :عامة،
تحليلية ،تصديرية و تدبيرية - .إنجاز
جميع أنواع الدراسات :االقتصادية
،التنظيمية ،التشخيص االستراتيجي
،هندسة التكوين  ،املالية و املشاريع
االستثمارية - .الدراسات ,املشورة،
و املساعدة في إعداد امللفات في
املجاالت القانونية ,الجبائية,
املالية ,االقتصادية ,املحاسباتية
و التنظيمية - .تنظيم جميع نظم
املعلومات للمقاولة- .االستشارة -
التكوين  -التدريب والندوات
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي  :الطابق األر�ضي,
عمارة رقم  ,16إقامة أمل ,سكتور ,9
حي الرياض الرباط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  08أبريل
 2022تحت رقم .123653
209I

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.75841
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 نقل املقر اإلجتماعي للشركة من :سكتور  ,9بلوك ف, 14حي الرياض
الرباط إلى الطابق األر�ضي ,عمارة رقم
 ,16إقامة أمل ,سكتور  ,9حي الرياض
الرباط.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
 إعادة تصميم وتعديل النشاطاالجتماعي للشركة على النحو التالي:
• ممارسة مهنة املحاسب املعتمد
 االنجاز،املساعدة ،املراقبة،املراجعة و اإلشراف املحاسباتي- .
التدقيق ،تقديم املشورة القانونية
،الجبائية ،االقتصادية ،املالية و
التنظيمية - .االستشارات في قانون
الشغل وإدارة الرواتب  -الدراسة,
MBGA
التنظيم ,و انجازكل محاسبة  :عامة،
TARGET STUDIO
تحليلية ،تصديرية و تدبيرية - .إنجاز
جميع أنواع الدراسات :االقتصادية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
،التنظيمية ،التشخيص االستراتيجي
تأسيس شركة
،هندسة التكوين  ،املالية و املشاريع
MBGA
االستثمارية - .الدراسات ,املشورة،
N 275 BD ZERKTOUNI N
و املساعدة في إعداد امللفات في
املجاالت القانونية ,الجبائية275 BD ZERKTOUNI، 20050، ,
CASABLANCA MAROC
املالية ,االقتصادية ,املحاسباتية
 TARGET STUDIOشركة ذات
و التنظيمية - .تنظيم جميع نظم
املعلومات للمقاولة- .االستشارة  -مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
التكوين  -التدريب والندوات.
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
رقم  ،4رقم  ،56زنقة سليم
 تحيين القانون األسا�سي للشركةوتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات الشرقاوي ،تقاطع زنقة فان زيالند
بحي املستشفيات  20250 -الدار
النظام األسا�سي التالية:
البيضاء املغرب
بند رقم  :3الذي ينص
تأسيس شركة ذات مسؤولية
على مايلي :الشركة نشاط • :
محدودة ذات الشريك الوحيد
ممارسة مهنة املحاسب املعتمد
 االنجاز،املساعدة ،املراقبة ،رقم التقييد في السجل التجاري :540799
املراجعة و اإلشراف املحاسباتي- .
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 01
التدقيق ،تقديم املشورة القانونية
،الجبائية ،االقتصادية ،املالية و مارس  2022تم إعداد القانون
التنظيمية - .االستشارات في قانون األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.TARGET STUDIO
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات واالبحاث في مختلف
األعمال والبناء.
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 ،4رقم  ،56زنقة سليم الشرقاوي،
تقاطع زنقة فان زيالند بحي
املستشفيات  20250 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف ابوسعد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف ابوسعد عنوانه(ا) 
رقم  2تجزئة ليلى كاليفورني 20150
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لعوي�سي نادية عنوانه(ا) 
رقم  2تجزئة ليلى كاليفورني 20150
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .540799
210I
IMP SAHARA

JAWHARA DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك  14رقم 1
مكرر العيون ،70000 ،العيون
املغرب

 JAWHARA DESIGNشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحدة بلوك  Eرقم 70000 - 784
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41295
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.JAWHARA DESIGN
غرض الشركة بإيجاز  - :تسويق
اللوازم واملعدات املكتبية وأجهزة
الكمبيوتر ،
اللوازم واملعدات ملنتجات متنوعة
التجارة في جميع املنتجات
واملعدات املكتبية والصناعية
اإلنشاءات العامة  ،أعمال البناء
املتنوعة  ،اإلنشاءات العامة  ،إنشاء
املباني السكنية واإلدارية والصناعية
 ،األعمال امللحقة  ،التعاقد من
الباطن على العقارات  ،تركيبات
املباني  ،شراء وبيع منتجات ومواد
البناء وصيدلية عامة  ،التطوير
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحدة بلوك  Eرقم 70000 - 784
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد عبدالكريم هشيري  :
 5.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالكريم هشيري 
عنوانه(ا) عبدالكريم هشيري 11010
سال الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالكريم هشيري 
عنوانه(ا)  تجزئة حدائق املعمورة
رقم  11010 89سال الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1122/2022
211I
ESPACE COMPETENCES SARL

PORTIM COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القيراوان ،عمارة  ، 03شقة
 ،02العيونBOITE POSTAL : .
 ،1349. ، 70000العيون املغرب
 PORTIM COMPANYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
،707رقم  ،538العيون العيون
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
41137
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. PORTIM COMPANY
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع ،االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
،707رقم  ،538العيون العيون
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نبيل رامي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيل رامي عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل رامي عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم . 1002/2022
212I
MBGA

NOUR YASSIR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MBGA
N 275 BD ZERKTOUNI N
275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC
 NOUR YASSIR TRAVAUXشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الفضل
 ،3الطابق  ،1الرقم 40000 - 101
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
124755

بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 07
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها NOUR :
.YASSIR TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات واالبحاث في مختلف
األعمال والبناء.
عنوان املقر االجتماعي  :الفضل
 ،3الطابق  ،1الرقم 40000 - 101
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد احيايو  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة خدوج احلو  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد احيايو عنوانه(ا) 
تجزئة تساوت  02الرقم 336
العطوية ٌ 43000قلعة السراغنة
املغرب.
السيدة خدوج احلو عنوانه(ا) 
حي اوالد العربي بني أنصار 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نورالدين شكوكد
عنوانه(ا)  تجزئة االمل الرقم 634
العطاوية  43000قلعة السراغنة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .124755
213I

8367
IASCOMPTES sarl

PHARMA LINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
 18شارع بيرون طابق  1شقة 2
بلفدير ،20300 ،الدارالبيضاء
املغرب
 PHARMA LINKشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع
شارع األميرعبد هللا و شارع النخلة
عمارة  1طابق  4ش  7الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
527667
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  :
.PHARMA LINK
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير ،تجارة الجملة والتقسيط
لألجهزة الطبية  ،وكواشف
التشخيص ،ومستحضرات التجميل
صناعة املكمالت الغذائية
ومستحضرات التجميل ومنتجات
النظافة الشخصية
عنوان املقر االجتماعي  :تقاطع
شارع األمير عبد هللا و شارع النخلة
عمارة  1طابق  4ش  7الدار البيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  999 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد محمد فياللي بالحاج 25 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة سمية بنكيران  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة خديجة كمال  25 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد فياللي بالحاج
عنوانه(ا)   06شارع أنوال إقامة
ريف دور ط  5ش  20503 12الدار
البيضاء املغرب.
السيدة سمية بنكيران عنوانه(ا) 
 96تجزئة رياض النخيل طريق
إيموزار  30000فاس املغرب.
السيدة خديجة كمال عنوانه(ا) 
 39تجزئة رضا السالم 24000
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد فياللي بالحاج
عنوانه(ا)   06شارع أنوال إقامة
ريف دور ط  5ش  20503 12الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يناير  2022تحت رقم .806869
214I
2MS NEGOCE

2ام اس نغوس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

2MS NEGOCE
CASABLANCA ، 20100، CASA
MAROC
2ام اس نغوس شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى
زنقة موزاروشارع انفااقامة
لبتي باغدي الطابق 20000 - 7
لدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
540835

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  2 :ام
اس نغوس.
غرض الشركة بإيجاز  :التجاره.
عنوان املقر االجتماعي  :ملتقى
زنقة موزار وشارع انفااقامة
لبتي باغدي الطابق 20000 - 7
لدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة منيرسمية  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة منير سمية عنوانه(ا) 
جزئة الحاج فاتح رقم  26شقة 2
 20100الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة منير سمية عنوانه(ا) 
تجزئة الحاج فاتح رقم  26شقة 2
 20100الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
أبريل  2022تحت رقم .1670
215I
SPHERE CONSEILS

شبين كونسيبت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SPHERE CONSEILS
BD BAHMAD , RESIDENCE
NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
238, ، 24000، CASABLANCA
MAROC
شبين كونسيبت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
شارع اللة الياقوت وزنقة العرعار،
عمارة  9إقامة كاليس ،الطابق الرابع
الشقة  17الدارالبيضاء املغرب- .
 24000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
539141
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شبين
كونسيبت.
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري
 البناء في جميع حرفه
بناء ووضع األسقف الحديدية
واملعدنية
صناعة األجور
 استيراد  ،تصدير  ،شراء  ،بيع ،
تسويق مباشر أو غير مباشر  ،تصنيع
 ،استغالل  ،توزيع  ،تمثيل  ،تجارة
وطنية ودولية بشكل عام لجميع
املنتجات املتعلقة بالبناء
كل عمليات العمولة والوساطة
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر مع األهداف املذكورة
أعاله.
الدراسة ،االقتناء ،اإلنشاء،
الشراء  ،البيع ،التبادل  ،اإليداع
واالستغالل لجميع البراءات
واالختراعات والتراخيص واإلحتكارات
والتنازالت والعالمات التجارية
لصالح للشركة.
وبصفة عامة :كل العمليات
التجارية ،العقارية ،و املالية املرتبطة
بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع
األهداف األساسية للشركة املذكورة
أعاله والتي من شانها تطويرالشركة.
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عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
شارع اللة الياقوت وزنقة العرعار،
عمارة  9إقامة كاليس ،الطابق الرابع
الشقة  17الدار البيضاء املغرب- .
 24000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم بن حمو  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نورية الشعبي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم بن حمو عنوانه(ا) 
 ،1زنقة ليبارن طابق  7الشقة 12
الدارالبيضاء	   24000الدار
البيضاء املغرب.
السيدة نورية الشعبي عنوانه(ا) 
 11زنقة املنصور السعدي شقة 33
إقامة كورتلين املعاريف  24000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نورية الشعبي عنوانه(ا) 
 11زنقة املنصور السعدي شقة 33
إقامة كورتلين املعاريف  24000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
أبريل  2022تحت رقم .-
216I
RHARS MAROUANE

NOUR GLOBAL MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

RHARS MAROUANE
SALMIA 2 JNANE JOULANE
IMM K ETG 4 N°14
CASABLANCA ، 20700،
CASABLANCA MAROC
NOUR GLOBAL MARKET
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الجريدة الرسمية
غوتييه  20415 -الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822331
218I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سومية العمارة  82الطابق  4الرقم
 16بالمي الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.404453
GESTION ALJANOUB
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
POLYCLINIQUE DE
املؤرخ في  08أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
LAAYOUNE
« 500.000درهم» أي من «100.000
إعالن متعدد القرارات
درهم» إلى « 600.000درهم» عن
GESTION ALJANOUB
ن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديو زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
العيون املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE
أبريل  2022تحت رقم .821653
« 217Iشركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
Advance Center
محمد السادس العيون 70000 -
PARAPHARMACIE JEAN
العيون املغرب.
JAURÈS
«إعالن متعدد القرارات»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري:
الشريك الوحيد
.18829
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،املؤرخ في  21أبريل  2022تم اتخاذ
10020، Rabat Maroc
القرارات التالية:
Parapharmacie Jean Jaurès
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي- :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات تصحيح عقد الجمع العام االستثنائي
الشريك الوحيد
املنعقد بتاريخ  09ماريس  2020الذي 
وعنوان مقرها اإلجتماعي اللة
تقرر فيه تفويت الحصص من طرف
ياقوت وشارع العرعارشقة رقم
 9الطابق الرابع شقة  20415 - 17السيد عادل الخطابي لصالح السيدموالي حمدي ولد الرشيد  ٫السيد
الدارالبيضاء املغرب.
قمرو
تحويل املقراالجتماعي للشركة
السيد احمد قوبع.
محمد
ي
رقم التقييد في السجل التجار
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
.537373
 تصحيح البند األول من عقد تفويتبمقت�ضى قرار الشريك الوحيد حصص اجتماعية املتعلق برأسمال 
املؤرخ في  04أبريل  2022تم تحويل
الشركة املحدد في 10.000.000
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«اللة ياقوت وشارع العرعارشقة رقم درهم وليس  100.000.000درهم
 9الطابق الرابع شقة  20415 - 17في عقد البيع الحصص من طرفالدار البيضاء املغرب» إلى «محل رقم السيد عادل الخطابي لصالح السيد
 70أ شارع جون جوريس منطقة موالي حمدي ولد الرشيد.

قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
 تصحيح البند األول منعقد تفويت حصص اجتماعية
املتعلق برأسمال الشركة املحدد
في  10.000.000درهم وليس
 100.000.000درهم في عقد البيع
الحصص من طرف السيد عادل 
الخطابي لصالح السيد محمد قمر
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
 تصحيح البند األول من عقد تفويتحصص اجتماعية املتعلق برأسمال 
الشركة املحدد في 10.000.000
درهم وليس  100.000.000درهم
في عقد البيع الحصص من طرف
السيد عادل الخطابي لصالح السيد
احمد قوبع.
قرار رقم  :5الذي ينص على
مايلي - :تصحيح البند األول من
عقد تفويت الحساب الجاري 
للسيد عادل الخطابي بتاريخ يناير
 2022املتعلق برأسمال الشركة
املحدد في  10.000.000درهم وليس
 100.000.000درهم.
قرار رقم  :6الذي ينص على
مايلي - :تصحيح رأسمال الشركة
املحدد في  10.000.000درهم وليس
 100.000.000درهم في عقد إقرار
االستالم للسيد عادل الخطابي
بتاريخ  18مارس  2020املصحح
اإلمضاء بتاريخ يناير 2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :تصحيح راسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1132/2022
219I

8369
FKM NEGOCE

FKM NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FKM NEGOCE
MASSIRA 2 ANBAR 2 IMM
F 1 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech Maroc
FKM NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مسيرة
 2العنبر 2عمارة  Fرقم  1مراكش -
 40300مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124839
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  FKM :
. NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال 
البناء و التجهيز .
عنوان املقر االجتماعي  :مسيرة
 2العنبر  2عمارة  Fرقم  1مراكش -
 40300مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي الخميلي عنوانه(ا) 
شطر  1حرف ج رقم  107تامنصورت
مراكش  40300مراكش املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي الخميلي عنوانه(ا) 
شطر  1حرف ج رقم  107تامنصورت
مراكش  40300مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .-
220I
STE DOMICILE CONSEIL

STE KIRA VOIT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
 ،AV MED V ، 35100جرسيف
املغرب
 STE KIRA VOIT SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي
مو�سى ملك الراشيدية  1الطابق
السفلي رقم  35100 - 26جرسيف
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1363
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تم تعيين
مسيرجديد للشركة السيد(ة) أزروال 
نور االسالم كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1305/2022
221I
GLOBE FIDUCIAIRE

VIMAPROM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم
 ،20100 ، 18الدارالبيضاء املغرب
 VIMAPROMشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم7
شارع احمد توكي الطبقة ٫2الشقة
 ٫10الدارالبيضاء  ,20000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
541229
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.VIMAPROM
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
للعقار.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم7
شارع احمد توكي الطبقة ٫2الشقة
 ٫10الدار البيضاء  ,20000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد حجوجي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد احمد بن الطالب 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد حجوجي عنوانه(ا) 
 25تجزئة ليلفورنيا كاليفورنيا 
 20150الدارالبيضاء املغرب.
السيد احمد بن الطالب عنوانه(ا) 
 18حدائق مجبر طابق السفلي عين
الشق  20470الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حجوجي عنوانه(ا) 
 25تجزئة ليلفورنيا كاليفورنيا 
 20150الدارالبيضاء املغرب.
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السيد احمد بن الطالب عنوانه(ا) 
 18حدائق مجبر طابق السفلي عين
الشق  20470الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822151
222I
STE FIDUTRA-COM

BEST PRIVATE TRANSFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الوفاء محمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زبير زكرياء  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوفاء محمد عنوانه(ا) 
الشطر  01رياض تامنصورت فيال
رقم  16تامنصورت  40300مراكش
املغرب.
السيد زبير زكرياء عنوانه(ا)  2
زنقة موزار بالطو   24020الجديدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوفاء محمد عنوانه(ا) 
الشطر  01رياض تامنصورت فيال
رقم  16تامنصورت  40300مراكش
املغرب
السيد زبير زكرياء عنوانه(ا) زنقة
موزاربالطو  24020الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135074
223I

STE FIDUTRA-COM
عمارة البركة الطابق  3رقم  19شارع
عالل الفا�سي  ،40000 ،مراكش
املغرب
 BEST PRIVATE TRANSFERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
السعادة عمارة رقم  121شقة رقم
 11املدينة الجديدة تامنصورت -
 40300مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
124859
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
PREMIRA CONSEIL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
META CONSTRUCTION
شكل الشركة  :شركة ذات مجموعة ذات النفع االقتصادي
تأسيس شركة مدنية عقارية
املسؤولية املحدودة.
PREMIRA CONSEIL
تسمية الشركة متبوعة عند
AV AMBASSADEUR 376
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BEST :
BEN AICHA 3EME ETG APT
.PRIVATE TRANSFER
ل 
8 ROCHES NOIRES، 20290،
غرض الشركة بإيجاز  :مقاو
CASABLANCA MAROC
نقل املسافرين عن طريق السيارات
في أيام وأوقات محددة  -النقل « META CONSTRUCTIONشركة
مدنية عقارية»
السياحي .-
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 :شارع
السعادة عمارة رقم  121شقة رقم عقبة بن نافع الحي املحمدي 20570
الدارالبيضاء املغرب
 11املدينة الجديدة تامنصورت -
«تأسيس شركة مدنية عقارية»
 40300مراكش املغرب.
ي
املدة التي تأسست من أجلها  رقم التقييد في السجل التجار :
541099
الشركة  99 :سنة .
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14فبراير  2022تقرر تأسيس شركة
مدنية عقارية ذات البيانات التالية:
 تسمية الشركة ،متبوعة عنداإلقتضاء ،بمختصر تسميتهاMETA :
CONSTRUCTION
 غرض الشركة بإيجاز :منعشعقاري
 عنوان املقراالجتماعي 23 :شارععقبة بن نافع الحي املحمدي 20570
الدارالبيضاء املغرب
 املدة التي تأسست من أجلها الشركة (سنة)50 :
 مبلغ رأسمال الشركة: 12.000.000درهم.
 مبلغ الحصص النقدية1.000 :درهم
 مبلغ الحصص العينية معوصف موجزلها وتقييم لها - :درهم- ،
 بيانات حول الشركاء األشخاص الطبيعيون:
 السيد(ة) وارحو فؤاد بصفته(ا) مسير والكائن عنوانه ب :فرنسا  -
فرنسا فرنسا
 السيد(ة) القو�سي كرمبصفته(ا) مسير والكائن عنوانه ب:
طنجة  -طنجة املغرب
 السيد(ة)  غمير عبد الصمدبصفته(ا) مسير والكائن عنوانه ب:
االلفة  -الدارالبيضاء املغرب
 السيد(ة)  بنا�سي الحسنبصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب:
جميلة  -الدارالبيضاء املغرب
 السيد(ة) بلعشيرأنس بصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب :الحي
الحسني  -الدارالبيضاء املغرب
 السيد(ة) بوكيربشرى بصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب :الصخور
سوداء  -الدارالبيضاء املغرب
 السيد(ة)  بوراس أسامةبصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب:
سيدي مومن  -الدارالبيضاء املغرب
 السيد(ة) بوزاراملهدي بصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب :الحي
املحمدي  -الدارالبيضاء املغرب.

الجريدة الرسمية
 السيد(ة) العوني منير بصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب :فرنسا  -
فرنسا فرنسا
 السيد(ة) وارحويونس بصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب :سيدي 
معروف  -الدارالبيضاء املغرب
 السيد(ة) الكريني أحمدبصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب:
فرنسا  -فرنسا فرنسا
 السيد(ة) منصيف يوسفبصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب:
فرنسا  -فرنسا فرنسا
 السيد(ة)  زاقا كريم بصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب :فرنسا  -
فرنسا فرنسا
 السيد(ة)  سلماوي محسنبصفته(ا) شريك والكائن عنوانه ب:
فرنسا  -فرنسا فرنسا
 األشخاص املعنويون:
 ميتا كونستغيكسيو  «مجموعةذات النفع االقتصادي» بصفتها 
شركة والكائن مقرها اإلجتماعي
ب 23 :شارع عقبة بن نافع الحي
املحمدي  -الدارالبيضاء املغرب
رقم السجل التجاري عند
االقتضاء541099 :
املمثل الدائم :غميرعبد الصمد
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن وصفات الشركاء أو
األغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة
اتجاه الغير:
 األشخاص الطبيعيون:
 السيد(ة) وارحو فؤاد بصفته(ا) مسير والكائن عنوانه ب :فرنسا  -
فرنسا فرنسا
 السيد(ة) القو�سي كرمبصفته(ا) مسير والكائن عنوانه ب:
املغرب  -طنجة املغرب
 السيد(ة)  غمير عبد الصمدبصفته(ا) مسير والكائن عنوانه ب:
املغرب  -الدارالبيضاء املغرب.
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 األشخاص املعنويون:
 ميتا كونستغيكسيو  «مجموعةذات النفع االقتصادي» بصفتها  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
شركة والكائن مقرها اإلجتماعي
تأسيس شركة
ب 23 :شارع عقبة بن نافع الحي
TARIK BOUABDELLAOUI
املحمدي  -الدارالبيضاء املغرب
Hay angad rue c18 n41 lazaret ،
رقم السجل التجاري عند
60000، Oujda Maroc
االقتضاء541099 :
 STE MH SA TRVشركة ذات
تم التقييد في السجل التجاري  مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
بتاريخ  22أبريل  2022تحت رقم
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
.541099
 224Iسيدي يحي النجد 2رقم  864وجدة
  60000وجدة املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
2htj consulting
محدودة ذات الشريك الوحيد
SCIERIE KASIMI SERVICES
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
39253
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
2htj consulting
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
اقامة مختارة زنقة قنيطرة ساحة محدودة ذات الشريك الوحيد
 2شتنبرمكتب رقم  24طابق رقم  6باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
حمرية  ،50000 ،مكناس املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
SCIERIE KASIMI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بآزرو كلم اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.MH SA TRV
 ،5طريق مكناس(آيت مو�سى عدي)
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال 
  53100آزرو املغرب.البناء و األشغال املختلفة.
تفويت حصص
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
رقم التقييد في السجل التجاري  .-سيدي يحي النجد 2رقم  864وجدة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  60000 -وجدة املغرب.
املؤرخ في  01مارس  2022تمت
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
املصادقة على :
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تفويت السيد (ة) موالي عبد هللا
قاسمي  10.000حصة اجتماعية درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محرزي محمد 1.000 :
من أصل  1.000.000حصة لفائدة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد (ة) موالي املصطفى قاسمي
األسماء الشخصية والعائلية
بتاريخ  01مارس .2022
وصفات ومواطن الشركاء :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد محرزي محمد عنوانه(ا) 
االبتدائية بازروبتاريخ  19أبريل  2022تجزئة النجد  2زنقة العفو رقم 04
تحت رقم .26511122003698
سيدي يحي وجدة  60000وجدة
 225Iاملغرب.
TARIK BOUABDELLAOUI

STE MH SA TRV

الجريدة الرسمية
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محرزي محمد عنوانه(ا) 
تجزئة النجد  2زنقة العفو رقم 04
سيدي يحي وجدة  60000وجدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1329
226I
ACTIFISC

LAMARMOZITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

ACTIFISC
IMM CHOUROUK AV MED V
safi، 46000، safi MAROC
 LAMARMOZITEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
الفردوس  51-50إدريس بناصر-
 46000أسفي املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10805
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يناير  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد LAMARMOZITE
مبلغ رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي عمارة الفردوس
 50-51إدريس بناصر 46000 -
أسفي املغرب نتيجة ل   :عدم
تحريررأس املال.
و حدد مقر التصفية ب عمارة
الفردوس  50-51إدريس بناصر -
 46000أسفي املغرب.
و عين:
السيد(ة) املكنادي محمد و
عنوانه(ا)  عمارة الفردوس 50-51
إدريس بناصر  46000أسفي املغرب
كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :عمارة الفردوس
 50-51إدريس بناصرأسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  18يناير
 2021تحت رقم .38/2021
227I
BOUKHRIS &ASSOCIES

CLOUDFRET
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

CLOUDFRET
شركة مساهمة رأسمالها محدد في
 1.161.000درهم
مقرها االجتماعي 214 :شارع ابن
سينا حي الهناء  -الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء
عدد478243 :
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  14مارس
 2022تقرر ما يلي:
• الزيادة في رأسمال الشركة
بمبلغ  129.000درهم عن طريق
تقديم حصص نقدية أو  /و إجراء
مقاصة مع ديون الشركة املحددة
املقدار و املستحقة لرفعه من مبلغ
 1.161.000درهم إلى 1.290.000
درهم ،بما في ذلك عالوة إصداربمبلغ
 1.371.000درهم ؛
• تحيين البند  6من النظام
االسا�سي للشركة.
بمقت�ضى محضر مجلس االدارة
املنعقد بتاريخ  06أبريل  2022تقرر
ما يلي:
• معاينة اإلنجاز النهائي للزيادة
من رأسمال الشركة بمبلغ 129.000
درهم عن طريق تقديم حصص
نقدية أو  /وإجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار و املستحقة
لرفعه من مبلغ  1.161.000درهم إلى
 1.290.000درهم ،بما في ذلك عالوة
إصداربمبلغ  1.371.000درهم؛
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• معاينة تحيين البند  6من
النظام االسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء تحت عدد 821527
بتاريخ  19أبريل .2022
ملخص قصد النشر
228I
FOUZMEDIA

KNRIAK TRANS
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
« KNRIAK TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
الهدى رقم  - - 304سيدي عالل
التازي املركزاملغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.26191
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم تحويل  700حصة من الحصص
التي يمتلكها السيد نور الدين كحلول 
لفائدة كل من	• :السيد عبد
هللا ابراهمي الحامل ل ب.و.ت رقم
 X121461والساكن في القنيطرة،
منطقة التنشيط رقم  137الطابق
األول شقة  1وذلك بنسبة 350
حصة ؛ •	السيد يونس الغفولي
الحامل ل ب.و.ت رقم ZG61459
والساكن في القنيطرة ،رقم 1316
جنان  3بئر الرامي وذلك بنسبة 350
حصة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى محضر الجمع العام الغير
االعتيادي املنعقد بنفس التاريخ ،تم
تقريرما يلي  :تحويل الحصص؛

تعيين السيد يونس الغفولي
والسيد عبد هللا ابراهمي كمسيرين
جديدين للشركة؛
تغيير اإلمضاء االجتماعي،
حيث تكون الشركة ملزمة من اآلن
فصاعدا بالتوقيع املشترك ملسيرين
على األقل؛
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم تحويل  700حصة من الحصص
التي يمتلكها السيد نور الدين كحلول 
لفائدة كل من	• :السيد عبد
هللا ابراهمي الحامل ل ب.و.ت رقم
 X121461والساكن في القنيطرة،
منطقة التنشيط رقم  137الطابق
األول شقة  1وذلك بنسبة 350
حصة ؛ •	السيد يونس الغفولي
الحامل ل ب.و.ت رقم ZG61459
والساكن في القنيطرة ،رقم 1316
جنان  3بئر الرامي وذلك بنسبة 350
حصة
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى محضر الجمع العام الغير
االعتيادي املنعقد بنفس التاريخ ،تم
تقريرما يلي:
تحويل الحصص؛
تعيين السيد يونس الغفولي
والسيد عبد هللا ابراهمي كمسيرين
جديدين للشركة؛
تغيير اإلمضاء االجتماعي،
حيث تكون الشركة ملزمة من اآلن
فصاعدا بالتوقيع املشترك ملسيرين
على األقل؛
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
بتاريخ  21أبريل  2022تحت رقم
.53/2022
229I

الجريدة الرسمية
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SOMADINCO

FIBEN

ABK INFO

K.Y TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة  Bرقم2
حي القدس البرنو�سي ،20610 ،
الدارالبيضاء املغرب
 ABK INFOشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  202شارع
عبد املومن رقم  5ا  20042 -لدا
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.371185
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25غشت  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  ABK INFOمبلغ
رأسمالها   10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  202شارع عبد
املومن رقم  5ا  20042 -لدا البيضاء
املغرب نتيجة ل  :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 202
شارع عبد املومن رقم  5ا 20042 -
لدا البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة)  خالد أبوهالل
و عنوانه(ا)  فيال 4ف جنان البركة
 13100بوزنيقة املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية 202 :
شارع عبد املومن رقم  5الدا البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .822210
230I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIBEN
BD Riad FB 14 Hay El Massira
Etg 01 Appt 01 Mohammedia
، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC
 K.Y TRANSFERTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
 405حي القدس املحمدية 20880 -
املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30381
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  K.Y :
.TRANSFERT
غرض الشركة بإيجاز  :وساطة
تحويل األموال
الخدمات املالية.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
 405حي القدس املحمدية 20880 -
املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كريمة اليسوفي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

8373

األسماء الشخصية والعائلية
KZ INGENIERIE
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كريمة اليسوفي عنوانه(ا)  شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
تجزئة رياض أهال زنقة  63رقم 23
PC SARL
طنجة  90090طنجة املغرب.
COMPLEXE JAOUHARA,
األسماء الشخصية والعائلية
BLOC 3 4EME ETAGE APPT
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة اليسوفي عنوانه(ا)  28 COMPLEXE JAOUHARA,
تجزئة رياض أهال زنقة  63رقم BLOC 3 4EME ETAGE APPT 28، 23
 ،12000تمارة Maroc
طنجة  90090طنجة املغرب
 KZ INGENIERIEشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  20أبريل
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 2022تحت رقم .765
 4الطابق االول اقامة قادرمرس
231I
الخيرتمارة  12000 -تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
FLASH ECONOMIE
املحدودة
EZAKI MOHAMMEDIA
رقم التقييد في السجل التجاري :
CLUB
135995
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 05فبراير  2022تم إعداد القانون
حل شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
EZAKI MOHAMMEDIA CLUB
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة.
رأسمالها  100000:درهم
تسمية الشركة متبوعة عند
مقرها اإلجتماعي 147 :اقامة افا
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  KZ :
الطابق - 2مكتب رقم  24شارع
.INGENIERIE
املقاومة  -الدارالبيضاء
غرض الشركة بإيجاز :
رقم التقييد في السجل التجاري
INGENIEUR CONSEIL
506983
TRAVAUX DIVERS OU
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في الدار .CONSTRUCTIONS
البيضاء بتاريخ  21فبراير  2022قرر
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
حل شركة-
رقم  4الطابق االول اقامة قادر مرس
عين السيد الزاكي بادو كمصفي الخيرتمارة  12000 -تمارة املغرب.
للشركة-
املدة التي تأسست من أجلها 
حدد مقر التصفية في  147اقامة الشركة  99 :سنة .
افا-الطابق - 2مكتب رقم  24شارع
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املقاومة  -الدارالبيضـاء -
درهم ،مقسم كالتالي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيدة هند الكالطي  500 :حصة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  21بقيمة  100درهم للحصة .
أبريل  2022تحت رقم 822103
السيد ربيع الزنوري  500 :حصة
 232Iبقيمة  100درهم للحصة .
PC SARL

8374

الجريدة الرسمية

تم االيداع القانوني بالسجل
األسماء الشخصية والعائلية
التجارية للمحكمة التجارية بالدار
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هند الكالطي عنوانه(ا)  البيضاء تحت عدد  821896بتاريخ
انس  3عمارة  19الشقة  5طريق عين 20.04.2022
من أجل الخالصة و البيان.
الشقف فاس  31020فاس املغرب.
234I
السيد ربيع الزنوري عنوانه(ا) 
اقامة الرياض  01عمارة  06شقة 08
IBRA MANAGEMENT
حي ابن رشد  12000تمارة املغرب.
PHARMACIE AVENUE
األسماء الشخصية والعائلية
HABOUHA
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هند الكالطي عنوانه(ا)  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
انس  3عمارة  19الشقة  5طريق عين
تأسيس شركة
الشقف فاس  31020فاس املغرب
IBRA MANAGEMENT
تم اإليداع القانوني باملحكمة
AVENUE MOHAMED 6 IMM
االبتدائية بتمارة بتاريخ  11أبريل
AILLAL NR 3223EME ETAGE
 2022تحت رقم .760
APPT 05 - LAAYOUNE - BP
233I
2367، 70000، laayoune maroc
PHARMACIE AVENUE
FLASH ECONOMIE
 HABOUHAشركة ذات مسؤولية
CLEAN FACTORY
محدودة ذات الشريك الوحيد
إعالن متعدد القرارات
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
شركةذات املسؤولية املحدودة كلين
املستقبل زنقة عمرو بن العاص
فاكتوري CLEAN FACTORYشركة
رقم  laayoune 70000 498العيون
مقرها االجتماعي الدارالبيضاء زنقة
املغرب
وليلي إقامة الخيررقم  16حي برجي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
رأسمالها  300.000درهم
محدودة ذات الشريك الوحيد
السجل التجاري 93493
رقم التقييد في السجل التجاري :
بمقت�ضى عقد توثيقي أمام
41301
االستاذ يوسف الزنايدي متعلق
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
بالجمع العام االستثنائي وتحيين  15أبريل  2022تم إعداد القانون
لنظام االسا�سي لشركة كلين األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
فاكتوري شركة ذات املسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد
املحدودة بتاريخ  ,07.03.2022باملميزات التالية:
تقررمايلي:
شكل الشركة  :شركة ذات
* تغيير توقيع املسير .يسير مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشركة:
الوحيد.
 - / 1السيد عبدهللا مازر .حامل
تسمية الشركة متبوعة عند
بطاقة لبطاقة التعريف الوطنية رقم اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
.B109754
PHARMACIE
AVENUE
:
- / 2السيد محمد مازر .حامل .HABOUHA
بطاقة لبطاقة التعريف الوطنية رقم
غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية.
.BE831229
عنوان املقر االجتماعي  :حي
تلتزم الشركة إما بتوقيع السيد املستقبل زنقة عمرو بن العاص
عبد هللا مازر أو توقيع والسيد محمد رقم  laayoune 70000 498العيون
املغرب.
مازر.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لينا املزمور 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لينا املزمور عنوانه(ا) 
حي القدس تجزئة الراحة شارع
عبد الرحمان ابن ابي بكر رقم 204
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لينا املزمور عنوانه(ا) 
حي القدس تجزئة الراحة شارع
عبد الرحمان ابن ابي بكر رقم 204
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1128
235I
FOUZMEDIA

AHLAM OPTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.AHLAM OPTIC
غرض الشركة بإيجاز  :هدف
الشركة الى  :النظارات والعدسات
البصرية.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
شارع موالي سليمان وسعد زغلول 
إقامة ريان  III-6متجر رقم - ،3
 14000القنيطرة .املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أحالم حماني عنوانه(ا) 
فيال  180زنقة الشهيد محمد املرابط
وزنقة س فال فلوري14000 .
القنيطرة املغرب.
السيدة عائشة بنحمحدي 
عنوانه(ا)  -- ---القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أحالم حماني عنوانه(ا) 
فيال  180زنقة الشهيد محمد املرابط
وزنقة س فال فلوري14000 .
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .-
236I

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 AHLAM OPTICشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
موالي سليمان وسعد زغلول إقامة
ريان  III-6متجررقم 14000 - ،3
sofoget
القنيطرة .املغرب
AIDA TOUR
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
sofoget
65013
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في residence chaimae bur n° 2 et 3
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
، 14000، kenitra maroc
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  AIDA TOURشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
املحدودة باملميزات التالية:

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
 59إقامة موالي عبد العزيزشارع
موالي عبد العزيزرقم 14000 4
القنيطرة .sofoget
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.57077
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31يناير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AIDA TOURمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي القنيطرة  59إقامة موالي 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز
رقم  14000 4القنيطرة sofoget
نتيجة ل  :زيادة خسائرالشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة
 59إقامة موالي عبد العزيز شارع
موالي عبد العزيز رقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
و عين:
السيد(ة)  عبدهللا عايدة و
عنوانه(ا)  عايدة  14000عايدة
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  21أبريل
 2022تحت رقم .91137
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sofoget

AM2H TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 AM2H TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59إقامة
موالي عبد العزيزشارع موالي عبد
العزيزرقم  14000 - 4القنيطرة

الجريدة الرسمية
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
65039
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها AM2H :
.TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع
أشغال عامة و أعمال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  59 :إقامة
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد
العزيز رقم  14000 - 4القنيطرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الحق حقي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد حقي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الحق حقي 500 :
بقيمة  100درهم.
السيد محمد حقي  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحق حقي عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
السيد محمد حقي عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق حقي عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .91132
238I
KTS CONSEIL

B A HABITAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
Angle Immam Chafii et Rue My
Hassan Premier, Jnane El Harti,
N° 55, Complexe Commercial
Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC
 B A HABITATشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيث
بزنس سنترشارع مسلم  -بوكار،
الطابق الثالث  ،شقة رقم ، 14
مراكش 40070 - .مراكش .املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124769
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 06
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  B A :
.HABITAT
غرض الشركة بإيجاز - :شقق
مفروشة لإليجار.
عنوان املقر االجتماعي  :زينيث
بزنس سنتر شارع مسلم  -بوكار ،
الطابق الثالث  ،شقة رقم ، 14
مراكش 40070 - .مراكش .املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ليلى عابديمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ليلى عابديمي عنوانه(ا) 
 5شارع دبو�سي  31240سان ميشل
سيع ارغ اورلي  31240اورلي فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بالل املاحي عنوانه(ا) 
 41شارع لكومين دو باريس فيتري 
 94400باريس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .134986
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BT CONSEIL

LA VETTLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
Espace maarif Rue abouishak al
marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
 LA VETTLEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
الحرية الطابق  3الشقة 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540503
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LA :
. VETTLE
غرض الشركة بإيجاز - :مقهى ،
مطعم  ،غرفة الشاي
حصاد األسماكتجارة واستيراد وتصديراألسماكالطازجة واملصنعة.
عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
الحرية الطابق  3الشقة 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد اليعقوبي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد اليعقوبي عنوانه(ا) 
فرنسا  2000فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد اليعقوبي عنوانه(ا) 
فرنسا  20000فرنسا فرنسا
السيد رضا أغربي عنوانه(ا) 
 08عملية باب كليفورنيا الطابق
 03الشقة  13عين الشق 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .821581
240I
ديوان موثق

HOUDA L'ISTITMAR ET
NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

ديوان موثق
شارع الجيش امللكي تجزئة وليلي
مكاتب الفتح الطابق  2الشقة ، 9
 ،30000فاس املغرب

houda l›istitmar et negoce
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :فاس
األطلس  251زنقة  17سيد الهادي
زواغة  30000 -فاس .Maroc
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.35993
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05أبريل 2022
تقرر تجديد مدة مزاولة مهام
املسيرين ملدة 3 :سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .2057
241I
موثق

بينطابول
إعالن متعدد القرارات

وبعد االطالع على وفاة الشريكة
باتريسيا ماري و اسناد حصصها 
السيدة للشريكة السيدة عنبر
الرزيني.و اعادة توزيع الحصص
الجديدة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
املصادقة على تحويل املقراالجتماعي
للشركة ،العنوان الجديد :حسنونة،
شارع موالي ادريس ،عمارة موالي 
ادريس  ،3الطابق األول رقم 22
بطنجة ،و تغيير الفصل  4من قانون
الشركة بناءا على ذلك.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
الترخيص ملسيرالشركة السيد يونس
الرزيني ،بتفويت امللك ذي الرسم
العقاري عدد  /3710ط ،و ذلك
بالثمن و الشروط التي يراها مناسبة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الفصل  04تحويل املقراالجتماعي
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
الفصل  07اعادة توزيع رأس املال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .3498
242I

موثق
شارع أبي الدرداء اقامة بشرى
الطابق األول مكتب رقم  16ساحة
األمم طنجة شارع أبي الدرداء اقامة
بشرى الطابق األول مكتب رقم 16
ساحة األمم طنجة ،90000 ،طنجة
موثق
املغرب
كومافري
بينطابول «شركة ذات املسؤولية
إعالن متعدد القرارات
املحدودة»
موثق
وعنوان مقرها االجتماعي :حسنونة
شارع أبي الدرداء اقامة بشرى
زنقة موالي ادريس عمارة موالي
الطابق األول مكتب رقم  16ساحة
ادريس  3طابق اول رقم  22حسنونة األمم طنجة شارع أبي الدرداء اقامة
بشرى الطابق األول مكتب رقم 16
زنقة موالي ادريس عمارة موالي
ادريس  3طابق اول رقم  90000 22ساحة األمم طنجة ،90000 ،طنجة
املغرب
طنجة املغرب.
كومافري «شركة ذات املسؤولية
«إعالن متعدد القرارات»
املحدودة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
وعنوان مقرها االجتماعي :حسنونة
.353
زنقة موالي ا ريس عمارة موالي ا
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي ريس  3طابق اول رقم  22حسنونة
املؤرخ في  19مارس  2022تم اتخاذ زنقة موالي ا ريس عمارة موالي ا
القرارات التالية:
ريس  3طابق اول رقم 90000 22
طنجة املغرب.
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.355
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي - :املصادقة على تحويل املقر
االجتماعي للشركة ،العنوان الجديد:
حسنونة ،شارع موالي ادريس ،عمارة
موالي ادريس  ،3الطابق األول رقم
 22بطنجة ،و تغيير الفصل  4من
قانون الشركة بناءا على ذلك.
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :الترخيص ملسيرالشركة السيد
يونس الرزيني ،بتفويت امللك ذي 
الرسم العقاري/3713 :ط ،و الرسم
العقاري رقم/3824 :ط .و ذلك
بالثمن و الشروط التي يراها مناسبة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الفصل  04تحويل املقراالجتماعي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .3496
243I
FIDELIO COMPTA

BADR B.M

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDELIO COMPTA
ي
حي البطحاء ،املركزالتجار نادية،
العمارة  ،2الطابق األول ،الشقة ، 1
 ،20390الدارالبيضاء املغرب
 BADR B.Mشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،4زنقة
طارق بن زياد ،حي املستشفيات- ،
 20360الدارالبيضاء ،املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
244253

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من « ،4زنقة طارق بن زياد ،حي
املستشفيات 20360 - ،الدار
البيضاء ،املغرب» إلى « ،14زنقة رود،
الطابق األر�ضي ،حي املستشفيات- ،
 20360الدارالبيضاء ،املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .822221
244I
GALAXYCOMPT

FAYAMZ-LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GALAXYCOMPT
Av. Mohamed Ben El Hasan Al
Ouazzani Résidence Nabil n°3
 ،Tétouan ، 93000تطوان املغرب
 FAYAMZ-LOGISTIQUEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي باب
سبتة شارع العرائش  298طابق 2
شقة  93102 - 3الفنيدق املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.30685
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 FAYAMZ-LOGISTIQUEمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي باب سبتة
شارع العرائش  298طابق  2شقة 3
  93102الفنيدق املغرب نتيجة ل :ازمة قطاع.
و حدد مقر التصفية ب حي باب
سبتة شارع العرائش  298طابق 2
شقة  93102 - 3فنيدق املغرب.

و عين:
السيد(ة)  فكري املرابط و
عنوانه(ا) اسبانيا   28010اسبانيا 
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  21أبريل
 2022تحت رقم .1075
245I
TRACONMA

TRACONMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

TRACONMA
N° 15 RUE TELEMCAN
RESIDENCE GHITA V.N ،
50060، MEKNES MAROC
 TRACONMAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 15
زنقة تلمسان إقامة غيثة املدينة
الجديدة  50000 -مكناس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.42581
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31مارس  2022تقرر حل
 TRACONMAشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها  90.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 15زنقة تلمسان إقامة غيثة املدينة
الجديدة  50000 -مكناس املغرب
نتيجة ل•	التصفية النهائية للشركة.
•إخالء ذمة و منح اإلبراء للمصفي
السيد عبد القادرالعزري.
•و بذلك تم االغالق النهائي
للشركة.
و عين:
السيد(ة)  عبد القادر العزري و
عنوانه(ا)   3زنقة تطوان الشقة 5
املدينة الجديدة  50000مكناس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

8377

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  31مارس  2022وفي رقم 15
زنقة تلمسان إقامة غيثة املدينة
الجديدة  50060 -مكناس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  14أبريل
 2022تحت رقم .118
246I
nador conseil sarl au

STEEL CERAMICAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد الداودي احمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الداودي سعيد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الداودي احمد عنوانه(ا) 
حي اوالد ميمون زنقة  04رقم 10
 62000الناظور املغرب.
السيد الداودي سعيد عنوانه(ا) 
حي اوالد ميمون زنقة سمارة رقم 76
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الداودي احمد عنوانه(ا) 
حي اوالد ميمون زنقة  04رقم 10
 62000ال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  07أبريل
 2022تحت رقم .547
247I

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc
 STEEL CERAMICASشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
بوطيب سكتور س  62000 -ال
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
la marocaine des bilans
رقم التقييد في السجل التجاري :
IZIL INDUSTRIES
23981
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 07مارس  2022تم إعداد القانون
توسيع نشاط الشركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
la marocaine des bilans
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات محج  11ينايرمكتب رقم  8عمارة
أدرارحي الداخلة  ،80060 ،أكادير
املسؤولية املحدودة.
املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
 IZIL INDUSTRIESشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STEEL :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
. CERAMICAS
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وعنوان مقرها االجتماعي عمارة
وتصديروبيع مواد البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :حي اوالد سفيرتجزئة ف و  862مكتب رقم
بوطيب سكتور س  62000 -ال   2تقاطع شارع الحسن األول وشارع
خالد بن الوليد أكادير80000 -
املغرب.
أكاديراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
توسيع نشاط الشركة
الشركة  99 :سنة .
رقم التقييد في السجل التجاري
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
.46869
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22أبريل  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
استيراد وتوزيع املواد الخاصة
بالتجميل والنظافة الشخصية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .109474
248I

SOCIETE AKHRI IMPORT EXPORT

دارالضيافة

فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري 
(األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري
دارالضيافة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
لشركة STE CASABLANCA BLVD
الكائن مقرها االجتماعي ب  :رياض
الزيتون القديم درب جامع رقم - 66
 40000مراكش املغرب املؤرخ في 09
شتنبر  2015تقرر مايلي:
HBLAWFIRM
فسخ عقد التسيير الحر لألصل
 WELDING ALLOYS MAROCالتجاري الكائن ب  :رياض الزيتون
القديم درب جامع رقم 40000 - 66
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مراكش املغرب  ،املوقع من طرف
تحويل املقراالجتماعي للشركة
شركة STE CASABLANCA BLVD
HBLAWFIRM
 :بصفتها مالكة لألصل التجاري و
Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6
شركة  STE PTITROLLSبصفتها 
Résidence Toubkal, 2ème étage
مسيرة حرة.
Gauthier, Casablanca ، 20060،
250I
Casablanca Maroc
ETS COMPTA HOUSE
WELDING ALLOYS MAROC
QADI FAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إعالن متعدد القرارات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،1ساحة
ETS COMPTA HOUSE
االستقالل ،الدور السابع ،سيدي
BD MOHAMED V N° 25
بليوط  20000 -الدارالبيضاء
KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
املغرب.
KHENIFRA MAROC
تحويل املقراالجتماعي للشركة
« QADI FAKشركة ذات املسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري
املحدودة»
.16539
وعنوان مقرها االجتماعي 15 :حي
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الرحمة خنيفرة  - -خنيفرة املغرب.
املؤرخ في  05شتنبر  2021تم تحويل
«إعالن متعدد القرارات»
املقر االجتماعي الحالي للشركة رقم التقييد في السجل التجاري:
.3899
من « ،1ساحة االستقالل ،الدور
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
السابع ،سيدي بليوط 20000 -
الدار البيضاء املغرب» إلى « تجزئة املؤرخ في  20فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
 79املنطقة الصناعية حد السوالم،
قرار رقم  :01الذي ينص على
برشيد ،السوالم  26402 -برشيد
مايلي :تفويت السيد القا�ضي براهيم
املغرب».
 500حصة للسيد فقري محمد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
قرار رقم  :02الذي ينص على
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  21أبريل مايلي :استقالة السيدالقا�ضي
 2022تحت رقم .406
براهيم مسير الشركة و تعيين السيد
 249Iفقري محمد املسيرالوحيد للشركة
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قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تغيير الشركة من شركة ذات
املسؤولية املحدودة الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  20فبراير
 2022تحت رقم .165
251I
ETS COMPTA HOUSE

ARRAID SARIR POUR
L›EDUCATION ET
L›ENSEIGNEMENT PRIVE
إعالن متعدد القرارات

قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي:
تغيير الشركة من شركة ذات
املسؤولية املحدودة الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد
قرار رقم  :04الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد ة التهامي
فاطمة و تعيين السيد البقباش
اسماعيل املسير الجديد و الوحيد
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص
بند رقم  :12الذي ينص على
مايلي :تعيين املسيرالجديد و الوحيد
للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .164
252I

ETS COMPTA HOUSE
BD MOHAMED V N° 25
KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC
ARRAID SARIR POUR
universal gestion
L›EDUCATION ET
MADDACH GESTION
L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
تأسيس شركة
النسيم اكلموس خنيفرة  - -خنيفرة
universal gestion
املغرب.
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم
«إعالن متعدد القرارات»
 7جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
املغرب
.3733
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي  MADDACH GESTIONشركة ذات
املؤرخ في  04أبريل  2022تم اتخاذ مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارموالي
جعفررقم  78سيدي عبد اللة
مايلي :تفويت السيدة التوهامي
فاطمة  500حصة للسيد البقباش غياث أيت أوريرمراكش 40000 -
مراكش املغرب
اسماعيل
تأسيس شركة ذات مسؤولية
قرار رقم  :02الذي ينص على
محدودة ذات الشريك الوحيد
مايلي :تفويت السيد البقباش عبد
الغاني  500حصة للسيد البقباش رقم التقييد في السجل التجاري :
124857
اسماعيل.
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.MADDACH GESTION
غرض الشركة بإيجاز  :إستغالل 
دور الضيافة/تقديم الخدمات
وتنظيم التظاهرات الفنية و
السياحية....
عنوان املقراالجتماعي  :دوارموالي 
جعفر رقم  78سيدي عبد اللة غياث
أيت أورير مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد مداش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد مداش عنوانه(ا) 
دوار بال الويدان مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد مداش عنوانه(ا) 
دوار بال الويدان مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135073
253I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

UNIVERS POLYDIOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR
151RUE MOHAMED EL
BEQUAL GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 UNIVERS POLYDIOMEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الحديقة زنقة  10رقم  9سيدي
مومن  20402 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
539125
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.UNIVERS POLYDIOME
غرض الشركة بإيجاز  :التعليم
القبل االبتدائي.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الحديقة زنقة  10رقم  9سيدي مومن
  20402الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ناجي مصطفى  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بلحمرى عائشة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

8379

السيد ناجي مصطفى عنوانه(ا) 
تجزئة الحديقة زنقة  10رقم 9
سيدي مومن  20402الدارالبيضاء
املغرب.
السيدة بلحمرى عائشة عنوانه(ا) 
تجزئة الحديقة زنقة  10رقم 9
سيدي مومن  20402الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ناجي مصطفى عنوانه(ا) 
تجزئة الحديقة زنقة  10رقم 9
سيدي مومن  20402الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 05أبريل  2022تحت رقم .820239
254I
KAOUN

KACHPREFA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.KACHPREFA
غرض الشركة بإيجاز - :بيع و
شراء مواد البناء
اشغال مختلفة والبناءاالستيراد و التصدير.عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 1دوار دار الحمرة اسكجور مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايت القاظي عبد هللا :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت القا�ضي عبد هللا
عنوانه(ا) تجزئة املحاميد  9رقم 748
اسكجور مراكش  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت القا�ضي عبد هللا
عنوانه(ا) تجزئة املحاميد  9رقم 748
اسكجور مراكش  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  -تحت رقم
255I

KAOUN
N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 KACHPREFAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 1دواردارالحمرة اسكجور مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
HALA EXPERTISE SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد
FILIERE CAR
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
124437
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
HALA EXPERTISE SARL AU
 09مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 11RESIDENCE ESSABAH PLACE
PRINCE SIDI MOHAMED
محدودة ذات الشريك الوحيد
BELVEDERE، 20300،
باملميزات التالية:
CASABLANCA MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
FILIERE CAR
مسؤولية محدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد.
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8380

وعنوان مقرها اإلجتماعي  84زنقة
ابن منير ،محل رقم  33معاريف -
 20150الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
541027
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 01
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.FILIERE CAR
غرض الشركة بإيجاز  • :تأجير
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  84 :زنقة
ابن منير  ،محل رقم  33معاريف -
 20150الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الشاهي سميرة 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد مهدهبي عصام 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدهبي عصام عنوانه(ا) 
 65زنقة بازاس اقامة عمر ط4
ش 20350 406الدار البيضاء
املغرب.
السيدة الشاهي سميرة عنوانه(ا) 
20RUE JEAN MOULIN 95
. 95210 SAINT GRATIEN
.FRANCE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لكدالي عبير عنوانه(ا) 34
زنقة جوتيا الحبوس  20490الدار
البيضاء املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .-
256I
STE FIDU-LIDOU SARL

SIRIZATRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
N°35 AVENUE LALLA HASNA
IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
ETAGE BUREAU 14 VN FES،
30000، FES MAROC
 SIRIZATRAVشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7
تجزئة غالي اسكان  2زواغة السفلى
  30000فاس املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.59371
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SIRIZATRAVمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي رقم  7تجزئة غالي اسكان 2
زواغة السفلى  30000 -فاس املغرب
نتيجة ل  :غياب نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 7
تجزئة غالي اسكان  2زواغة السفلى
  30000فاس املغرب.و عين:
وي
و
السيد(ة)  زكرياء الحمي
عنوانه(ا)  زنقة  8رقم  11حي ميكو 
 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  25أبريل
 2022تحت رقم .1946/2022
257I
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SOCIETE MAROCAINE TECH-PRO
ELECTRIQUE

HAIRSTYLIST IKRAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي 104 :
طريق رڴية حومة الدراوة (بين
الطابقين االر�ضي واالول)  90000 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة اكرام الشرعي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اكرام الشرعي عنوانه(ا) 
رقم  08زنقة الورد املدينة الجديدة
 31000صفرو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اكرام الشرعي عنوانه(ا) 
رقم  08زنقة الورد املدينة الجديدة
 31000صفرو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .3585
258I

HAIRSTYLIST IKRAM
 104طريق رڴية حومة الدراوة ( بين
الطابقين االر�ضي واالول) ،90000 ،
طنجة املغرب
 HAIRSTYLIST IKRAMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  104طريق
رڴية حومة الدراوة (بين الطابقين
االر�ضي واالول)  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126613
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
اليك�سي و شركائه
محدودة ذات الشريك الوحيد
النصحي فرست
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة
الوحيد.
اليك�سي و شركائه
تسمية الشركة متبوعة عند
زنقة ادريس الحريزي ،اقامة 85
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
الطابق  ،4رقم ،20000 ، 19
.HAIRSTYLIST IKRAM
الدارالبيضاء املغرب
غرض الشركة بإيجاز  - :صالون
النصحي فرست شركة ذات
تصفيف شعرللسيدات والجمال.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 العناية بالشعر وعالجه ألغراضالوحيد
النظافة والجمال
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
 مركز للعناية والتجميل واللياقة الوفاق م س  01عمارة  6الطابق 1البدنية.
الشقة  8عين السبع  20000 -الدار
 تجارة مستحضرات التجميلالبيضاء املغرب
وأدوات وإكسسوارات تصفيف
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشعر ومنتجات معالجة الشعر وما 
محدودة ذات الشريك الوحيد
إلى ذلك.
رقم التقييد في السجل التجاري :
 التدليك وعالجات الجسم.539477
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بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
النصحي فرست.
غرض الشركة بإيجاز  :وكيل،
تاجر أو وسيط االستيراد والتصدير،
مقاول أعمال أو إنشاءات مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
الوفاق م س  01عمارة  6الطابق 1
الشقة  8عين السبع  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة إحسان خورشيف
عنوانه(ا)  حي النجمة بلوك  10رقم
 31بنسليمان   13000بنسليمان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة إحسان خورشيف
عنوانه(ا)  حي النجمة بلوك  10رقم
 31بنسليمان   13000بنسليمان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
غشت  2022تحت رقم .-
259I

MODA CONSULTING & SERVICES

BOULANGERIE CHOIX
D›OR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& MODA CONSULTING
SERVICES
N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
،ETG 1 CASABLANCA ، 26200
الدارالبيضاء املغرب
BOULANGERIE CHOIX D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
رقم  81الداخلة الداخلة 73000
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
21053
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BOULANGERIE CHOIX D’OR
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة و
حلويات .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
النهضة رقم  81الداخلة الداخلة
 73000الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام بدوش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

8381

تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد هشام بدوش عنوانه(ا) حي
النهضة  01رقم  47الداخلة  73000االبتدائية بخريبكة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .186
الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
261I
ومواطن مسيري الشركة:
ائتمانية أكيدي
السيد هشام بدوش عنوانه(ا) حي
AI-COMPANY
النهضة  01رقم  47الداخلة 73000
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الداخلة املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حل شركة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 15
ائتمانية أكيدي
مارس  2022تحت رقم .-
 260Iزنقة اسفي،محج الحسن الثاني،
الشقة  ،12الطابق الثالث (م.ج)
ACCURCONSULTING
حمرية مكناس  ،50000 ،مكناس
املغرب
H.T SMART SARL AU
 AI-COMPANYشركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
الوحيد(في طور التصفية)
تفويت حصص
ACCURCONSULTING
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املنزه  2رقم  438بوفكران ،مكناس
IMM1 APPT 5 3EME ETAGE
COMPLEXE FIRDAOUS
  50050تجزئة املنزه  2رقم 438KHOURIBGA ، 25000،
بوفكران ،مكناس املغرب.
حل شركة
 KHOURIBGAاملغرب
رقم التقييد في السجل التجاري
H.T SMART SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
.38473
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  1537املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر حل
حي األمل خريبكة  25000 -خريبكة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب.
الشريك الوحيد AI-COMPANY
تفويت حصص
مبلغ رأسمالها  60.000درهم وعنوان
رقم التقييد في السجل التجاري
مقرها اإلجتماعي تجزئة املنزه  2رقم
.6031
 438بوفكران ،مكناس 50050 -
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي تجزئة املنزه  2رقم  438بوفكران،
املؤرخ في  10مارس  2022تمت مكناس املغرب نتيجة ل   :انعدام
املصادقة على :
األرباح.
تفويت السيد (ة)  يونس حداد
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
 500حصة اجتماعية من أصل  500املنزه  2رقم  438بوفكران ،مكناس
حصة لفائدة السيد (ة) طارق توامي  50050 -بوفكران ،مكناس املغرب.
بتاريخ  10مارس .2022
و عين:
السيد(ة) محمد العائدي و
تفويت السيد (ة) املهدي حداد
 500حصة اجتماعية من أصل  500عنوانه(ا)  تجزئة املنزه  2رقم 438
حصة لفائدة السيد (ة) طارق توامي  50050بوفكران ،مكناس املغرب
بتاريخ  10مارس .2022
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  :تجزئة
املنزه  2رقم  438بوفكران ،مكناس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .133
262I
FOUZMEDIA

EL YAKOUT UNIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 EL YAKOUT UNIVERSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األر�ضي وبين الطابقين من فيال رقم
 137تجزئة العامرية مهدية الشاطئ
  14000القنيطرة املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
60101
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  EL :
.YAKOUT UNIVERS
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
املشروبات الغازية.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
األر�ضي وبين الطابقين من فيال رقم
 137تجزئة العامرية مهدية الشاطئ
 14000 -القنيطرة املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عبود صوفيا عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عبود صوفيا عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .-
263I
STE TAMDARTI TRAVAUX DIVERS

شركة تمدارتي للبناء و األشغال
املختلفة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :دوار
أسدور  35000 -تازة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد تمدارتي عبد الواحد 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيدة أكنوش صليحة 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد تمدارتي عبد الواحد
عنوانه(ا)  دوار أسدور  35000تازة
املغرب.
السيدة أكنوش صليحة عنوانه(ا) 
دوارأسدور  35000تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد تمدارتي عبد الواحد
عنوانه(ا)  دوار أسدور  35000تازة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  14يوليوز
 2021تحت رقم .410
264I

STE TAMDARTI TRAVAUX
DIVERS
DR ASDOUR ، 35000، TAZA
MAROC
شركة تمدارتي للبناء و األشغال
املختلفة شركة ذات املسؤولية
HARD SERVICES
املحدودة
هارد سرفيس ش.م.م.
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
أسدور  35000 -تازة املغرب
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
HARD SERVICES
املحدودة
الرقم  177اقامة مبروكة الطابق 1
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
البئرالجديد ،24150 ، .البئرالجديد
6115
املغرب
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أبريل  2021تم إعداد القانون هارد سرفيس ش.م.م .شركة ذات
املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات  177اقامة مبروكة الطابق  1البئر
الجديد 24150 - .البئرالجديد
املسؤولية املحدودة.
املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة ذات املسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شركة
املحدودة
تمدارتي للبناء و األشغال املختلفة.
ي
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد رقم التقييد في السجل التجار :
البناء و األشغال املختلفة.
19329

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :هارد
سرفيس ش.م.م..
غرض الشركة بإيجاز 	• :األمن
الخاص والحراسة واملراقبة والبستنة
والنظافة واألعمال املتنوعة.
• التركيبات والترميمات الداخلية
والخارجية ؛ أعمال متنوعة (جص
 ،خشب  ،ستانلس ستيل  ،أملنيوم
 ،سباكة  ،كهرباء  ،رخام  ،سيراميك
 ،تكييف  ،ديكور داخلي وخارجي ،
كاميرا مراقبة  ،شبكة كمبيوتر ..)...
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 177اقامة مبروكة الطابق  1البئر
الجديد 24150 - .البئر الجديد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد سنيتفي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوعزة الريكط  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد سنيتفي عنوانه(ا) 
دوار اوالد الحاج قاسم املهارزة
الساحل البئر الجديد  24150البئر
الجديد املغرب.
السيد بوعزة الريكط عنوانه(ا) 
دوار الهياملة املهارزة الساحل البئر
الجديد  24150البئرالجديد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد سنيتفي عنوانه(ا) 
دوار اوالد الحاج قاسم املهارزة
الساحل البئر الجديد  24150البئر
الجديد املغرب.
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السيد بوعزة الريكط عنوانه(ا) 
دوار الهياملة املهارزة الساحل البئر
الجديد  24150البئرالجديد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .27743
265I

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  21أبريل
 2022تحت رقم .1911
266I

SAFIGEC

STE LES HERITIERES
BENSAID PROMOTEUR
»IMMOBILIER « SOHEB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SAFIGEC
RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT
2 FES، 30000، FES MAROC
ste les heritieres bensaid
« promoteur immobilier
 »SOHEBشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  788اقامة
الرياض طريق صفرو  33000 -فاس
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.35669
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة ste
les heritieres bensaid promoteur
 »immobilier « SOHEBمبلغ
رأسمالها   1.000.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  788اقامة الرياض
طريق صفرو  33000 -فاس املغرب
نتيجة ل  :شركة في الخساءر .
و حدد مقر التصفية ب 788
اقامة الرياض طريق صفرو 33000 -
فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة)  يونس بنسعيد و
عنوانه(ا)   11زنقة ابي حيان
التوحيدي الشقة  33000 4فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

socomif sarl

MIGEL SALVADOR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة  35شقة
رقم  ،14005 ، 2القنيطرة املغرب
MIGEL SALVADOR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبد العزيزرقم  4زنقة
موالي عبد العزيزالقنيطرة 14000
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
65025
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 18
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها MIGEL :
. SALVADOR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
نقل البضائع.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبد العزيز رقم  4زنقة
موالي عبد العزيز القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب.

8383

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادريس البداوي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ادريس البداوي  1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس البداوي عنوانه(ا) 
دوارالحاللبة الشمالية عامرالسفلية
 14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس البداوي عنوانه(ا) 
دوارالحاللبة الشمالية عامرالسفلية
 14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .91123
267I
FOREIGN CONSULTING

جل هوسينع انڢست

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8
ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC
جل هوسينع انڢست شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  202شارع
عبد املومن رقم  5الطابق األر�ضي
الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
341083
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :جل
هوسينع انڢست.
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي 202 :
شارع عبد املومن رقم  5الطابق
األر�ضي الدارالبيضاء الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  2022 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 47.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدهللا جابر 459.120 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف لين  5.440 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد لين  5.440 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا جابر عنوانه(ا) 
كازا فلور كاليفورنيا زنقة  10رقم 22
و  24البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد يوسف لين عنوانه(ا) 
كازا كرين تاون فيال  536املدينة
الخضراء بوسكورة البيضاء 27182
الدارالبيضاء املغرب.
السيد محمد لين عنوانه(ا)  48
تجزئة عرصة لكبيرطابق  6شقة
 16املعاريف الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا جابر عنوانه(ا) 
كازا فلور كاليفورنيا زنقة  10رقم 22
و  24البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب
السيد يوسف لين عنوانه(ا) 
كازا كرين تاون فيال  536املدينة
الخضراء بوسكورة البيضاء 27182
الدارالبيضاء املغرب.
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السيد محمد لين عنوانه(ا)  48
تجزئة عرصة لكبيرطابق  6شقة
 16املعاريف الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .821853
268I
FLASH ECONOMIE

RIDAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
خطإ
استدراك ٍ

ديوان األستاذ يوسف املداني
موثق بمكناس-مكتب رقم  1الطابق األول إقامة
أمينة  2زاوية
زنقة طرفاية و زنقة املعري م.ج
مكناس
إصالح خطأ مادي
حيت وقع خطأ بالجريدة
الرسمية عدد ،5644 :صحيفة:
 ،18840بتاريخ،2020.12.30 :
لشركة  RIDAKAش.م.م ،مقرها 
االجتماعي الكائن بالقنيطرة إقامة
شيماء ،رقم  ،01زاوية زنقة موالي 
اسماعيل و ادريس األكبر ،مسجلة
بالسجل التجاري عدد،46547 :
مفاده بمقت�ضى جمع العام استثنائي
من أجل رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره  2.000.000.00درهم
أي من  3.500.000.00درهم إلى
 4.500.000.00درهم« .خطأ»
و الصحيح هو ثم رفع رأسمال 
الشركة بمبلغ قدره 2.500.000.00
درهم أي من  2.000.000.00درهم
إلى  4.500.000.00درهم ،عن طريق:
إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
و باقي مقتضيات اإلشهار السالف
الذكر تبقى على ما هو عليه و بدون
تغيير.
269I

FLASH ECONOMIE

IMMO ANAFA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 IMMO ANAFAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع انفا
 203اقامة زهرة الطابق 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540621
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها IMMO :
.ANAFA
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
العقارات والترويج.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع انفا 
 203اقامة زهرة الطابق 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة26.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جكوب ازروال  260 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جكوب ازروال عنوانه(ا) 
203شارع انفا الطابق  5اقامة زهرة
 20000الدارالبيضاء املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
STE LOCA RAITAB
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر ايت ارجدال عنوانه(ا)  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اقامة نور سيتي فدان نصيب عمارة
تعيين مسيرجديد للشركة
 9رقم  3س م  20000الدار البيضاء
FIDERSER
املغرب
BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM
تم اإليداع القانوني باملحكمة
، 14200، SIDI SLIMANE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
MAROC
أبريل  2021تحت رقم .540621
 STE LOCA RAITABشركة ذات
 270Iمسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
ACCURCONSULTING
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
JASMINE TOURS
بلوك د رقم  14الطابق االول -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 14200سيدي سليمان املغرب.
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
.3195
ACCURCONSULTING
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
IMM1 APPT 5 3EME ETAGE
املؤرخ في  19أبريل  2022تم تعيين
COMPLEXE FIRDAOUS
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
KHOURIBGA ، 25000،
لعري�شي قاسم كمسيروحيد
 KHOURIBGAاملغرب
تبعا إلقالة مسير.
 JASMINE TOURSشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 20
الوحيد
أبريل  2022تحت رقم .87/2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
272I
 32ودادية حي الوحدة خريبكة -
 25000خريبكة املغرب.
advanced finance corporate
تفويت حصص
BAYONNE IMMO
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
.6721
تأسيس شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
advanced finance corporate
املؤرخ في  25أبريل  2022تمت
riad 2 n°168 1er etg bd
املصادقة على :
palestine el alia mohammedia ،
تفويت السيد (ة)  زكرياء صبار
20800، mohammedia maroc
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 BAYONNE IMMOشركة ذات
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) طارق
مسؤولية محدودة ذات الشريك
توامي بتاريخ  20أبريل .2022
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  25أبريل
جنان الزيتون رقم  214عمارة
 2022تحت رقم .185
 10الطابق  1بني يخلف املحمدية
 28815املحمدية املغرب
271I
FIDERSER

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
30411
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 25
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BAYONNE IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
جنان الزيتون رقم  214عمارة
 10الطابق  1بني يخلف املحمدية
 28815املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الغالية أديب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الغالية أديب عنوانه(ا) 
كريان الرحامنة بلوك  15رقم 426
سيدي مومن  20402البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الغالية أديب عنوانه(ا) 
كريان الرحامنة بلوك  15رقم 426
سيدي مومن  20402البيضاء
املغرب
السيد مجد محمد عنوانه(ا) 
تجزئة السالم رقم 20800 108
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .791
273I

8385

ste delta conseil jbs

PME CONSULTING GROUP

STE SOJAMICO SARL AU

ARCHITECTURAL GLASS EL
GHALI FRERES A.G.E.F

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

تأسيس شركة

ste delta conseil jbs
رقم  8زنقة بغداد الطابق األول
الجديدة  ،24000 ،الجديدة املغرب
 STE SOJAMICO SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
مازكان تجزئة رقم  52الطابق
األر�ضي الجديدة  24000 -الجديدة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.16589
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  16فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE SOJAMICO
 SARL AUمبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة مازكان تجزئة رقم  52الطابق
األر�ضي الجديدة  24000 -الجديدة
املغرب نتيجة ل  :عجزو تعثرالشركة.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
مازكان تجزئة رقم  52الطابق األر�ضي
الجديدة  24000 -الجديدة املغرب.
و عين:
جميل
السيد(ة) محمد
و عنوانه(ا)  تجزئة مازكان تجزئة
رقم  52الطابق األر�ضي الجديدة
 24000الجديدة 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 بالجديدة بتاريخ  21مارس
 2022تحت رقم .27627
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السيد عبد الرحيم زكاغ 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف زكاغ  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أمين زكاغ  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد زكاغ عنوانه(ا) رقم
 1عمارة  32تجزئة األمان حي املسيرة
 30000فاس املغرب.
السيد علي زكاغ عنوانه(ا)  رقم
 33تجزئة البركة حي املسيرة 30000
فاس املغرب.
السيد عبد الرحيم زكاغ عنوانه(ا) 
رقم  33تجزئة األمان حي املسيرة
 30000فاس املغرب.
السيد يوسف زكاغ عنوانه(ا) رقم
 33تجزئة األمان حي املسيرة 30000
فاس املغرب.
السيد أمين زكاغ عنوانه(ا)  رقم
 32تجزئة األمان حي املسيرة 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد زكاغ عنوانه(ا) رقم
 1عمارة  32تجزئة األمان حي املسيرة
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .1899
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PME CONSULTING GROUP
 13إقامة املوحدين شارع مصرم ج
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
ARCHITECTURAL GLASS EL
 GHALI FRERES A.G.E.Fشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطعة
 2-30تجزئة االنبعاث  3راس املا -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
72355
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
ARCHITECTURAL GLASS EL
.GHALI FRERES A.G.E.F
غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
مواد البناء بالجملة واألشغال 
املختلفة وبصفة عامة كل العمليات
التجارية والعقارية وغير العقارية
واملالية املتعلقة بصفة مباشرة أوغير
مباشرة بالهدف املذكور أعاله.
CABINET DE GESTION ET RÉVISION
COMPTABLE
عنوان املقر االجتماعي  :القطعة
 30-2تجزئة االنبعاث  3راس املا  -
NIZICOM
إعالن متعدد القرارات
 30000فاس املغرب.
CABINET DE GESTION ET
املدة التي تأسست من أجلها 
RÉVISION COMPTABLE
الشركة  99 :سنة .
IMM GHA 6ème étage,
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
bureau n°43 centrak park
درهم ،مقسم كالتالي:
Mohammedia ، 28810،
السيد محمد زكاغ  300 :حصة
Mohammedia maroc
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد علي زكاغ  200 :حصة « NIZICOMشركة ذات املسؤولية
بقيمة  100درهم للحصة .
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

8386

وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
سنترال بارك  ،عمارة  ، Aالطابق
السادس رقم  43املحمدية 28810 -
املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.28079
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  1تفويت الحصص:
الذي ينص على مايلي :قام السيد
أيوب النيزي مغربي الجنسية ،
مزداد في موالي رشيد الدار البيضاء
بتاريخ  07/01/1989حامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم ، T227953
مقيم بدوارأوالد سيدي علي بن عزوز
شالالت املحمدية .ببيع  500حصة
( 500حصة بسعر  100درهم لكل
منهما) من الشركة املذكورة للسيدة
سارة أربيطي  ،مغربية الجنسية ،
مزدادة في وزان بتاريخ 20/07/1988
حاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ، GM111273واملقيمة في
سكن جنان زيتون عمارة  1شقة
 17بني يخلف .قيمة الحصص
املباعة  50000.00درهم (خمسون
ألف درهم) .وبيعت الحصص (500
حصة) بسعربيع  100درهم للحصة.
بعد عملية نقل الحصص  ،يقر
املساهم الوحيد ويقبل تخصيص
الحصص املنقولة إلى :السيدة سارة
أربيطي
قرار رقم  2تغيير غرض الشركة :
الذي ينص على مايلي :يقرر املساهم
الوحيد تغيير غرض الشركة على
النحو التالي - :مقاول التركيبات
الكهربائية  -األعمال الهندسية ،
وأعمال البناء  ،واألشغال العامة ،
وأعمال الحفر  ،وشبكات الحاسوب
 ،وكاميرات املراقبة  ،وكابالت األلياف
الضوئية (توصيل  -تقرير بصري) 
 توفير جميع الخدمات واملشترياتوالبيع والتمثيل لجميع معدات
الشبكة والكابالت - .انتاج وتركيب
املواد ومعدات االتصال - .االتصاالت

الجريدة الرسمية
السلكية والالسلكية والراديو  ،
وإدراك وصيانة أنظمة ومعدات
ومكونات االتصاالت من أجل إرسال 
واستقبال جميع أنواع املعلومات بين
الناس  ،والصرف الصحي وأنظمة
معالجة مياه الصرف ؛  -جميع
األعمال اإلنشائية والتشطيبات
الداخلية والخارجية  ،والجص
 ،واإلسمنت  ،وتركيب األسطح
 ،والنجارة  ،والزجاج  ،والنجارة
العامة  ،ورص الفسيفساء  ،والبالط
والرخام  ،وتركيب املرافق الصحية
والسباكة  ،والتدفئة والتكييف
 ،والعزل   ،والتجصيص  ،والبناء
تجديد أوصيانة األسطح وبشكل أعم
 ،شركة اإلنشاءات العامة ؛
قرار رقم  3التسيير والتوقيع
االجتماعي :الذي ينص على مايلي :تم
تعيين السيدة سارة أربيطي وتوافق
على أن تكون مسيرة الشركة لفترة غير
محدودة .باإلضافة إلى ذلك  ،ستكون
الشركة ملزمة ً
قانونا بجميع األعمال 
املتعلقة بها من خالل توقيعها .لذلك
يقبل الشريك الوحيد السيد أيوب
النيزي باستقالته من مهامه كمسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  3غرض الشركة :الذي 
ينص على مايلي« :غرض الشركة «
يقرر املساهم الوحيد تغيير غرض
الشركة على النحو التالي - :مقاول 
التركيبات الكهربائية  -األعمال 
الهندسية  ،وأعمال البناء  ،واألشغال 
العامة  ،وأعمال الحفر  ،وشبكات
الحاسوب  ،وكاميرات املراقبة ،
وكابالت األلياف الضوئية (توصيل -
تقرير بصري)  -توفير جميع الخدمات
واملشتريات والبيع والتمثيل لجميع
معدات الشبكة والكابالت - .انتاج
وتركيب املواد ومعدات االتصال.
 االتصاالت السلكية والالسلكيةوالراديو   ،وإدراك وصيانة أنظمة
ومعدات ومكونات االتصاالت من
أجل إرسال واستقبال جميع أنواع
املعلومات بين الناس  ،والصرف
الصحي وأنظمة معالجة مياه

الصرف ؛  -جميع األعمال اإلنشائية
والتشطيبات الداخلية والخارجية
 ،والجص  ،واإلسمنت  ،وتركيب
األسطح  ،والنجارة  ،والزجاج ،
والنجارة العامة  ،ورص الفسيفساء
 ،والبالط والرخام  ،وتركيب املرافق
الصحية والسباكة  ،والتدفئة
والتكييف  ،والعزل   ،والتجصيص
 ،والبناء تجديد أو صيانة األسطح
وبشكل أعم  ،شركة اإلنشاءات
العامة ؛
بند رقم املادة  6الحصص :الذي 
ينص على مايلي :يساهم املساهم
الوحيد ً
نقدا في الشركة ،كالتالي- :
تقدم السيدة سارة أربيطي للشركة
مبلغ  50،000.00درهم ما مجموعه
خمسون ألف درهم
بند رقم املادة  7رأس املال :الذي 
ينص على مايلي :أصبح رأس املال 
ً
ثابتا عند مبلغ خمسين ألف درهم:
( 50،000.00درهم) .وهي مقسمة إلى
 500سهم بقيمة  100درهم للسهم
الواحد (مائة درهم لكل سهم)  ،
ُ
مرقمة من  1إلى  ، 500تخصص
للمساهم الوحيد سارة أربيطي
بند رقم املادة  14مسير الشركة:
الذي ينص على مايلي :تم تعيين
السيدة سارة أربيطي  ،مغربية
الجنسية  ،مزدادة في وزان بتاريخ
 20/07/1988حاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم GM111273
 ،واملقيمة في سكن جنان زيتون
عمارة  1شقة  17بني يخلف مسيرة
الشركة لفترة غير محدودة .باإلضافة
إلى ذلك  ،ستكون الشركة ملزمة
ً
قانونا بجميع األعمال املتعلقة بها من
خالل توقيعها
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .888
276I
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شركة النقل موالي العربي سريع الجنوب

شركة نقل موالي العربي سريع
الجنوب
تأسيس شركة املساهمة

شركة النقل موالي العربي سريع
الجنوب
اقامة وليلي ستريت رقم 42
شارع عبد املومن ط 4رقم
 25الدارالبيضاء ،20100 ،
الدارالبيضاء املغرب
شركة نقل موالي العربي سريع
الجنوب «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي 26 :شارع
مرس السلطان الطابق  1الشقة
 3الدارالبيضاء  20000 ،-الدار
البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس « شركة
املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري
.540947
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 04
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات
التالية:
شكل الشركة  :شركة املساهمة .
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شركة
نقل موالي العربي سريع الجنوب.
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
العمومي املسافرين..
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان الطابق  1الشقة 3
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة 99 :سنة.
ويبلغ رأسمال الشركة 300.000
درهم،
مقسم كالتالي:
السيد موالي الحسن الشابي
 600 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
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السيد موالي يوسف الشابي
 600 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة مليكة مويزنة 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة زينب الشابي  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة كلثوم الشابي 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
املتصرفون أو أعضاء مجلس
الرقابة:
السيد موالي يوسف الشابي
بصفته(ا)  رئيس مجلس االدارة
عنوانه(ا)  18زنقة اطلس حي السالم
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد موالي الحسن الشابي
بصفته(ا) مدير عام عنوانه(ا)  زنقة
ابوشعيب الدكالي مدخل ب ط  5رقم
 20000 9الدارالبيضاء املغرب
السيدة مليكة مويزنة بصفته(ا) 
متصرفة عنوانه(ا)   18زنقة اطلس
حي السالم  20000الدار البيضاء
املغرب
السيدة زينب الشابي بصفته(ا) 
متصرفة عنوانه(ا)   18زنقة اطلس
حي السالم  20000الدار البيضاء
املغرب
السيدة كلثوم الشابي بصفته(ا) 
متصرفة عنوانه(ا) زنقة قاسم امين
مدخل ب ط  8رقم  20000 16الدار
البيضاء املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :
السيد حاتم مخنتر (ا)بصفته
مراقب للحسابات عنوانه(ا) 
اقامة وليلي ستريت رقم  42شارع
عبد املومن ط 4رقم 20100 25
الدارالبيضاء املغرب
مقتضيات النظام األسا�سي
املتعلقة بتكوين االحتياطي و توزيع
األرباح :
تكوين نسبة خمسة في املئة من
االرباح الصافية السنوية املتعلقة
بتكوين الحتياطي.
اإلمتيازات الخاصة املنصوص
عليها لكل شخص :

ال �شئ.
مقتضيات متعلقة بقبول 
األشخاص املخول لهم تفويت
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 
له البث في طلبات القبول :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .822106
277I
th

COLIS MOBIL MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

th
 63تجزئة الفرح ,الطابق الثاني رقم
 04حي الجيراري  ،90000 ،طنجة
املغرب
COLIS MOBIL MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
العزيزية شارع اململكة العربية
السعودية الطابق التالت رقم - .10
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.107113
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
COLIS MOBIL MESSAGERIE
مبلغ رأسمالها  90.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي اقامة العزيزية
شارع اململكة العربية السعودية
الطابق التالت رقم 90000 - .10
طنجة املغرب نتيجة ل  :ازمة مادية .
و حدد مقر التصفية ب اقامة
العزيزية شارع اململكة العربية
السعودية الطابق التالت رقم - 10
 90000طنجة املغلرب.
و عين:
السيد(ة) محمد اودالوح و
عنوانه(ا) غرسة مورة طريق  65رقم
 90000 8طنجة املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.

8387

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :اقامة العزيزية
شارع اململكة العربية السعودية
الطابق التالت رقم .10
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01أبريل
 2022تحت رقم .2991
278I
اورتي ميديتيرانيا

اورتي ميديتيرانيا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورتي ميديتيرانيا
دوارالغيالسة سيدي احمد بن
عي�سى بلقصيري  ،16150 ،مشرع
بلقصيري املغرب
اورتي ميديتيرانيا شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 1
تجزئة عطارزنقة  98شارع محمد
الخامس مشرع بلقصيري 16150 -
مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
839
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :اورتي
ميديتيرانيا.
غرض الشركة بإيجاز  :دراسة و
إنجاز مشاريع السقي ,مقاول عام,
تاجر.

عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
 1تجزئة عطار زنقة  98شارع محمد
الخامس مشرع بلقصيري  16150 -
مشرع بلقصيري املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الواحد الغيال�سي
عنوانه(ا)  دوار الغيالسة سيدي 
احمد بن عي�سى  16150مشرع
بلقصيري املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الواحد الغيال�سي
عنوانه(ا)  دوار الغيالسة سيدي 
احمد بن عي�سى  16150مشرع
بلقصيري املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ
 20أبريل  2022تحت رقم .42
279I
CFCIM

بينته إينجرين

BENTIN ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CFCIM
 15شارع مرس السلطان ،20130 ،
الدارالبيضاء املغرب
بينته إينجرين BENTIN
 ENGINEERINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد بن عبد هللا  ،مبنى أوشنز
 ، 03مكتب  ، 03طابق الحديقة
 ،ال مارينا  20000 -الدارالبيضاء
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
541025
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 01فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :بينته
إينجرين . BENTIN ENGINEERING
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
نشاط مكتب التصميم الفني في
مجاالت الهياكل الهندسية والبنية
التحتية واإلنشاءات والهندسة
املدنية والكهرباء واإلنارة العامة
اقتناء وإنشاء وتشغيل جميع
أعمال التصنيع واملنشآت واملبيعات
وشراء املعدات الكهربائية..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد بن عبد هللا  ،مبنى أوشنز ، 03
مكتب  ، 03طابق الحديقة  ،ال مارينا 
  20000الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة بنتين ساس عنوانه(ا) 
 71شارع ستراسبورغ  93600أولناي 
سوس بويزفرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مارك بن كيران عنوانه(ا) 
 18بيس شارع النافورة هيدين
 78910فليكسانفيل فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
280I

th

JEBATEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

th
 63تجزئة الفرح ,الطابق الثاني رقم
 04حي الجيراري  ،90000 ،طنجة
املغرب
 JEBATEXشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
 1زنقة مهدية رقم 90000 - 23
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
115175
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26مارس  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. JEBATEX
غرض الشركة بإيجاز  :النسيج..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
السالم  1زنقة مهدية رقم - 23
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الجباري محمد اسامة
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الجباري محمد اسامة
عنوانه(ا)  زنقة ابن حزم اقامة ميل
شقة  9ط  90000 3طنجة املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجباري محمد اسامة
عنوانه(ا)  زنقة ابن حزم اقامة ميل
شقة  9ط  90000 3طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  08أبريل
 2022تحت رقم .3360
281I
FIDOLIN

KM COSMETIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بن جلول خالد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الحناط محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بن جلول خالد 500 :
بقيمة  100درهم.
السيد الحناط محمد 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن جلول خالد عنوانه(ا) 
 236قطاع  1حي السالم سال 11500
سال املغرب.
السيد الحناط محمد عنوانه(ا) 
 10عمارة  21شقة  10تابريكت
 11500سال املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن جلول خالد عنوانه(ا) 
 236قطاع  1حي السالم سال 11500
سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .124068
282I

FIDOLIN
AV MOHAMED V IMM 9 APPT
4 TABRIQUET SALE ، 11150،
SALE MAROC
 KM COSMETICشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
شقة  8زنقة موالي أحمد لوكيلي
حسان الرباط الرباط 10060
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
159695
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL
 09مارس  2022تم إعداد القانون
COTA GREEN SARL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
SOFIMED CONSULTING AND
املسؤولية املحدودة.
NEGOCE SARL
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   KM :تجزئة عبد املومن  69ارض الصغير،
الطابق الثاني  ،28800 ،املحمدية
.COSMETIC
املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
 COTA GREEN SARLشركة ذات
مستحضرات التجميل و الدوائية
املسؤولية املحدودة
استيراد و تصدير
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
املسيرة ف ب  29الطابق الثالث
 30شقة  8زنقة موالي أحمد لوكيلي
حسان الرباط الرباط  10060الرباط الشقة الرقم  28800 - 19املحمدية
املغرب
املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
املحدودة
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رقم التقييد في السجل التجاري :
30415
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها COTA :
. GREEN SARL
غرض الشركة بإيجاز - :االنعاش
العقاري
االشغال املختلفةالتجارة.عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املسيرة ف ب  29الطابق الثالث
الشقة الرقم  28800 - 19املحمدية
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان الشرايبي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عادل تادي   500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان الشرايبي عنوانه(ا) 
اقامة لوريفاج عمارة ب شقة 8شارع
الحسن الثاني  28800املحمدية
املغرب.
السيد عادل تادي عنوانه(ا) 
اقامة لوتينورعمارة  17ط  3رقم11
عزيب الحاج قدور  90000طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان الشرايبي عنوانه(ا) 
اقامة لوريفاج عمارة ب شقة 8شارع
الحسن الثاني  28800املحمدية
املغرب.

السيد عادل تادي عنوانه(ا) 
اقامة لوتينورعمارة  17ط  3رقم11
عزيب الحاج قدور  90000طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .793
283I
SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

RADISAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيزابوالسعد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ادريس ابوالسعد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيزابوالسعد عنوانه(ا) 
حي الوحدة رقم28800 362
املحمدية املغرب.
السيد ادريس ابوالسعد
عنوانه(ا) ايطاليا  0ايطاليا ايطاليا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيزابوالسعد عنوانه(ا) 
حي الوحدة رقم28800 362
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .784
284I

SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL
تجزئة عبد املومن  69ارض الصغير،
الطابق الثاني  ،28800 ،املحمدية
املغرب
 RADISAL SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املسيرة ف ب  29الطابق الثالث
الشقة الرقم  28800 - 19املحمدية
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD
املحدودة
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
TRANS TOMORROW
30401
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
SUD
املحدودة باملميزات التالية:
AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
شكل الشركة  :شركة ذات
ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES
املسؤولية املحدودة.
SEMARA MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
 TRANS TOMORROWشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
ذات مسؤولية محدودة ذات
.RADISAL SARL
الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز - :االنعاش
العقاري
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االمل رقم  75العيون 70000 -
االشغال املختلفةالعيون املغرب
التجارة.تأسيس شركة ذات مسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
محدودة ذات الشريك الوحيد
املسيرة ف ب  29الطابق الثالث
ي
الشقة الرقم  28800 - 19املحمدية رقم التقييد في السجل التجار :
1622
املغرب.

8389

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها TRANS :
. TOMORROW
غرض الشركة بإيجاز  :وسائل
النقل الشخ�صي وغيرها من وسائل
النقل البري للركاب
 النقل املحلي والدولي للبضائع
نيابة عن الغير.
نقل األمتعة غيراملصحوبة
تجارة األسماك أو تجارة الجملة
في السموم واالستيراد والتصدير
نقل البضائع والبضائع داخل
وخارج املغرب.
نقل البضائع والبضائع بين
املغرب وموريتانيا.
النقل اللوجيستي واالستيراد
والتصديروالخدمات املتنوعة..
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
االمل رقم  75العيون 70000 -
العيون املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن تابتي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن تابتي عنوانه(ا) دوار
اهل سوس الكفيفات اوالد تايمة
 83350اوالد تايمة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن تابتي عنوانه(ا) دوار
اهل سوس الكفيفات اوالد تايمة
 83350اوالد تايمة املغرب .

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .14/10
285I
FLASH ECONOMIE

BAROMAD IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تفويت السيد عبو الحسين
 500حصة للسيد افصفاص محمد
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تغيير الشركة من شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد الى شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  05أبريل
 2022تحت رقم .146
287I

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :وازيس
أنجنيوري.
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات و اإلستشارة الهندسية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
مرس السلطان رقم  26الطابق األول 
شقة رقم  20100 - 3الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشدي نبيل عنوانه(ا) 
تجزئة لبنى  1رقم 30الطابق االثاني
الشقة رقم  5سيدي معروف 20280
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشدي نبيل عنوانه(ا) 
تجزئة لبنى  1رقم 30الطابق االثاني
الشقة رقم  5سيدي معروف 20280
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
مارس  2015تحت رقم .5464
288I

BAROMAD IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري:
169687
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ بتاريخ  15مارس  2022في
الدارالبيضاء قرر ما يلي
حل شركة-
عين السيد بالل بارودي كمصفي
OASIS INGENIERIE
للشركة-
وازيس أنجنيوري
حدد مقر التصفية في رقم 68
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شارع عبد اللطيف بن قدور حي
الشريك الوحيد
راسين  -الدارالبيضاء-
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
OASIS INGENIERIE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
AV MERS SULTAN N° 26, ETG 1,
أبريل  2022تحت رقم 821973
APT 3 ، 20100، CASABLANCA
286I
MAROC
وازيس أنجنيوري شركة ذات
ETS COMPTA HOUSE
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ZAOUIYA EDILAIA
الوحيد
إعالن متعدد القرارات
FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مرس
ETS COMPTA HOUSE
MORABIT EL KHAYR
السلطان رقم  26الطابق األول شقة
BD MOHAMED V N° 25
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،رقم  20100 - 3الدارالبيضاء املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤولية
KHENIFRA MAROC
تأسيس شركة
الوحيد
الشريك
ذات
محدودة
« ZAOUIYA EDILAIAشركة ذات
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
ي
:
التجار
السجل
في
التقييد
رقم
املسؤولية املحدودة»
SUD
322141
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
في
مؤرخ
عرفي
عقد
بمقت�ضى
النهضة ايت اسحاق خنيفرة - -
ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES
ن
2015
 13مارس
القانو
إعداد
تم
خنيفرة املغرب.
SEMARA MAROC
«إعالن متعدد القرارات»
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  MORABIT EL KHAYRشركة ذات
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :محدودة ذات الشريك الوحيد مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
.4175
باملميزات التالية:

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اسكيكيمة زنقة القلعة رقم 06
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41185
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. MORABIT EL KHAYR
غرض الشركة بإيجاز  :املتاجرة
بجميع أشكالها املتعلقة بجميع
املنتجات أو املستلزمات أو الخدمات؛
توزيع وتسويق وإنتاج جميع
املنتجات أو الخدمات ؛
 استيراد وتصدير جميع املنتجات
واإلمدادات والخدمات ؛
صنع منتجات غذائية أخرى
 الصناعة التحويلية؛ الصناعات
الغذائية
صنع منتجات غذائية أخرى
صناعة السكر .تصنيع الكاكاو.
 الشوكوالته ومنتجات الحلويات
تجهيز الشاي والقهوة تصنيع التوابل
والتوابل
أغذية محضرة تصنيع أغذية
متجانسة وأغذية للحمية .تصنيع
منتجات غذائية أخرى غير مذكورة
في موضع آخر.
تجارة؛ التجارة العامة
 التعبئة والتغليف  /التذكرة /
اإلعالن
شراء وبيع واستيراد وتصدير
جميع املنتجات أو املواد الداخلة في
األنشطة املذكورة أعاله.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

التسويق الرقمي والتسويق
الشبكي لجميع أنشطة التجارة
اإللكترونية
 استشارات التجارة اإللكترونية
أنشطة التصوير الفوتوغرافي
التعبئة والتغليف  /التذكرة  /اإلعالن
أعمال متنوعة وإنشاءات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
اسكيكيمة زنقة القلعة رقم 06
العيون  70000 -العيون املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمان املرابط
 100 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحمان املرابط
عنوانه(ا)  زنقة النرويج رقم  14حي
خط الرملة  02العيون 70000
العيون املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحمان املرابط
عنوانه(ا)  زنقة النرويج رقم  14حي
خط الرملة  02العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1039/2022
289I
زوبيربوتغماس

STE PREMUIM CALL
CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

زوبيربوتغماس
اكنول املركزتازة  ،35050 ،تازة
املغرب
STE PREMUIM CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
الثاني عمارة جميلة  9شارع فاس

الجريدة الرسمية
تازة  35000 -تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6489
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.PREMUIM CALL CENTER
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
اتصال .
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
الثاني عمارة جميلة  9شارع فاس تازة
  35000تازة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد البوجاعدي  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايوب املاموني  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بشرى النشيش 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد البوجاعدي 
عنوانه(ا)   34مج ب الحي الحسني
تازة  35000تازة املغرب.
السيد ايوب املاموني عنوانه(ا) 
القدس  1مج  8رقم  73تازة 35000
تازة املغرب.
السيدة بشرى النشيش عنوانه(ا) 
زيري بن عطية رقم  143تازة 35000
تازة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد البوجاعدي 
عنوانه(ا)   34مج ب الحي الحسني
تازة  35000تازة املغرب

8391

األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  25أبريل وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زهيربقالي حسني عنوانه(ا) 
 2022تحت رقم .181
 290Iزنقة  23رقم  121حي موالي 
إسماعيل  50000مكناس املغرب.
زوفيس
األسماء الشخصية والعائلية
زوفيس
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيدة ليلة امللولي عنوانه(ا) زنقة
الشريك الوحيد
 23رقم  121حي موالي إسماعيل
تأسيس شركة
 50000مكناس املغرب
زوفيس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،12شارع سارية بن زونيم الطابق التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
 3شقة  3نخلة  ،20340 ،الدار
أبريل  2022تحت رقم .-
البيضاء املغرب
291I
زوفيس شركة ذات مسؤولية
BT CONSEIL
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،12شارع
Maison YASA
سارية بن زونيم الطابق  3شقة 3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
نخلة  20340 -الدارالبيضاء املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
BT CONSEIL
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
Espace maarif Rue abouishak al
marouni angle bd roudanie etg
539105
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 4 N° 12، 20000، CASA MAROC
 22مارس  2022تم إعداد القانون
 Maison YASAشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات الحرية الطابق  3شقة 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الوحيد.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
ي
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :زوفيس .رقم التقييد في السجل التجار :
540485
غرض الشركة بإيجاز  :التفاوض
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
أعمال متنوعة أو أعمال تشييد
 29مارس  2022تم إعداد القانون
االستيراد والتصدير.
عنوان املقراالجتماعي  ،12 :شارع األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
سارية بن زونيم الطابق  3شقة  3محدودة ذات الشريك الوحيد
نخلة  20340 -الدارالبيضاء املغرب .باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املدة التي تأسست من أجلها 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زهيربقالي حسني  1.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.Maison YASA
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز - :بيع
العطور ومنتجات التجميل
البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزةوإكسسوارات املوضة واملجوهرات
والسلع الجلدية
تجارة املالبس واألحذيةواالكسسوارات والبازار.
عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
الحرية الطابق  3شقة 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سليمة يقين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سليمة يقين عنوانه(ا) 
 ،36دوندروميد الطابق  5شقة 9
الرميطاج  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مونية الحياني أمين
عنوانه(ا) شارع عبد الرحيم بوعبيد
طابق  3شقة  13زاوية زنقة بيرحكيم
الوازيس  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .821572
292I
fidmbk

ARTLINK GENERALE TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري  ،16150 ،مشرع
بلقصيري املغرب
ARTLINK GENERALE TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  9زنقة
 6بويقور أحداف أزرو  53100 -أزرو
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
1763
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ARTLINK GENERALE TRAV
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال 
متنوعة للبناء و االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 9
زنقة  6بويقور أحداف أزرو 53100 -
أزرو املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رزوق عادل   500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رزوق عادل عنوانه(ا) 
رتاحة طريق بن صميم أحداف
 53100أزرو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رزوق عادل عنوانه(ا) 
رتاحة طريق بن صميم أحداف
 53100أزرو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .145
293I
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SOCIETE NIÑOS SCHOOL

RGB RESTAURANT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOCIETE RGB RESTAURANT
MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC
 RGB RESTAURANTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عثمان ابن عفان زنقة حسن ابن
ثابت رقم  6فاس  30000 -فاس
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.34577
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد أسامة
الرايس  2.000حصة اجتماعية من
أصل  2.000حصة لفائدة السيد (ة) 
أحمد الغياتي بتاريخ  06أبريل .2022
تفويت السيد (ة) محمد بهاء
غرناطي  6.000حصة اجتماعية من
أصل  6.000حصة لفائدة السيد (ة) 
أحمد الغياتي بتاريخ  06أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .2231
294I
fidmbk

STE GROUPE SCOLIARE AL
QAMARIYA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري  ،16150 ،مشرع
بلقصيري املغرب
STE GROUPE SCOLIARE AL
 QAMARIYA PRIVEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الهاشمي  1دوارزويهرات خنيشات -
 16102خنيشات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
29107
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
STE GROUPE SCOLIARE AL
.QAMARIYA PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
التعليم الخصو�صي.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الهاشمي  1دوار زويهرات خنيشات -
 16102خنيشات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الخجالي سعاد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة الهادي جميلة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الخجالي سعاد عنوانه(ا) 
فيال  11شارع املحيط الهادي حي
الفتح  10150الرباط املغرب.
السيدة الهادي جميلة عنوانه(ا) 
تجزئة املجاعرة رقم 16020 710
جرف امللحة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الهادي جميلة عنوانه(ا) 
تجزئة املجاعرة رقم 16020 710
جرف امللحة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 09
مارس  2022تحت رقم .67
295I

الجريدة الرسمية
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EURO ACCOUNTING HOUSE

EJJAMJI IMPORTATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
AV. MED V APPT N°15- .75
3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC
 EJJAMJI IMPORTATIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
محمد الخامس وزنقة كاربوزن بلوك
س الشقة  8الطابق الرابع 24000 -
الجديدة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
19317
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 22
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.EJJAMJI IMPORTATION
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والتصدير  -اصالح الحواسيب
وتجهيزات التواصل  -اشغال 
الهندسة املدنية  -التجارة العامة-
توريد وتركيب االجهزة السمعية
والبصرية وتكييف الهواء.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
شارع محمد الخامس وزنقة كاربوزن
بلوك س الشقة  8الطابق الرابع -
 24000الجديدة اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر الدين قوس 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عاطف زين العابدين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر الدين قوس عنوانه(ا) 
تجزئة م و س ح أس  27كدية بن
ادريس  24000الجديدة اململكة
املغربية.
السيد عاطف زين العابدين
عنوانه(ا)   .399زنقة عبد القادر
املازني تجزئة القدس 24000
الجديدة اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الدين قوس عنوانه(ا) 
تجزئة م و س ح أس  27كدية بن
ادريس  24000الجديدة اململكة
املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .27738
296I
Huestpower

HUEST POWER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Huestpower
اقامة االمال مجموعة2
عمارة58شقة12رحمة 2داربوعزة
النواصر ،27223 ،الدارالبيضاء
املغرب
 HUEST POWERشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
العرارو شارع اللة الياقوت طابق
 3شقة  20250 - 8الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
536823
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها HUEST :
.POWER
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال 
كهربائية والسباكة واعمال مختلفة
تركيب وصيانة كاميرات الحماية
وبيع لوزمها
عنوان املقراالجتماعي  :زاوية زنقة
العرار و شارع اللة الياقوت طابق
 3شقة  20250 - 8الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدرالهرمودي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الهرمودي 
بدر
السيد
عنوانه(ا)  إقامة االمال مجموعة2
عمار58شقة12رحمة  2داربوعز
النواصر  27223الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
الهرمودي 
بدر
السيد
عنوانه(ا)  إقامة االمال مجموعة2
عمارة58شقة12رحمة  2داربوعز
النواصر  27223الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
مارس  2022تحت رقم .818011
297I

8393
AR EXPERTISE

ON OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
BD ZERKTOUNI ANGEL 219
BD ROUDANI 1ER ETAGE N°15
 ،، 20000الدارالبيضاء MAROC
 ON OFFICEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،332شارع
إبراهيم الروداني ،إقامة الريحان
،الطابق 5رقم  21حي معاريف الدار
البيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
541285
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 19
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ON :
.OFFICE
غرض الشركة بإيجاز  :أنشطة
تجارة العقارات.
عنوان املقر االجتماعي :
،332شارع إبراهيم الروداني ،إقامة
الريحان ،الطابق 5رقم  21حي
معاريف الدارالبيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

8394

السيد انس املستمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انس املستمد عنوانه(ا) 
فرنسا  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد انس املستمد عنوانه(ا) 
فرنسا  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822238
298I
CWA MOROCCO

DEUGRO MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

CWA MOROCCO
 ،17زنقة البحتوري حي كوتيي،
 ،20060الدارالبيضاء املغرب
 DEUGRO MOROCCOشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  281شارع
موالء يوسف ،اقامة ازور 3الطابق
 3الشقة  20060 17الدارالبيضاء
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11224
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21يناير  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
KRETSCHMER
Berthold
 Hermann Georgكمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
مارس  2022تحت رقم .818884
299I

FIDURAK

LKX CONCEPT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDURAK
N°106 RUE YOUGOSLAVIE,
APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 LKX CONCEPT SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 223 ،4الحي الصناعي سيدي غانم،
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
124881
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LKX :
.CONCEPT SARL
غرض الشركة بإيجاز  :مقاولة
بناء و أشغال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  223 ،4الحي الصناعي سيدي 
غانم ،مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة أباري السعدية 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوصمريونس  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوصمرحسن  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوصمر فيصل 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوصمر عبد العلي 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

السيد بوصمر نور الدين 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوصمرمروان  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أباري السعدية عنوانه(ا) 
 223الحي الصناعي سيدي غانم،
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد بوصمر يونس عنوانه(ا) 
 223الحي الصناعي سيدي غانم،
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد بوصمر حسن عنوانه(ا) 
 223الحي الصناعي سيدي غانم،
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد بوصمر فيصل عنوانه(ا) 
 223الحي الصناعي سيدي غانم،
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد بوصمر عبد العلي
عنوانه(ا)  223الحي الصناعي سيدي 
غانم ،مراكش  40000مراكش
املغرب.
السيد بوصمر نور الدين
عنوانه(ا)  223الحي الصناعي سيدي 
غانم ،مراكش  40000مراكش
املغرب.
السيد بوصمر مروان عنوانه(ا) 
 223الحي الصناعي سيدي غانم،
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوصمر يونس عنوانه(ا) 
 223الحي الصناعي سيدي غانم،
مراكش  40000مراكش املغرب
السيد بوصمر حسن عنوانه(ا) 
 223الحي الصناعي سيدي غانم،
مراكش  40000مراكش املغرب
السيد بوصمر نور الدين
عنوانه(ا)  223الحي الصناعي سيدي 
غانم ،مراكش  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135086
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LIMITLESS CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LIMITLESS CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي 117 :زنقة ابن
منيرإقامة الزرقاء.الطابق  2رقم 18
املعاريف  -الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
539723
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
:LIMITLESS CALLتسمية
الشركة
غرض الشركة بإيجاز  :نشاط
مركزاالتصال ؛
مسؤول الزبناء ،البريد اإللكتروني
 ،االستعانة بمصادر خارجية
لعالقات الزبناء ،،الشراكة  ،الخدمة
 ،خدمة الزبناء  ،أساسيات عالقات
الزبناء  ،الدردشة
تسويق 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 كالتالي :
 السيد BEN-MENSAH
KWAME
 1000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة :
BEN-MENSAH
السيد
KWAME
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
مارس  2022تحت رقم 539723
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PME CONSULTING GROUP

STRONG BOIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
 13إقامة املوحدين شارع مصرم ج
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
 STRONG BOISشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر
بالطابق السفلي القطعة  31تجزئة
البركة بنسودة  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
72353
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.STRONG BOIS
غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
مواد البناء بالتقسيط واألشغال 
املختلفة وبصفة عامة كل العمليات
التجارية والعقارية وغير العقارية
واملالية املتعلقة بصفة مباشرة أوغير
مباشرة بالهدف املذكور أعاله.
عنوان املقر االجتماعي  :متجر
بالطابق السفلي القطعة  31تجزئة
البركة بنسودة  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

الجريدة الرسمية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد زكاغ  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد علي زكاغ  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الرحيم زكاغ 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الواحد يحياوي 70 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف زكاغ  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أمين زكاغ  130 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد زكاغ عنوانه(ا) رقم
 1عمارة  32تجزئة األمان حي املسيرة
 30000فاس املغرب.
السيد علي زكاغ عنوانه(ا)  رقم
 33تجزئة البركة حي املسيرة 30000
فاس املغرب.
السيد عبد الرحيم زكاغ عنوانه(ا) 
رقم  33تجزئة األمان حي املسيرة
 30000فاس املغرب.
السيد عبد الواحد يحياوي 
عنوانه(ا)   244حي القدس بنسودة
 30000فاس املغرب.
السيد يوسف زكاغ عنوانه(ا) رقم
 33تجزئة األمان حي املسيرة 30000
فاس املغرب.
السيد أمين زكاغ عنوانه(ا)  رقم
 32تجزئة األمان حي املسيرة 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد زكاغ عنوانه(ا) رقم
 1عمارة  32تجزئة األمان حي املسيرة
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .1898
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8395
FLASH ECONOMIE

FLASH ECONOMIE

STUDIO N

MAZIHA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة

STUDIO N
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد ـ رأسمالها
 100.000،00درهم
انفا الدارالبيضاء POINT DU
 JOURمقرها الرئي�سي 6
تأسيس
بموجب عقد عرفي بتاريخ
 07/04/2022تم تحرير القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك واحد و التي تحمل
املواصفات التالية
التسمية التجارية = ستوديو ن
املوضوع االجتماعي = مركزتجميل
–بيع لوازم التجميل
املقر االجتماعي =  6بون دي جور
انفا الدارالبيضاء
املدة القانونية =  99سنة
رأسمالها   100.000،00درهم
مقسمة كالتالي
السيدة عزير سارة  1000سهم
من فئة  100درهم
التسيير = الشركة ستسير من
طرف كل من السيدة عزير سارة ملدة
غيرمحدودة
السنة االجتماعية  :تبتدئ في 01
يناير و تنتهي في  31دجنبر من نفس
السنة
تم الوضع القانوني في
 20/04/2022باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء تحت رقم 821789
رقم السجل التجاري . 540755
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MAZIHA TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
الوفاء الطابق  4الشقة  08زنقة
البريد بيوكرى  80000 -انزكان
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
25991
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.MAZIHA TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع على حساب الغير
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
الوفاء الطابق  4الشقة  08زنقة
البريد بيوكرى  80000 -انزكان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة أسماء موحي باقي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

8396

السيدة أسماء موحي باقي
عنوانه(ا) مشروع 200000سكن
رقم  108حي اركانة  80000ايت ملول 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أسماء موحي باقي
عنوانه(ا) مشروع 200000سكن
رقم  108حي اركانة  80000ايت ملول 
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .791
304I

و عين:
السيد(ة) الحسن العراقي
الحسيني و عنوانه(ا) اقامة الواحة
رقم زنقة التهامي الهارو�شي حي بدر
فاس  30000فاس املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  26أكتوبر  2021وفي رقم 6
اقامة الواحة زنقة التهامي الهارو�شي
حي بدر فاس رقم  6اقامة الواحة
زنقة التهامي الهارو�شي حي بدر فاس
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15نونبر 2021
تحت رقم .5106/021
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

FLASH ECONOMIE

عنوان املقر االجتماعي  24 :شارع
مرس السلطان الطابق  1الشقة رقم
 - 3الدارالبيضاء
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة
;مبلغ رأسمال الشركة20.000 :
درهم ،مقسم كالتالي
 السيد Rémy’ Serge
LOUMBANGOYE
 200حصة بقيمة  100درهم
للحصة
التسيير السيد Rémy’ Serge
LOUMBANGOYE
تم اإليداع القانوني باملركز
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء
بتاريخ  13يناير 2022
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«ELYSEE CLOTHES
SHOPPING STORE « ECSS

SOUALEM DE PROMOTION ET
CONSTRUCTION

G.MAO.CCF

STE SMILE DESIGNERS
قفل التصفية

G.MAO.CCF
AVENUE HASSAN II VILLE 24
NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC
 STE SMILE DESIGNERSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 6
إقامة الواحة زنقة التهامي الهارو�شي
حي بدرفاس رقم  6إقامة الواحة
زنقة التهامي الهارو�شي حي بدرفاس
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.49983
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26أكتوبر  2021تقرر حل
 STE SMILE DESIGNERSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
رقم  6إقامة الواحة زنقة التهامي
الهارو�شي حي بدر فاس رقم  6إقامة
الواحة زنقة التهامي الهارو�شي حي
بدر فاس  30000فاس املغرب نتيجة
لتشطيب .

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELYSEE CLOTHES SHOPPING
»STORE « ECSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي 24 :شارع مرس
السلطان الطابق  1الشقة رقم - 3
الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
529781
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
ELYSEE CLOTHES SHOPPING
:»STORE « ECSSتسمية الشركة
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
التجزئة في املتاجراملتخصصة
املالبس الجاهزة ؛ بيع املالبس
واالكسسوارات للرجال والنساء

SOUALEM DE
PROMOTION ET
CONSTRUCTION SARL
إعالن متعدد القرارات

SOUALEM DE PROMOTION ET
CONSTRUCTION
 47زنقة مصطفى املنفلوطي منطقة
غوتيي الدارالبيضاء ،20000 ،
CASABLANCA MAROC
SOUALEM DE PROMOTION ET
« CONSTRUCTION SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 47
زنقة مصطفى املنفلوطي منطقة
غوتيي الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.540405
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :وفاة شريك.انور ابراهيمي
و توزيع حصصه على الورتة تبعا 
لرسم االراثة املؤرخ في  17اكتوبر

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

 2017بالشكل االتي:السيدة المية
شبيشب 63حصة ,السيدة سرين
ابراهيمي  71حصة ,السيد اشرف
ابراهيمي  141حصة ,السيد اكرم
ابراهيمي  141حصة ,السيدة امينة
الفن  84حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :وفاة شريك.امينة الفن و
توزيع حصصها على الورتة تبعا 
لرسم االراثة املؤرخ في 01يونيو 
 2020بالشكل االتي  :ا لسيدة وفاء
ابراهيمي 15حصة ,السيدة رشيدة
ابراهيمي  15حصة ,السيد السعيد
ابراهيمي  29حصة,السيدة سرين
ابراهيمي  5حصص ,السيد اشرف
ابراهيمي  10حصص ,السيد اكرم
ابراهيمي  10حصص
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تفويت السيد (ة) وفاء ابراهيمي 15
حصة اجتماعية من أصل  15حصة
لفائدة السيد (ة) السعيد ابراهيمي
بتاريخ  25مارس  .2022تفويت
السيد (ة) رشيدة ابراهيمي  15حصة
اجتماعية من أصل  15حصة لفائدة
السيد (ة) السعيد ابراهيمي تاريخ 20
يناير 2022
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :تم تغيير تسمية الشركة و
تحويل الشكل القانوني للشركة
من  « SCI «ESSAADAإلى «
SOUALEM DE PROMOTION ET
CONSTRUCTION S.A.R.L
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تم تحويل املقر االجتماعي الحالي
للشركة من « رقم  6زنقة محمد
الفا�سي تجزئة املنار  20000 -الدار
البيضاء املغرب» إلى « رقم  47زنقة
مصطفى املنفلوطي منطقة غوتيي -
 20000الدارالبيضاء املغرب».
قراررقم  :6الذي ينص على مايلي:
تم تعيين السيد اشرف ابراهيمي و
السيد السعيد ابراهيمي بموجب
القانون كمسيرين لفترة غير محددة
للشركة.

الجريدة الرسمية
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم تحديد مبلغ رأسمال الشركة
بمائة ألف درهم (100.000,00حصة
بقيمة مائة (( 100درهم لكل منها 
 ،ومخصصة كتالي السيدة المية
شبيشب  63حصة ,السيدة سرين
ابراهيمي  76حصة ,السيد اشرف
ابراهيمي  151حصة ,السيد اكرم
ابراهيمي  151حصة ,السيد السعيد
ابراهيمي  559حصة
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي الحالي للشركة رقم
 47زنقة مصطفى املنفلوطي منطقة
غوتيي  20000 -الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .821388
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FLASH ECONOMIE

ANADRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 ANADRIVEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تامغارت قيادة اورير 80000 -اكادير
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
51087
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ANADRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
تامغارت قيادة اورير  80000 -اكادير
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة السعدية ايت الحو  :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة السعدية ايت الحو 
عنوانه(ا)  بلوك  14رقم  290حي
الوفاء  80000اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة السعدية ايت الحو 
عنوانه(ا)  بلوك  14رقم  290حي
الوفاء  80000اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  11أبريل
 2022تحت رقم .109285
308I
CABINET BAHMAD

HOCEIMA INVESTMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش،
 ،40000مراكش املغرب
HOCEIMA INVESTMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 2في اليمين ،شقة رقم  ،6زاوية زنقة
طارق ابن زياد و ابن عائشة ،إقامة
اكسال سيور ،عمارة 40000 - ،18
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
184887
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.HOCEIMA INVESTMENTS
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
املشروبات.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  2في اليمين ،شقة رقم  ،6زاوية
زنقة طارق ابن زياد و ابن عائشة،
إقامة اكسال سيور ،عمارة - ،18
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العيا�شي بوسكوت�شي
عنوانه(ا)   3سيل�سي شارع سال 
شيشيرم  4 33رن صندوق البريد س
ه  1شيسترانجلترا.
السيد ادم بوسكوت�شي عنوانه(ا) 
 3سيل�سي شارع سال شيشير م 33
 4ر ن صندوق البريد س ه  1شيستر
انجلترا.
السيدة لين بوسكوت�شي عنوانه(ا) 
 3سيل�سي شارع سال شيشير م 33
 4ر ن صندوق البريد س ه  1شيستر
انجلترا .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

8397

السيد العيا�شي بوسكوت�شي
عنوانه(ا)   3سيل�سي شارع سال 
شيشيرم  4 33رن صندوق البريد س
ه  1شيسترانجلترا
السيد ادم بوسكوت�شي عنوانه(ا) 
 3سيل�سي شارع سال شيشير م 33
 4ر ن صندوق البريد س ه  1شيستر
انجلترا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135089
309I
CONSEILS PODER FIDUSAHARA

MAGHREB TAMOUINE
إعالن متعدد القرارات

CONSEILS PODER
FIDUSAHARA
حي الفتح زنقة ينبع رقم  32العيون ،
 ،70000العيون املغرب
« MAGHREB TAMOUINEشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 250
محج محمد السادس  - -العيون
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
. 22895
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم تفويت  166حصة من حصص
الشركة من طرف السيد عثمان
طرمونية الى السيد رشيد طرمونية
تم تفويت  167حصة من حصص
الشركة من طرف السيد منصور
ملباركي الى السيد رشيد طرمونية بعد
عملية التفويت اصبحت حصص
الشركة كالتالي  :عثمان طرمونية
 334حصة  ،منصور ملباركي 333
حصة  ،رشيد طرمونية  333حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
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بند رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تغيير املقر االجتماعي من املقر
القديم  :شارع تشقند رقم  40حي
التعاون العيون الى املقر الجديد رقم
 250محج محمد السادس العيون
توسيع نشاط الشركة بحيث تم
اضافة  :نشاط البناء والهندسة
املدنية والتهيئة العمرانية وحفراالبار
واالقامات السكنية والصناعية تم
االحتفاظ بالسيد عثمان طرمونية
كمسييرللشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1118/2022
310I
fidlouk

JOURI PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العرائ�شي عفيف عصام
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد الدوخي عثمان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العرائ�شي عفيف عصام
عنوانه(ا) حي االندلسم ا زنقة  1رقم
 92150 13القصرالكبيراملغرب.
السيد الدوخي عثمان عنوانه(ا) 
شارع عبد العزيزاملا�سي بلوك  28رقم
 92000 52العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العرائ�شي عفيف عصام
عنوانه(ا) حي االندلسم ا زنقة  1رقم
 92150 13القصرالكبيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 11
أبريل  2022تحت رقم .96
311I

fidlouk
av 20 aout ksar el kebir ، 216
92150، ksar el kebir maroc
 jouri productionشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
الكامل درب  6رقم  69الطابق االول
  92150القصرالكبيراملغربSOCIETE NIÑOS SCHOOL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
SOCIETE NIÑOS SCHOOL
املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
3339
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 21
SOCIETE NIÑOS SCHOOL
فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC
املحدودة باملميزات التالية:
SOCIETE NIÑOS SCHOOL
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املسؤولية املحدودة.
الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   jouri :وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 81
تجزئة ابن شقرون الطابق السفلي -
.production
 30000فاس املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :انتاج
تأسيس شركة ذات مسؤولية
اعمال فنية وافالم وثائقية.
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :سيدي 
ي
الكامل درب  6رقم  69الطابق االول  رقم التقييد في السجل التجار :
  92150القصرالكبيراملغرب.72377

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.SOCIETE NIÑOS SCHOOL
غرض الشركة بإيجاز :
Enseignement maternel et
primaire
.coaching
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 81
تجزئة ابن شقرون الطابق السفلي -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة شيماء الرحمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة شيماء الرحمي 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شيماء الرحمي عنوانه(ا) 
عمارة  76الشقة  14شارع ابن
خلدون م ج مكناس  50000مكناس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شيماء الرحمي عنوانه(ا) 
عمارة  76الشقة  14شارع ابن
خلدون م ج مكناس  50000مكناس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .2180
312I
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FLASH ECONOMIE

SOCIETE BATISENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ائتمانية سبع عيون
حي نورا رقم  46شارع الحسن
الثاني
سبع عيون مكناس
»SOCIETE BATISENS «SARL
شركة محدودة املسؤولية ش.م.م
راسمالها  100 000 00درهم
ايت ايديربوبدمان سبع عيون
رقم السجل التجاري  20399
بمكناس
فسخ مسبق للشركة و تعيين
املصفي
بموجب العقد العرفي املؤرخ في
 09فبراير  2022و املسجل بتاريخ15
فبراير 2022قرر الجمع العام
االستثنائي ما يلي.
اإلعالن عن الفسخ املسبق
لشركة
» « ش م م SOCIETE BATISENS
والسيد سيار الخضير الحامل
لبطاقة التعريف  Z47785تعيين
السيد بن صالح عبدهللا الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم-
كمصفيين للشركة D104407
الوطنية
تعين املقر االجتماعي ايت ايدير
بوبدمان سبع عيون 	
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بمكناس يوم  21ابريل 2022تحت
رقم 128
313I
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FLASH ECONOMIE
السيدة نهال علوي  100 :حصة
ENYKS CONSULTING
بقيمة  100درهم للحصة .
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
وي
تأسيس شركة
السيدة نهال عل عنوانه(ا) 
FLASH ECONOMIE
اقامة املمرات البحرية عمارة ف
Avenue des Forces armées
شقة  8عين الذئاب انفا  20000الدار
البيضاء املغرب.
royales 28 ، 20000،
األسماء الشخصية والعائلية
CASABLANCA MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
 ENYKS CONSULTINGشركة
السيدة نهال علوي عنوانه(ا) 
ذات مسؤولية محدودة ذات
اقامة املمرات البحرية عمارة ف
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  410شارع شقة  8عين الذئاب انفا  20000الدار
الزرقطوني اقامة حماد الشقة  - 01البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 20000الدارالبيضاء املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
تأسيس شركة ذات مسؤولية
أبريل  2022تحت رقم .14650
محدودة ذات الشريك الوحيد
314I
رقم التقييد في السجل التجاري :
541175
FLASH ECONOMIE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
NEW RESIDENCE
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ادڢيسكوم
باملميزات التالية:
NEW RESIDENCE SARL
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تصفية وحل الشركة
الوحيد.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
تسمية الشركة متبوعة عند  06/04/0222قرر شركاء شركة نيو 
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  ENYKS :غيزيدونس ذات املسؤولية املحدودة
.CONSULTING
رأسمالها  300000.00درهم ،مقرها 
غرض الشركة بإيجاز  :االجتماعي  ،14شارع محمد لعرو�سي
اإلستشارةالدارالبيضاء ما يلي:
 املساعدة التشغيلية تصفية وحل الشركة.املشاركة تعيين السيد دافيد شتريت تنظيم الندوات والدورات  ،الحامل للبطاقة الوطنية رقمالتدريبية والفعاليات
 ، B320640والساكن ب 5سيدي 
 جميع األعمال التنظيميةبنور ،تجزئة املنار ،الدار البيضاء,
 السمسرة.كمصفي للشركة.
عنوان املقر االجتماعي 410 :
 مكتب التصفية ،14 :شارعشارع الزرقطوني اقامة حماد الشقة محمد لعرو�سي الدارالبيضاء
 20000 - 01الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
املدة التي تأسست من أجلها  الضبط باملحكمة التجارية بالدار
الشركة  99 :سنة .
البيضاء بتاريخ  20/04/2022تحت
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :رقم 821878
درهم ،مقسم كالتالي:
315I

8399
CABINET BAHMAD

PALMARA

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
 PALMARAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيرم
بورحيم ،دائرة الحوز تاركة -
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.29155
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  عبد الهادي 
علمي أفيالل  7.371حصة اجتماعية
من أصل  7.371حصة لفائدة السيد
(ة) خالد بنشقرون بتاريخ  15أكتوبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .135054
316I
fidustade

AIN TAOUJDATE
ENVIRONNEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidustade
rue abou ishak chirazi maarif 30
، 20000، casablanca maroc
AIN TAOUJDATE
 ENVIRONNEMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11زنقة
بليدة حي املستشفيات الدارالبيضاء
 20503 -الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
540681
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
تسميتها  AIN TAOUJDATE :
.ENVIRONNEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :التدبير
املفوض للنفايات
عنوان املقر االجتماعي  11 :زنقة
بليدة حي املستشفيات الدار البيضاء
  20503الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة620.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مبروك سعيد 2.108 :
حصة بقيمة  210.800درهم للحصة
السيد مبروك أحمد  930 :حصة
بقيمة  93.000درهم للحصة .
الشركة CASA TECHNIQUE :
 3.162حصة بقيمة  316.200درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مبروك سعيد عنوانه(ا) 
تجزئة ال كولين  1رقم  74سيدي 
معروف  20520الدار البيضاء
املغرب.
السيد مبروك أحمد عنوانه(ا) 
نواصر  27182نواصراملغرب.
الشركة CASA TECHNIQUE
LAAYAYSAA
عنوانه(ا) 
NOUACEUR, ROUTE 114, KM
 24.500 24500الدار البيضاء
املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مبروك سعيد عنوانه(ا) 
تجزئة ال كولين  1رقم  74سيدي 
معروف  20520الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821779
317I
FLASH ECONOMIE

DON RAMOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شركة ادڢيسكوم
DON RAMOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصفية وحل الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 06/04/0222قرر شركاء شركة دون
راموس ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها   90000.00درهم ،مقرها 
االجتماعي  10شارع الحرية؛ الطابق
 ،3رقم  5الدارالبيضاء ما يلي:
 تصفية وحل الشركة. تعيين السيد دافيد شتريت ،الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 ، B320640والساكن ب 5سيدي 
بنور ،تجزئة املنار ،الدار البيضاء,
كمصفي للشركة.
 مكتب التصفية 10 :شارعالحرية؛ الطابق  ،3رقم  5الدار
البيضاء.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  20/04/2022تحت
رقم 821877
318I
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FIDCOFISC
الدارالبيضاء املغرب.
STMI
MELHAY CONSTRUCTIONS
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تحويل املقراالجتماعي للشركة
الشريك الوحيد
.419925
FIDCOFISC
حل شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
Bernoussi Hay al qods RES
fisc orient
املؤرخ في  02مارس  2022تم رفع
 feddane el baraka imm 11 n 7 ،رأسمال الشركة بمبلغ قدره «11.300
شارع ادريس االكبرعمارة ملنور
20610، CASABLANCA MAROC
درهم» أي من « 1.000.000درهم»
الطابق االول رقم ،60000 ، 1
 STMIشركة ذات املسؤولية
إلى « 1.300.000درهم» عن طريق :
وجدة املغرب
املحدودة
تقديم حصص نقدية أو عينية.
MELHAY CONSTRUCTIONS
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممر
تم اإليداع القانوني باملحكمة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
كستيس رقم 18الطابق 4
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  21الشريك الوحيد(في طور التصفية)
الشقة رقم  5سيدي البرنو�صي
الدارالبيضاء  20610 -الدارالبيضاء أبريل  2022تحت رقم .822137
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة بن
 320Iخيران زنقة ب 23الرقم 60000 - 41
املغرب.
وجدة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
FIDCOFISC
رقم التقييد في السجل التجاري
حل شركة
STMI
رقم التقييد في السجل التجاري
.419925
املحدودة
املسؤولية
ذات
شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
.21415
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  02مارس  2022تم تحويل
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
FIDCOFISC
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
املؤرخ في  08مارس  2022تقرر
Bernoussi Hay al qods RES
«ممر كستيس رقم 18الطابق 4
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
الشقة رقم  5سيدي البرنو�صي feddane el baraka imm 11 n 7 ،
ذات الشريك الوحيد MELHAY
الدارالبيضاء  20610 -الدارالبيضاء 20610، CASABLANCA MAROC
 CONSTRUCTIONSمبلغ رأسمالها 
 STMIشركة ذات املسؤولية
املغرب» إلى «اقامة الياسمين الجزء
 99درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
املحدودة
 3املجموعة  1عمارة  2الشقة
تجزئة بن خيران زنقة ب 23الرقم
1سيدي البرنو�صي الدار البيضاء -
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممر
كستيس رقم 18الطابق  4الشقة  60000 - 41وجدة املغرب نتيجة ل 
 20610الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم  5سيدي البرنو�صي  : 20610 -غياب النشاط.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة بن
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
الدارالبيضاء املغرب.
خيران زنقة ب 23الرقم 60000 - 41
أبريل  2022تحت رقم .822137
رفع رأسمال الشركة
وجدة املغرب.
319I
رقم التقييد في السجل التجاري
و عين:
.419925
FIDCOFISC
السيد(ة) مصطفى ملحاي و
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
STMI
املؤرخ في  02مارس  2022تم عنوانه(ا)  دوار لخلوفيين كنفودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ  64550جرادة املغرب كمصفي (ة) 
رفع رأسمال الشركة
قدره « 288.700درهم» أي من للشركة.
FIDCOFISC
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
« 1.000.000درهم» إلى «1.300.000
Bernoussi Hay al qods RES
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة على الصالحيات املخولة لهم محل
feddane el baraka imm 11 n 7 ،
 20610، CASABLANCA MAROCمع ديون الشركة املحددة املقدار و املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
املستحقة.
 STMIشركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  21التجارية بوجدة بتاريخ  11أبريل
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممر
 2022تحت رقم .1209
كستيس رقم 18الطابق  4الشقة أبريل  2022تحت رقم .822137
رقم  5سيدي البرنو�صي 20610 -
321I
322I
fisc orient
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TRAVELSHIP

LAVO BIASI EL KHATTARI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد DE BIASI EGIDIO :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد DE BIASI EGIDIO
عنوانه(ا)  بورتو مانتوفانو إيطاليا 
 100مانتوفانو ايطاليا .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد DE BIASI EGIDIO
عنوانه(ا)  بورتو مانتوفانو إيطاليا 
 100مانتوفانو ايطاليا 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
فبراير  2018تحت رقم .00657478
323I

SACOFI
4RUE ROCROIX RES EL JADIDI
ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA Maroc
LAVO BIASI EL KHATTARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67زنقة
عزيزبالل طابق التاني رقم 3
املعاريف البيضاء البيضاء 20300
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL
395339
SOCIÉTÉ DE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06فبراير  2018تم إعداد القانون CONSTRUCTION ET DE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
GESTION LOCATIVE
محدودة ذات الشريك الوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
MARRAKECH EXCELLENCE
الوحيد.
CONSEIL
تسمية الشركة متبوعة عند شارع موالي الحسن اقامة البردعي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LAVO :
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
.BIASI EL KHATTARI
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
غرض الشركة بإيجاز - :النجارة SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
والتجارة في األملنيوم وما شابه ذلك
ET DE GESTION LOCATIVE
وتصليح
بيعالسيارات شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
والدراجات النارية
الشريك الوحيد
نقل البضائع واألمتعة غيروعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
املصحوبة باآلخرين.
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
عنوان املقر االجتماعي 67 :
البردعي رقم  02جيليز40000 -
زنقة عزيز بالل طابق التاني رقم 3
مراكش املغرب
املعاريف البيضاء البيضاء 20300
تأسيس شركة ذات مسؤولية
البيضاء املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
املدة التي تأسست من أجلها  رقم التقييد في السجل التجار :
الشركة  99 :سنة .
124759

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
.ET DE GESTION LOCATIVE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
أعمال أو إنشاءات متنوعة ،
تاجرتجزئة ملواد البناء ،
تأجيراملعدات أو اآلالت .،
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر ايت كموت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر ايت كموت عنوانه(ا) 
اقامة كوراي كولف سيتي بلوك 26
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر ايت كموت عنوانه(ا) 
اقامة كوراي كولف سيتي بلوك 26
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .134977
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8401
CONCILIUM EXPERTISE

THEOLYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
 ,9زنقة مو�سى ابن نصير ،الطابق
الخامس ،شقة رقم  18،غوتيي الدار
البيضاء  ،20060 ،الدارالبيضاء
املغرب
 THEOLYSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،7فضاء
السعادة  ،السوي�سي  ،الرباط -
 10170الرباط املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.48931
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28مارس  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) امزيل
ابراهيم كمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .124102
325I
شرفاوي رشيدة

بيولوكس راش وشركائها

BIOLUX RACH & ASSOCIES
«BRA
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شرفاوي رشيدة
ديارالرحمة ج  2عمارة  18الرقم 12
داربوعزة  ،27223 ،الدارالبيضاء
املغرب
بيولوكس راش وشركائها BIOLUX
 RACH & ASSOCIES «BRAشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

8402

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الفتح ، 217شارع إبراهيم الروداني
ممدد الطابق األول الرقم - .3
 20230الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540363
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
بيولوكس راش وشركائها  BIOLUX
.RACH & ASSOCIES «BRA
غرض الشركة بإيجاز  :يتجلى
موضوع الشركة سواء لنفسها أو
لحساب غيرها في املغرب أو الخارج في
مايلي :
* شراء وبيع منتجات التنظيف،
* شراء وبيع وتوزيع حلول 
النظافة.
* التنظيف،
* االعمال املنزلية،
* التجارة،
*التصنيع متنوع،
* استراد وتصدير.
* وبشكل عام جميع املعامالت
التجارية والصناعية واملالية
والعقارات املتعلقة بشكل مباشر أو
غير مباشر باألشياء املذكورة أعاله
أو التي يحتمل ان تعزز تحقيقها 
وتطويرها اواألرجح لتسهيل التنفيذ
والتطوير.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
الفتح ، 217شارع إبراهيم الروداني
ممدد الطابق األول الرقم 20230 - .3
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة رشيدة شرفاوي  100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رشيدة شرفاوي عنوانه(ا) 
ديار الرحمة ج  2عمارة  18الرقم 12
دار بوعزة  27223الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رشيدة شرفاوي عنوانه(ا) 
ديار الرحمة ج  2عمارة  18الرقم 12
دار بوعزة  27223الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
أبريل  2022تحت رقم .821440
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NORD SUD MANAGEMENT

CECE’S KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها CECE’S :
.KITCHEN
غرض الشركة بإيجاز  :قهوة,
تقديم الطعام وخدمات التموين
املتنقلة ,الكحول..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 208
املنطقة الصناعية سيدي غانم
مكتب رقم  4ب الطريق من آسفي إلى
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وجدان بلقزيز عنوانه(ا) 
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وجدان بلقزيز عنوانه(ا) 
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16شتنبر
 2021تحت رقم .127592
327I

C.E.M.E.X
 ،92ش ــارع الزرقط ــوني الشقة رقم
 ،5جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
NORD SUD MANAGEMENT
املغرب
DEAL FISHERS
 CECE’S KITCHENشركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 208
حل شركة
املنطقة الصناعية سيدي غانم
NORD SUD MANAGEMENT
مكتب رقم  4ب الطريق من آسفي
C/O Centre d’affaires ebusiness,
إلى مراكش  40000 -مراكش املغرب
 lot 43 bاملنطقة الصناعية،
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 ،90000طنجة املغرب
املحدودة
 DEAL FISHERSشركة ذات
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
118547
الوحيد(في طور التصفية)
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض
 08يوليوز  2021تم إعداد القانون األندلس  ,1الدور األر�ضي 90000 -
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
طنجة املغرب.
املحدودة باملميزات التالية:
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
.112551
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  04مارس  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد DEAL FISHERS
مبلغ رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رياض األندلس ,1
الدور األر�ضي  90000 -طنجة املغرب
نتيجة ل  :أزمة إقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب طنجة -
 90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة)  Yonas Arnold
 KUSTERSو عنوانه(ا)  طنجة
 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  19أبريل
 2022تحت رقم .252976
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فيطراسكو

شركة برايت فيوترسكول
للتعليم الخاص

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيطراسكو
رقم  38زنقة  16نونبرشقة رقم
 1فاس املدينة الجديدة فاس،
 ،30000فاس املغرب
شركة برايت فيوترسكول للتعليم
الخاص شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب
مرينة الطابق التالت مكتب 19
شارع عبدالكريم بنجلون فاس
املدينة الجديدة فاس 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

رقم التقييد في السجل التجاري :
72349
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شركة
برايت فيوترسكول للتعليم الخاص.
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
للتعليم الخاص.
عنوان املقر االجتماعي  :مكاتب
مرينة الطابق التالت مكتب  19شارع
عبدالكريم بنجلون فاس املدينة
الجديدة فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابوزيد زكرياء  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ابوزيد محمد  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ابوزيد عبدالعظيم 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ابوزيد سعد  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ابوزيد اسماعيل 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابوزيد زكرياء عنوانه(ا) 
رقم  138حي االمل شارع الدار
البيضاء طريق صفرو  30000فاس
املغرب.
السيد ابوزيد محمد عنوانه(ا) 
رقم  138حي االمل شارع الدار
البيضاء طريق صفرو  30000فاس
املغرب.
السيد ابوزيد عبدالعظيم
عنوانه(ا)  رقم  138حي االمل شارع
الدار البيضاء طريق صفرو 30000
فاس املغرب.

السيد ابوزيد سعد عنوانه(ا) رقم
 138حي االمل شارع الدار البيضاء
طريق صفرو  30000فاس املغرب.
السيد ابوزيد اسماعيل عنوانه(ا) 
رقم  138حي االمل شارع الدار
البيضاء طريق صفرو  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابوزيد زكرياء عنوانه(ا) 
رقم  138حي االمل شارع الدار
البيضاء طريق صفرو  30000فاس
املغرب
السيد ابوزيد محمد عنوانه(ا) 
رقم  138حي االمل شارع الدار
البيضاء طريق صفرو  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .1896
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cabinet comptable chtioui

كونسترو لوكوس 2021
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui
av tlemssani n°4bis ksar el kbir
av ahmed tlemssani n° 4 B ksar
el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc
كونسترو لوكوس  2021شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الطود  2عمارة  55رقم 92150 - 3
القصرالكبيراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3153

8403

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17مارس  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
كونسترو لوكوس .2021
غرض الشركة بإيجاز  :ااالنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الطود  2عمارة  55رقم 92150 - 3
القصرالكبيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ديدي الخليل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ديدي الخليل عنوانه(ا) 
تجزئة الطود  2عمارة  55رقم 3
 92150القصرالكبيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ديدي الخليل عنوانه(ا) 
تجزئة الطود  2عمارة  55رقم 3
 92150القصرالكبيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 27
أكتوبر  2021تحت رقم .707
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SKAL CONSEIL SERVICE SARL

كبي سوليسون KPI /
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
RUE HADJ OMAR RIFFI 310
4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

كبي سوليسون KPI SOLUTIONS /
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7شارع
احمد طوقي الطابق  20000 - 2الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.433495
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة كبي
سوليسون  KPI SOLUTIONS /مبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  7شارع احمد طوقي
الطابق  20000 - 2الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  7شارع
احمد طوقي الطابق  20000 - 2الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد التهامي الوزاني
و عنوانه(ا)  رقم  73تجزئة عين
الذهاب  2شارع الحزام الكبير عين
الدئاب  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 29
مارس  2022تحت رقم .819503
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STE ANGLE DE GESTION SARL

RWADEURO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة
التمسماني رقم  6اقامة باريس -أ
تطوان  ،93000 ،تطوان املغرب
 RWADEUROشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

8404

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة
 59منطقة حرة واد نيغرو 93200 -
فنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31493
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.RWADEURO
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
مواد غذائية.
استيراد وتصدير.
تجارة املنتجات اإللكترونية.
عنوان املقر االجتماعي  :قطعة
 59منطقة حرة واد نيغرو 93200 -
فنيدق املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين الغلولي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين الغلولي عنوانه(ا) 
املضيق الجديد شارع الدار البيضاء
رقم  93150 69املضيق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين الغلولي عنوانه(ا) 
املضيق الجديد شارع الدار البيضاء
رقم  93150 69املضيق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1104
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الجريدة الرسمية
CHICHAOUA FINANCES SARL AU
السيد محمد االمين لعوي�سي
M&L FIELDS
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات للحصة .
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
CHICHAOUA FINANCES SARL
السيد محمد االمين لعوي�سي
AU
عنوانه(ا) حي الزاوية سيدي املختار
APPT N°2 IMMEUBLE
شيشاوة  41000شيشاوة املغرب.
MAYORCA HAY EL QODS
األسماء الشخصية والعائلية
CHICHAOUA ، 41000،
ومواطن مسيري الشركة:
chichaoua MAROC
السيد محمد االمين لعوي�سي
 M&L fieldsشركة ذات مسؤولية عنوانه(ا) حي الزاوية سيدي املختار
محدودة ذات الشريك الوحيد
شيشاوة  41000شيشاوة املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزاوية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
سيدي املختارشيشاوة 41000 -
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ  25أبريل
شيشاوة املغرب
 2022تحت رقم .71/2022
تأسيس شركة ذات مسؤولية
333I
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
:
CHICHAOUA FINANCES SARL AU
2087
ECO DIAGNOSTIC CAR
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 09مارس  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
CHICHAOUA FINANCES SARL
باملميزات التالية:
AU
شكل الشركة  :شركة ذات
APPT N°2 IMMEUBLE
مسؤولية محدودة ذات الشريك
MAYORCA HAY EL QODS
الوحيد.
CHICHAOUA ، 41000،
تسمية الشركة متبوعة عند
chichaoua MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  M&L :
 ECO diagnostic carشركة ذات
.fields
غرض الشركة بإيجاز  1- :مقاول  مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
أعمال أو إنشاءات مختلفة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
2شراء وبيع وتركيب األلواح 485حي النهضة شيشاوة 41000 -
الشمسية.
شيشاوة املغرب
3تاجر.تأسيس شركة ذات مسؤولية
4تاجر أو وسيط لالستيرادمحدودة ذات الشريك الوحيد
والتصدير..
عنوان املقراالجتماعي  :حي الزاوية رقم التقييد في السجل التجاري :
2083
سيدي املختار شيشاوة 41000 -
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شيشاوة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها   23نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :محدودة ذات الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ECO :
.diagnostic car
غرض الشركة بإيجاز 1- :
مقاول إداري للعمليات التجارية أو
الصناعية أو الزراعية للخدمات
املدنية أو العسكرية التشخيص
الذاتي.
2مصلح ميكانيكي.3التشخيص الذاتي.عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 485حي النهضة شيشاوة 41000 -
شيشاوة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد صمود 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد صمود عنوانه(ا) حي
النهضة شيشاوة  41000شيشاوة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد صمود عنوانه(ا) حي
النهضة شيشاوة  41000شيشاوة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .69/2022
334I

الجريدة الرسمية
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AHA SERVICES

AHA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AHA SERVICES
حي خط الرملة  01زنقة الريصاني
رقم  57العيون املغرب 70000
 AHA SERVICESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طرفاية
شارع محمد املامون 70050 -
طرفاية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
37601
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 28يونيو   2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AHA :
. SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :فحص
العربات .
عنوان املقر االجتماعي  :طرفاية
شارع محمد املامون  70050 -طرفاية
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا عوامري عنوانه(ا) 
حي خط الرملة  01زنقة الريصاني
رقم  70000 57العيون املغرب .

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا عوامري عنوانه(ا) 
حي خط الرملة  01زنقة الريصاني
رقم  70000 57العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28يونيو 
 2021تحت رقم .2020/21
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AHA SERVICES

Imama car

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Imama car
حي خط الرملة  01زنقة الريصاني
رقم  57العيون املغرب 70000
 Imama carشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
االداري زنقة السرو رقم  04العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41011
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها Imama :
. car
غرض الشركة بإيجاز كراء
السيارات بدون سائق .
عنوان املقر االجتماعي الحي
االداري زنقة السرو رقم  04العيون
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

8405

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عوامري املختار عنوانه حي
خط الرملة  01زنقة الريصاني رقم
 57العيون املغرب . 70000
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عوامري املختار عنوانه حي
خط الرملة  01زنقة الريصاني رقم
 57العيون املغرب 70000
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  05أبريل
 2022تحت رقم .922/22
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AHA SERVICES

KAW SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز بيع
الدواجن الحية لألفراد واملهنيين
ومنتجاتها وأدواتها ومعداتها وموادها
.عنوان املقر االجتماعي .الحي
االداري زنقة السرو رقم  06العيون
املغرب
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا عوامري عنوانه
حي خط الرملة  01زنقة الريصاني
رقم  57العيون املغرب 70000
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا عوامري عنوانه
حي خط الرملة  01زنقة الريصاني
رقم  57العيون املغرب 70000
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .1705
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KAW SERVICE
حي خط الرملة  01زنقة الريصاني
رقم  57العيون املغرب 70000
 KAW SERVICEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
MOUKDIM CONSULTING
الوحيد
كازيت ترانس
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
إعالن متعدد القرارات
االداري زنقة السرو رقم  06العيون
MOUKDIM CONSULTING
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
BD ZERKTOUNI 3EME 46
محدودة ذات الشريك الوحيد
ETAGE APPT 6 46 BD
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
ZERKTOUNI 3EME ETAGE
41279
APPT 6، 20500، CASABLANCA
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
MAROC
 22أبريل  2022تم إعداد القانون
كازيت ترانس «شركة ذات املسؤولية
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املحدودة»
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :مركب
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات املهدي زاوية شارع إميل زوال و شارغ
مسؤولية محدودة ذات الشريك شارلفيل  20300 -الدارالبيضاء
املغرب.
الوحيد.
«إعالن متعدد القرارات»
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   KAW :رقم التقييد في السجل التجاري:
97377
. SERVICE

8406

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  31أكتوبر  2017تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم األول :الذي ينص على
مايلي :نقل نسبة من حصة أسهم
السيدة نزهة حسام حوالي  500سهم
مملوك لها في شركة GAZET TRANS
لصالح السيد سبيعي محمد ياسين
و  500سهم لصالح اآلنسة خولة
السبايطي
قرار رقم الثاني :الذي ينص على
مايلي :رأس مال الشركة مليون درهم
( 1،000،000.00درهم) مقسم إلى
عشرة آالف ( )10،000مائة سهم.
درهم ( 100.00درهم) للواحد مرقمة
من  1إلى  10000درهم موزعة على
النحو التالي:السيدة نزهة حسام
حوالي  9000سهم .السيد سبيعي
محمد ياسين  500سهم  .االنسة
خولة السبايطي  500سهم
قرار رقم الثالث :الذي ينص على
مايلي :تقرر استمرار الشركة في شكل
ً
شركة ذات مسؤولية محدودة بدال
من شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك واحد
قرار رقم الرابع :الذي ينص على
مايلي :تعيين السيدة نزهة حسام
والسيد سبيعي محمد ياسين
كمسيرين للشركة وستكون الشركة
ً
قانونا بتوقيعهما املنفصل
ملزمة
تجاه جميع األطراف و في جميع
املعامالت
قرار رقم الخامس :الذي ينص
على مايلي :تحديث النظام االسا�سي
للشركة بعد مجموعة التغييرات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم بند رقم  :6الذي ينص
على مايلي :ساهم الشركاء في الشركة
باملبالغ التالية :السيدة نزهة حسام
 900.000.00درهم السيد سبيعي
محمد ياسين  50،000.00درهم
اآلنسة خولة السبايطي 50،000.00
درهم.

الجريدة الرسمية
بند رقم بند رقم  :7الذي ينص
على مايلي :رأس مال الشركة مليون
درهم ( 1،000،000.00درهم) مقسم
إلى عشرة آالف ( )10،000مائة سهم.
درهم ( 100.00درهم) للواحد مرقمة
من  1إلى  10000درهم موزعة على
النحو التالي:السيدة نزهة حسام
حوالي  9000سهم .السيد سبيعي
محمد ياسين  500سهم  .االنسة
خولة السبايطي  500سهم
بند رقم بند رقم  :1الذي ينص
على مايليُ :يشكل بموجب هذا 
القانون  ،بين املوقعين أدناه على
هذا النظام األسا�سي  ،مالك األسهم
ُ
املنشأة فيما بعد وذاك والتي قد
تكون ً
الحقا شركة ذات مسؤولية
محدودة تحكمها القوانين السارية
وعلى وجه الخصوص القانون رقم
 5-96الصادر في  05شوال  1417
( BOاملؤرخ  1مايو   ،  )1997جميع
القوانين املعدلة  ،تلك التي ستصبح
في املستقبل وبهذه القوانين .ستصبح
الشركة ذات املسؤولية املحدودة
للعديد من الشركاء شركة ذات
مسؤولية محدودة لشريك واحد
نتيجة نقل األسهم بين األحياء أو
بامليراث
بند رقم بند رقم  :15الذي ينص
على مايلي :تعيين السيدة نزهة
حسام والسيد سبيعي محمد ياسين
كمسيرين للشركة وستكون الشركة
ً
قانونا بتوقيعهما املنفصل
ملزمة
تجاه جميع األطراف و في جميع
املعامالت
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2017تحت رقم .00651617
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

SAGASUD

THE MACARTHUR

NAVY BLEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

COMPANY

تأسيس شركة

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK
 62شارع سيدي عبد الرحمان
الشقة  ،20200 ، 1الدارالبيضاء
املغرب
THE MACARTHUR COMPANY
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تقاطع
شارع عمرالخيام و شارع سيدي
عبد الرحمان ،حي الراحة تقاطع
شارع عمرالخيام و شارع سيدي
عبد الرحمان ،حي الراحة 0000
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  23نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعديل النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي للشركة  :إفران رقم
 21حي أطلس .1
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .125
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SAGASUD
شارع االميرموالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
 LAAYOUNEاملغرب
 NAVY BLEUشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
السمارة حي الحجري رقم 350
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
41201
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NAVY :
.BLEU
غرض الشركة بإيجاز  :كل ما 
يتعلق بنقل ونقل لحساب الغير
وتجارة االسماك ،تجارة عامة ،
استراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
السمارة حي الحجري رقم 350
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء مدان  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة حسناء الصالحي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد زكرياء مدان عنوانه(ا) حي
القصبة بلوك  04رقم  11العيون
 70000العيون املغرب.
السيدة حسناء الصالحي
عنوانه(ا)  زنقة  28فبراير رقم 06
املر�سى العيون  70000العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء مدان عنوانه(ا) حي
القصبة بلوك  04رقم  11العيون
 70000العيون املغرب
السيدة حسناء الصالحي
عنوانه(ا)  زنقة  28فبراير رقم 06
املر�سى العيون  70000العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1048/2022
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Cabinet Smara Consulting

STE BN LYAZID ALAMIN
TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي رشيد شارع الزرقطوني
رقم  38مكرر السمارة السمارة،
 ،72000السمارة املغرب
STE BN LYAZID ALAMIN TRAV
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي AV
HASSAN II RUE BIR ANZARANE
 NR 53السمارة  72000السمارة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2693

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
BN LYAZID ALAMIN TRAV SARL
. AU
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال 
إنشاءات متنوعة  ،إنشاءات عامة
 ،أعمال ثانوية  ،مقاوالت عقارية ،
منشآت بناء  ،شراء وبيع منتجات
ومواد البناء ومواد صيدلية  ،ترويج
عقاري .أعمال الطرق  ،الشبكات
املختلفة  ،حفر اآلبار  ،املستلزمات
واملعدات ملختلف املنتجات  ،استيراد
وتصدير وتجارة جميع املنتجات
واملعدات الصناعية  ، ،أعمال اإلنارة
العام.
عنوان املقر االجتماعي AV :
HASSAN II RUE BIR ANZARANE
 NR 53السمارة  72000السمارة
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة STE BN LYAZID
ALAMIN TRAV SARL AU
عنوانه(ا)  AV HASSAN II RUE
BIR ANZARANE NR 53 72000
السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد بن اليزيد عنوانه(ا) 
زنقة الحاج بودربالة رقم 24السمارة.
 72000السمارة املغرب.

8407

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .91/2022
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الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الشقة
رقم  ،37الطابق الخامس ،عمارة
عمارة ،زنقة املنارة  40000 -مراكش
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
. 87505
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21مارس  2022تقرر حل
 MAHMIYATE AL OUAHAشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الشقة رقم  ،37الطابق الخامس،
عمارة عمارة ،زنقة املنارة 40000 -
مراكش املغرب نتيجة ل-عدم وجود
زبائن واملوارد املالية ملواصلة النشاط
و عين:
السيد(ة)  أحمد فالح رغيان
شريده العازمي و عنوانه(ا)  رقم 2
تجزئة املنزه شارع محمد السادس
السوي�سي  10170الرباط املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21مارس  2022وفي رقم 2
تجزئة املنزه شارع محمد السادس
السوي�سي  10170 -الرباط املغرب .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135139
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MAHMIYATE AL OUAHA

FIDUCIAIRE AL QODS

Ranch Adarouch

VILLAJENA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استمرارنشاط الشركة

VILLAJENA
شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال  20.000.000.00درهم
املقراالجتماعي  69-67شارع الجيش
امللكي – الدارالبيضاء
السجل التجاري – 022059
التعريف الجبائي 1032770
استمرارمزاولة نشاط الشركة
 بفعل العجز الحاصل للسنةاملالية املنتهية بتاريخ  31دجنبر
 ،2019أ صبحت الوضعية الصافية
للشركة تقل من ربع رأسمالها ،قرر
الجمع العام غير العادي بتاريخ 30
ً
أبريل  2020وفقا ملقتضيات الفصل
 375من القانون  96-5الخاص
بالشركات ذات املسؤولية املحدودة
املعدل واملكمل عدم تصفية الشركة
واستمرارمزاولة نشاطها.
 تم اإليداع القانوني باملحكمةالتجارية للدار البيضاء بتاريخ 12
ابريل  2022تحت رقم 820985
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STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

FSMB

قفل التصفية

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA
AV YAKOUB EL MANSOUR
RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE
B BUREAU N° 10 ETAGE 4
GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc
 MAHMIYATE AL OUAHAشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
FIDUCIAIRE AL QODS
ANGLE AV MED V ET 363
HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC
 FSMBشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
املنظرالجميل بلوك  Bرقم - 10
 23000بني مالل املغرب

الجريدة الرسمية

8408

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
12675
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .FSMB :
غرض الشركة بإيجاز  :بيع لوازم
املكاتب
التصديرو االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
املنظر الجميل بلوك  Bرقم - 10
 23000بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء منصف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة شيماء منصف 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة سلمى منصف 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء منصف عنوانه(ا) 
إقامة املنظر الجميل بلوك  Bرقم 10
 23000بني مالل املغرب.
السيدة شيماء منصف عنوانه(ا) 
رقم  5إقامة الشروق الهرهورة
 12000تمارة املغرب.
السيدة سلمى منصف عنوانه(ا) 
إقامة املنظر الجميل بلوك  Bرقم 10
 23000بني مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي احمد منصف
عنوانه(ا) إقامة املنظر الجميل بلوك
 Bرقم  23000 10بني مالل املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .398
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AL WAKIL MANAGEMENT

M.A. YAHYA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
 14شارع موالي اسماعيل اقامة
موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم
 ،90000 ، 8طنجة املغرب
 M.A. YAHYA IMMOBILIERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشارع
الرئي�سي بيرالشفا رقم 90000 - 82
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
126637
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  M.A. :
.YAHYA IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الشارع
الرئي�سي بير الشفا رقم 90000 - 82
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شنكاو عبد السالم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد شنكاو املصطفى 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد شنكاو عبد السالم
عنوانه(ا)  حي السانية شارع اململكة
العربية السعودية رقم 90000 82
طنجة املغرب.
السيد شنكاو املصطفى عنوانه(ا) 
حي احرارين رقم القطعة 1369
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد شنكاو عبد السالم
عنوانه(ا)  حي السانية شارع اململكة
العربية السعودية رقم 90000 82
طنجة املغرب
السيد شنكاو املصطفى عنوانه(ا) 
حي احرارين رقم القطعة 1369
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .253103
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ARENA BUSINESS

COMWILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ARENA BUSINESS
IMM 38 AV IDRISS LAHRIZI
N°32 CASABLANCA ، 20250،
casablanca maroc
 COMWILDشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
 39شارع اللة الياقوت الطابق
االول الشقة رقم  20250 - 1الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
541159
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.COMWILD
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
املعلوميات.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
 39شارع اللة الياقوت الطابق االول 
الشقة رقم  20250 - 1الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكيري أنوار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة فاطمة الزهراء البرجي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكيري أنوار عنوانه(ا)  14
أونزلييف فرو فان فتيمالن بروكسل
 1082بلجيكا   00000بروكسل
بلجيكا.
السيدة فاطمة الزهراء البرجي
عنوانه(ا)  تجزئة االخوين الرقم
 72الطابق  1حد السوالم 26402
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكيري أنوار عنوانه(ا)  14
أونزلييف فرو فان فتيمالن بروكسل
 1082بلجيكا   00000بروكسل
بلجيكا
السيدة فاطمة الزهراء البرجي
عنوانه(ا)  تجزئة االخوين الرقم
 72الطابق  1حد السوالم 26402
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .822121
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عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11
distra conseils

MARRA BET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

distra conseils
رقم  2بلوك  21الطابق الثاني الحي
الحسني  ،40000 ،مراكش املغرب
 MARRA BETشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
موازارن ايت اوريرمراكش 40000 -
مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.83249
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 500.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 600.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .135190
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ISTIMAK

ISTIMAK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISTIMAK
 117شارع ابن منيراقامة الزرقاء
الطابق االول رقم  2املعارف الدار
البيضاء  ،Tanger، 20000الدار
البيضاء املغرب
 ISTIMAKشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  117شارع
ابن منيراقامة الزرقاء الطابق
االول رقم 2املعاريف 20000 -
الدارالبيضاء املغرب

الجريدة الرسمية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
35210
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 08
يونيو   2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. ISTIMAK
غرض الشركة بإيجاز  :التفاوض
واشغال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي 117 :
شارع ابن منير اقامة الزرقاء الطابق
االول رقم 2املعاريف 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خدوجة مقران عنوانه(ا) 
 117شارع ابن منير اقامة الزرقاء
املعاريف  20000الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خدوجة مقران عنوانه(ا) 
 117شارع ابن منير إقامة الزرقاء
الطابق االول رقم  2املعاريف 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أكتوبر  2021تحت رقم .-
348I

8409
BNB Health Care

BNB HEALTH CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BNB Health Care
rue Sebta Résidence 7
Rami 2ème étage bureau
n°8, Casablanca ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 BNB HEALTH CAREشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7شارع
سبتة ريزيدنس رامي الطابق 2
مكتب رقم  ،8الدارالبيضاء -
 20200الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
539089
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BNB :
.HEALTH CARE
غرض الشركة بإيجاز  :تمثيل
وتسويق وترويج جميع أنواع
املنتجات املخصصة للصحة.
استيراد وتصديروتسويق ما يلي :
املكمالت الغذائية
األجهزة الطبية
في
لالستخدام
كواشف
التشخيص املختبري.
مستحضرات التجميل والنظافة
الشخصية واملبيدات الحيوية.
منتجات طب األسنان

الوساطة والتداول وبشكل
عام  ،ستتمكن الشركة من تنفيذ
جميع العمليات التجارية بالجملة
وبالتفصيل  ،مباشرة أو عبر اإلنترنت
وسواء كان عميال للمحترفين أو
األفراد.
شراء وبيع وتسويق وتوزيع
الجملة والتجزئة لجميع املنتجات
واملواد واملعدات واللوازم واملواد
شبه الصيدالنية والبيطرية وشبه
الطبية واملنتجات الصحية للطب
ومستحضرات التجميل واملنتجات
البيولوجية واملنتجات الطبيعية
واملنتجات العشبية والصحية
واملكمالت الغذائية والفيتامينات
والتغذية أو املنتجات الغذائية ،
وكذلك جميع األجهزة لالستخدام
الجراحي  ،الطبية أو شبه الطبية أو
املستشفيات بجميع أنواعها سواء
للبشرأو الحيوانات ؛
تنفيذ جميع عمليات تصنيع
األدوية شبه الصيدالنية والتجميلية
من قبل الشركة نفسها أو من قبل
أطراف ثالثة في إطارشراكات التعاقد
من الباطن ؛
إعداد األدوية شبه الصيدالنية
ومستحضرات التجميل ؛
شحن وتوزيع جميع األصناف
واملنتجات والسلع املتعلقة باألشياء
املذكورة أعاله ؛
استيراد وتصدير جميع السلع
واملنتجات النهائية واملعدات
واملواد شبه املصنعة أو الجديدة
أو املستعملة بهدف تسويقها فيما 
يتعلق بغرض الشركة بشكل مباشر
أو غيرمباشر
جميع عمليات الوسطاء التجاريين
أو الوساطة في أي منتج أو بضاعة أو
مادة مهما كانت طبيعتها أو منشأها أو
وجهتها؛
املناقصات املباشرة أو غير
املباشرة لجميع أنواع العقود
الخاصة والعامة.

الجريدة الرسمية

8410

تسويق واستغالل جميع املنتجات
والعالمات التجارية وبراءات االختراع
والتراخيص الوطنية والدولية.
اإلعالن للمهنيين الصحيين ،
وتنظيم وتحريك الندوات واملؤتمرات
واملوائد املستديرة وأي اجتماع
ترويجي أو منهي أو علمي.
بعثات االستعانة بمصادرخارجية
للعمل ،وتوفيراملوظفين؛
تمثيل جميع الشركات في املغرب
أو في الخارج؛
إنشاء وتشغيل جميع العدادات
والوكاالت والفروع واملستودعات
التجارية ؛ االستحواذ على حصة
أو حصة في أي شركة أو شركة وشراء
األوراق املالية أو األوراق املالية؛
وبشكل أعم ،جميع العمليات،
أيا كانت طبيعتها ،القانونية أو املالية
أو التجارية أو الصناعية أو املنقولة
أو غير املنقولة ،ذات الصلة املباشرة
أو غيراملباشرة بال�شيء املذكور أعاله،
أو بأي أشياء أخرى مماثلة أو ذات
صلة ،والتي من املحتمل أن تعزز،
بشكل مباشر أو غير مباشر ،الغرض
الذي تسعى إليه الشركة أو تحقيقها 
أو تطويرها أو توسيعها.
عنوان املقر االجتماعي  7 :شارع
سبتة ريزيدنس رامي الطابق  2مكتب
رقم  ،8الدار البيضاء  20200 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة بنخياط 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة بنخياط عنوانه(ا) 
 27لوت دو بارك  étage 2شقة 7
لهرميتاج الدار البيضاء 20200
الداربيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة بنخياط عنوانه(ا) 
 27لوت دو بارك  étage 2شقة 7
لهرميتاج الدار البيضاء 20200
الداربيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
أبريل  2022تحت رقم .-
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STE MANAGEMENT OFFICE SNC

CEDAR PROJET 22

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MANAGEMENT OFFICE
SNC
RUE LAFAYETTE 2éme .50
ETAGE TANGER، 90000،
TANGER MAROC
 CEDAR PROJET 22شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29شارع
عمرابن العاص الطابق  03رقم 26
  90030طنجة املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126647
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. CEDAR PROJET 22
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
مكتب التصميم ومتابعة املشاريع و
كل ما من شانه املساهمة في تقدم
الشركة .
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  نبيل داغري 
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عبد
العزيز الحفي�ضي بتاريخ  24مارس
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .202/2022
351I

عنوان املقر االجتماعي  29 :شارع
عمرابن العاص الطابق  03رقم - 26
 90030طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  66 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد روكوس الخوري  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد روكوس الخوري  1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد روكوس الخوري عنوانه(ا) 
nador conseil sarl au
 05كرين بارك درج  1الطابق 1
PROFESSIONNEL
الشقة  5عمارة 28830 011111
OUBLATACHE SERVICE
محمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد روكوس الخوري روكوس
رفع رأسمال الشركة
الخوري عنوانه(ا)  05كرين بارك درج
nador conseil sarl au
 1الطابق  1الشقة  5عمارة res gourougou b1 av des far ، 011111
 28830محمدية املغرب
62000، nador maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
PROFESSIONNEL
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
OUBLATACHE SERVICE
 2022تحت رقم .3609
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
350I
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
STE BIKAF INDUSTRI
توريرت بوستة  01سلوان 62000 -
E.N SAHARA SYSTEME
الناظور املغرب.
D›IRRIGATION
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
STE BIKAF INDUSTRI
.21409
HAY LAHROUCH EL JADID
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
GOURRAMA ، 52302،
املؤرخ في  07أبريل  2022تم رفع
GOURRAMA MAROC
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «90.000
E.N SAHARA SYSTEME
درهم» أي من « 10.000درهم» إلى
 D›IRRIGATIONشركة ذات
« 100.000درهم» عن طريق  :إجراء
املسؤولية املحدودة
مقاصة مع ديون الشركة املحددة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
القصيبة رقم  42مدغرة الراشيدية املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
  52000الراشيدية املغرب.االبتدائية بالناضور بتاريخ  13أبريل
تفويت حصص
 2022تحت رقم .593
رقم التقييد في السجل التجاري
352I
.15207

الجريدة الرسمية
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TRANS IKHTYARI

S K L TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
N°198 AVENUE MOHAMED
V EL KELAA DES SRAGHNA
، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC
 TRANS IKHTYARIشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1623
حي النخلة  1قلعة السراغنة -
 43000قلعة السراغنة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4355
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08أبريل  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد TRANS
 IKHTYARIمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 1623حي النخلة  1قلعة السراغنة
  43000قلعة السراغنة املغربنتيجة ل   :عجز الشركة عن تغطية
مصاريفها.
و حدد مقر التصفية ب رقم
 1623حي النخلة  1قلعة السراغنة -
 43000قلعة السراغنة املغرب.
و عين:
السيد(ة) ربيع كنيعة و عنوانه(ا) 
رقم  1623حي النخلة  1قلعة
السراغنة  43000قلعة السراغنة
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 بقلعة السراغنة بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم .169/2022
353I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
N°198 AVENUE MOHAMED
V EL KELAA DES SRAGHNA
، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC
 S K L TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 316تجزئة كفاي العطاوية قلعة
السراغنة  43100 -قلعة السراغنة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
5159
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها S K L :
.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال 
البناء واشغال مختلفة
تجارة عامة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 316تجزئة كفاي العطاوية قلعة
السراغنة  43100 -قلعة السراغنة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة600.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خشاني كريم 3.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد لكحل عبد العزيز 3.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

8411

السيد خشاني كريم عنوانه(ا) 
رقم  316تجزئة كفاي العطاوية قلعة
السراغنة  43100قلعة السراغنة
املغرب.
السيد لكحل عبد العزيز
عنوانه(ا)  دوار ايت بوعدي الواد
االخضر قلعة السراغنة 43100
قلعة السراغنة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خشاني كريم عنوانه(ا) 
رقم  316تجزئة كفاي العطاوية قلعة
السراغنة  43100قلعة السراغنة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 07
أبريل  2022تحت رقم .160/2022
354I
FIDUCIAIRE EL AMRANY

ARTISTE UNIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
N°198 AVENUE MOHAMED
V EL KELAA DES SRAGHNA
، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC
 ARTISTE UNIVERSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراوالد
اعمارة جماعة الشعراء العطاوية
قلعة السراغنة  43100 -قلعة
السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
5161
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ARTISTE UNIVERS
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات التكوين واالستشارات.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
اعمارة جماعة الشعراء العطاوية
قلعة السراغنة  43100 -قلعة
السراغنة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الكرام كريمة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الكرام كريمة عنوانه(ا) 
رقم  143تجزئة تساوت  1العطاوية
 43100قلعة السراغنة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خويا عمي مريم عنوانه(ا) 
حي اسيل رقم  224مراكش 40090
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 11
أبريل  2022تحت رقم .163/2022
355I
SERVIAP

SMART FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

SERVIAP
ق
رقم  1زاوية شارع طار بن زياد
بنسليمان  ،13000 ،بنسليمان
املغرب
 SMART FOODشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)

الجريدة الرسمية

8412

وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT
MASSIRA FB 29 3 EME ETG APP
19 MOHAMMEDIA - 28800
املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.22753
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10يناير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد SMART FOOD
مبلغ رأسمالها   100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT
MASSIRA FB 29 3 EME ETG APP
19 MOHAMMEDIA - 28800
املحمدية املغرب نتيجة ل   :ازمة
اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب LOT
MASSIRA FB 29 3 EME ETG APP
19 MOHAMMEDIA - 28800
املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) امين الهردا و عنوانه(ا) 
زنقة الدغاغية رقم  20بنسليمان
 28800املحمدية 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  21فبراير
 2022تحت رقم .376
356I
STE GUERCIF TEXTILE

GUERCIF TEXTILE
إعالن متعدد القرارات

STE GUERCIF TEXTILE
ZONE INDUSTRIELLE PRES
DE ROUTE DEBDOU ، 65800،
TAOURIRT MAROC
« GUERCIF TEXTILEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :الحي
الصناعي قرب طريق دبدو  .البريد

 65800 - 331تاوريرت املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.29 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة واملصادقة على تفويت
 22200حصة بين الشركاء على
النحو التالي :
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 - 1فوت السيد الجياللي لكحل
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  Z2720جميع حصصه في
الشركة وهي  11100حصة لفائدة
السيد برني�شي عبد العزيز الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
ZG27377
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي - 2 :فوت السيد مراد لكحل
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ZG78119جميع حصصه في
الشركة وهي  5550حصة لفائدة
السيد برني�شي عبد العزيز الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
ZG27377
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 - 3فوت السيد عبد الكريم لكحل
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ZG26392جميع حصصه في
الشركة وهي  5550حصة لفائدة
السيد برني�شي عبد العزيز الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
ZG27377
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
املوافقة واملصادقة على استقالة
املسير السيد الجياللي لكحل الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
Z2720
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
املوافقة واملصادقة على تعيين السيد
برني�شي عبد العزيز الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم ZG27377
كمسير وحيد للشركة وشريك وحيد
للشركة ملدة غيرمحدودة.
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و عين:
السيد(ة) سعيد دود و عنوانه(ا) 
حي اضراب رقم  63بنسليمان
 13000بنسليمان 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  21فبراير
 2022تحت رقم .433
358I

قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعديل القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :مجموع مساهمات عبد العزيز
برني�شي  5550000درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
راسمال الشركة  5550000درهم
يمثل  55500حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ  12أبريل
GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL
 2022تحت رقم .2022/60
ETABLISSEMENT BERRADA 357I
SERVIAP

EHRAD TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SERVIAP
رقم  1زاوية شارع طارق بن زياد
بنسليمان  ،13000 ،بنسليمان
املغرب
 EHRAD TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املسيرة الطابق الثالث الشقة - 19
 28800املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.26797
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10يناير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 EHRAD TRAVAUXمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي تجزئة املسيرة الطابق
الثالث الشقة  28800 - 19املحمدية
املغرب نتيجة ل  :أزمة إقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
املسيرة الطابق الثالث الشقة - 19
 28800املحمدية املغرب.

ET MIYARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL
Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC
ETABLISSEMENT BERRADA ET
 MIYARAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12شارع
محمد السادس  2000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
535981
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
ETABLISSEMENT BERRADA ET
.MIYARA
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الجريدة الرسمية
السيدة مريم ميارة عنوانه(ا) 
 8زنقة الفراتيلرنتي اقامة االزهار
 2الطابق التالت الشق ا معاريف
راسين  2000الدارالبيضاء املغرب.
السيدة زكية ميارة عنوانه(ا) 25
تجزئة املولد الطابق  3شقة  5زنقة
ابن كتيرمعاريف  2000الدارالبيضاء
املغرب.
السيدة كنزة قباج عنوانه(ا) فيال
هند ممر دي سيرانغا انفا  2000
الدرالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز ميارة عنوانه(ا)  10
تجزئة املنارة زنقة الورود رقم 19
كاليفورنيا   2000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
مارس  2022تحت رقم .817385
359I

غرض الشركة بإيجاز  :تجارة -بيع
 شراء  -تصدير -استيراد املنتوجاتالجلدية.
عنوان املقر االجتماعي 12 :
شارع محمد السادس  2000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة1.183.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيز ميارة  2070 :بقيمة
 100درهم.
السيد احمد ميارة  2070 :بقيمة
 100درهم.
السيد مهدي ميارة  2070 :بقيمة
 100درهم.
السيدة نزهة ميارة  1035 :بقيمة
 100درهم.
السيدة هند ميارة  1035 :بقيمة
 100درهم.
السيدة مريم ميارة  1035 :بقيمة
 100درهم.
السيدة زكية ميارة  1035 :بقيمة
marrakech finance
 100درهم.
السيدة كنزة قباج  1480 :بقيمة
MNSN
 100درهم.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
marrakech finance
السيد عزيز ميارة عنوانه(ا)  10
Av Allal el fassi imm atlassi
تجزئة املنارة زنقة الورود رقم 19
A1 n 15 marrakech، 40000،
كاليفورنيا   2000الدار البيضاء
Marrakech maroc
املغرب.
 MNSNشركة ذات املسؤولية
السيد احمد ميارة عنوانه(ا) 33
املحدودة
تجزئة بالد العز كاليفورنيا  2000
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب
الدارالبيضاء املغرب.
سيدي الحسن والي رقم  92باب
السيد مهدي ميارة عنوانه(ا) 14
دكالة  40000 -مراكش املغرب
ممر دي سيني طونطوفيل الرميطاج
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2000الدارالبيضاء املغرب.
املحدودة
السيدة نزهة ميارة عنوانه(ا) 
تجزئة بيلفو فيال  33شارع رقم التقييد في السجل التجاري :
124503
عبدالهادي بوطالع حي حسني 2000
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الدارالبيضاء املغرب.
السيدة هند ميارة عنوانه(ا)   25مارس  2022تم إعداد القانون
تجزئة شونتيمار زنقة  1فيال  36األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
معاريف  2000الدارالبيضاء املغرب .املحدودة باملميزات التالية:

8413

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.MNSN
غرض الشركة بإيجاز  :منتجع
صحي
مركزالعناية .
عنوان املقر االجتماعي  :درب
سيدي الحسن والي رقم  92باب
دكالة  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جون ساكيتو  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ناتالي ريتيلي  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جون ساكيتو عنوانه(ا) 
رقم  5كوموندو المي  75011باريس
فرنسا.
السيدة ناتالي ريتيلي عنوانه(ا) 
رقم  5كوموندو المي  75011باريس
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جون ساكيتو عنوانه(ا) 
رقم  5كوموندو المي  75011باريس
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .134707
360I
موتق

طهيركوغبوغاسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

موتق
الدارالبيضاء عين الشق العمارية
السكن اال نيق  405الضابق االول
 ،20000 ، 05لدارالبيضاء املغرب

طهيركوغبوغاسيون شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء عين الشق شارع محمد
السادس درب الخيرزنقة  21رقم
 20000 - 118الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.165717
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك عبد الواحد طهير
ً
و توزيع حصصه على الورثة تبعا
لرسم اإلراثة املؤرخ في  03نونبر
 2021بالشكل األتي :
السيد(ة)  عبد اللطيف طهير ،
 3.136حصة .
السيد(ة) مصطفى طهير 3.136 ،
حصة .
السيد(ة) ابوبكر طهير 3.136 ،
حصة .
السيد(ة)  عمر طهير 3.136 ،
حصة .
السيد(ة) محمد طهير 3.136 ،
حصة .
السيد(ة)  نادية طهير 1.568 ،
حصة .
السيد(ة)  سعيدة طهير 1.568 ،
حصة .
السيد(ة)  فاطمة الزهراء طهير ،
 1.568حصة .
السيد(ة)  عائشة طهير 1.568 ،
حصة .
السيد(ة) خديجة طهير 1.568 ،
حصة .
السيد(ة)  زينب طوجني 3.360 ،
حصة .
السيد(ة) ورثة عبد الواحد طهير
على الشياع  20 ،حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
أبريل  2022تحت رقم .820079
361I

8414

الجريدة الرسمية

FIDUASSAF CONSEIL
األسماء الشخصية والعائلية
-HOME MATIC
وصفات ومواطن الشركاء :
هوم ماتيك
السيد عبدهللا امليموني عنوانه(ا) 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات Lot El Issmaili Rue 11 Nr9
الشريك الوحيد
Californie Casablanca 21680
تأسيس شركة
الدارالبيضاء املغرب.
FIDUASSAF CONSEIL
األسماء الشخصية والعائلية
 304شارع إبراهيم الروداني
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا امليموني عنوانه(ا) 
إقامة الشفاء شقة  10الطابق 5
املعاريف الدارالبيضاءLot El Issmaili Rue 11 Nr9 ،20380 ،
Californie Casablanca 21680
الدارالبيضاء املغرب
الدارالبيضاء املغرب
-HOME MATICهوم ماتيك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  304شارع مارس  2022تحت رقم .818547
362I
إبراهيم الروداني إقامة الشفاء شقة
 10الطابق  5املعاريف الدارالبيضاء
موتق
 20380الدارالبيضاء املغرب
كونطواغ بياس شاوية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري :
موتق
537379
الدارالبيضاء عين الشق العمارية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السكن اال نيق  405الضابق االول
 03مارس  2022تم إعداد القانون
 ،20000 ، 05لدارالبيضاء املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
كونطواغ بياس شاوية شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
شكل الشركة  :شركة ذات
البيضاء عين الشق درب الخير
مسؤولية محدودة ذات الشريك زنقة  ,21رقم  20000 - 142الدار
الوحيد.
البيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
وفاة شريك
اإلقتضاء بمختصرتسميتها HOME :
رقم التقييد في السجل التجاري
-MATICهوم ماتيك.
.43851
ل 
غرض الشركة بإيجاز  :مقاو
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
التركيبات الكهربائية.
املؤرخ في  28مارس  2022تم اإلعالم
عنوان املقراالجتماعي  304 :شارع بوفاة الشريك عبد الواحد طهير
ً
إبراهيم الروداني إقامة الشفاء شقة و توزيع حصصه على الورثة تبعا
 10الطابق  5املعاريف الدارالبيضاء لرسم اإلراثة املؤرخ في  03نونبر
 20380الدارالبيضاء املغرب.
 2021بالشكل األتي :
املدة التي تأسست من أجلها 
السيد(ة)  عبد اللطيف طهير ،
الشركة  99 :سنة .
 4.456حصة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
السيد(ة) مصطفى طهير 4.456 ،
درهم ،مقسم كالتالي:
حصة .
السيد عبدهللا امليموني 1.000 :
السيد(ة) ابوبكر طهير 4.456 ،
حصة .
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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السيد(ة)  عمر طهير 4.456 ،
حصة .
السيد(ة) محمد طهير 4.456 ،
حصة .
السيد(ة)  نادية طهير 2.228 ،
حصة .
السيد(ة)  سعيدة طهير 2.228 ،
حصة .
السيد(ة)  فاطمة الزهراء طهير ،
 2.228حصة .
السيد(ة)  عائشة طهير 2.228 ،
حصة .
السيد(ة) خديجة طهير 2.228 ،
حصة .
السيد(ة)  زينب طوجني 4.775 ،
حصة .
السيد(ة) ورثة عبد الواحد طهير
على الشياع  12 ،حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
أبريل  2022تحت رقم .820080
363I
SYNERGIE EXPERTS

UNIVERS FUTURA
AUTOMOBILE
شركة املساهمة
حل شركة

SYNERGIE EXPERTS
 49زنقة جون جوريس ،حي غوتييه
 ،20060 ،الدارالبيضاء املغرب،
UNIVERS FUTURA
AUTOMOBILE
شركة املساهمة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  239طريق
زناتة عين السبع  20590 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.44189
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو   2021تقرر
حل شركة املساهمة UNIVERS
FUTURA AUTOMOBILE
مبلغ رأسمالها   1.500.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  239طريق

زناتة عين السبع  20590 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم توفر
سوق كاف للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 239
طريق زناتة عين السبع 20590 -
الدارالبيضاء املغرب.
السيد(ة) السليماني مصطفى
و عنوانه(ا)   05زنقة خديجة بنت
خويلد انفا   20060الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821869
364I
FA ADVISING EXPERTS SARL

JASMINA MESSAGERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم  ،15املجمع املنهي ،تجزئة
 2شارع عالل الفا�سي ،إقامة حرف
ب ،مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 JASMINA MESSAGERIEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األر�ضي رقم  20املسيرة  1ب مراكش
  40000مراكش اململكة املغربيةتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124655
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. JASMINA MESSAGERIE
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
األر�ضي رقم  20املسيرة  1ب مراكش -
 40000مراكش اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زايد بنحدو  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زايد بنحدو عنوانه(ا) رقم
 20املسيرة  1ب مراكش 40000
مراكش اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زايد بنحدو عنوانه(ا) رقم
 20املسيرة  1ب مراكش 40000
مراكش اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .134874
365I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GROUPE FZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 GROUPE FZشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية

الجريدة الرسمية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124723
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.GROUPE FZ
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات و االدارة و القابضة و
استثمارات االسهم.
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة )JNH HOLDING (SC
 : 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة )JNH HOLDING (SC
عنوانه(ا) Rue De La Cerisaie 26
.92150 Suresnes France
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد Bruno, Frédéric
 BECHOUCHEعنوانه(ا)  13
Square Leon Blum 92800
Puteaux France
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .134941
366I

8415
مستامنة الرجاء للمحاسبة

ste controle balance sarl

GRANDI SCAVI

M YOUKA FRERES IMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ste controle balance sarl
appt 3 immb 1031. lot riad al
ismailia marjane 1 . meknes
meknes، 50000، MEKNES
maroc
 M YOUKA FRERES IMOشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة
 1031الشقة  3رياض االسماعلية
مرجان مكناس  50000 -مكناس
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.53885
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«العمارة  1031الشقة  3رياض
االسماعلية مرجان مكناس 50000 -
مكناس املغرب» إلى «الطابق السفلي
متجر رقم  1تجزئة رياض الزيتون
تجزئة رقم ب-أو  9مرجان مكناس -
 50000مكناس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .1556
368I

مستامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم ، 34
 ،23550سوق السبت املغرب
 GRANDI SCAVIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
القدس اوالد عياد  23550 -سوق
السبت اوالد النمة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2263
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03غشت  2021تقرر
حل  GRANDI SCAVIشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي حي القدس اوالد عياد -
 23550سوق السبت اوالد النمة
املغرب نتيجة النتهاء الغرض.
و عين:
السيد(ة) اسليمان الناجح
و عنوانه(ا) دوار اوالد زهرة اوالد زمام
 23550سوق السبت اوالد النمة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة)  رضوان العقاوي
و عنوانه(ا)  حي النهضة تجزئة
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
القدس زنقة  06رقم 23550 45
AVNIR LEGACY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
سوق السبت اوالد النمة املغرب
رفع رأسمال الشركة
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
بتاريخ  03غشت  2021وفي حي
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
القدس اوالد عياد  23550 -سوق
 AVNIR LEGACYشركة ذات
السبت اوالد النمة املغرب.
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كاري
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ ايدن شقة  52ب الطابق الخامس
 12يناير  2021تحت رقم  .14/2022مكتب  2شارع محمد الخامس كليز-
 40000مراكش املغرب
367I

الجريدة الرسمية

8416

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.104547
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14فبراير  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 690.000درهم» أي من «10.000
درهم» إلى « 700.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .135003
369I
FIDUCIAIRE CAFMA

ASSIM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرتسمية الشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
RUE TRIPOLI ، 62000، 26
NADOR MAROC
 ASSIM FOODشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي رقم  8الناظور -
 62000الناظور املغرب.
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
21109
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «ASSIM
 »FOODإلى «STE PLANET
. »DIAMAND NORD
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .630
370I

EFFICACITE OPERATIONNELLE CONSULTING

EFFICACITE
OPERATIONNELLE
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Efficacité Opérationnelle
 Consultingشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق  5رقم 19
طنجة  90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
125161
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 22فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
Efficacité
Opérationnelle
.Consulting
غرض الشركة بإيجاز  :استشارة
في ادارات املقاوالت.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي اسماعيل اقامة موالي 
اسماعيل رقم  22الطابق  5رقم 19
طنجة  90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد جواللي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد جواللي عنوانه(ا) 
شارع فاس اقامة شيراز  13طابق 4
طنجة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

السيد محمد جواللي عنوانه(ا) 
شارع فاس اقامة شيراز  13طابق 4
طنجة  9000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  04مارس
 2022تحت رقم .251630
371I
FIDUCIAIRE CAFMA

STE PLANET DIAMAND
NORD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
RUE TRIPOLI ، 62000، 26
NADOR MAROC
STE PLANET DIAMAND NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي رقم  8الناظور -
 62000الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.21109
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
قاعة األلعاب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .630
372I
marrakech finance

NAELLA CONSULTING
BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
Av Allal el fassi imm atlassi
A1 n 15 marrakech، 40000،
Marrakech maroc

NAELLA CONSULTING
 BUSINESSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنيت
بزنس سونترزنقة مسلم تجزئة بوكار
الطابق الثالث شقة رقم  14باب
دكالة  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
124665
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
NAELLA CONSULTING :
. BUSINESS
غرض الشركة بإيجاز  :واكالة
اتصال
مسيرامالك
تصديرو استيراد
عنوان املقر االجتماعي  :زنيت
بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكار
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 نور الدين اليب 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين اليب عنوانه(ا) 
 379بيس شارع دو كان 59200
توركوين فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد نور الدين اليب عنوانه(ا) 
 379بيس شارع دو كان  59200االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
توركوين فرنسا
 12يناير  2021تحت رقم .15/2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
374I
التجارية بمراكش بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .134882
مستامنة الرجاء للمحاسبة
373I
UNAP CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مستامنة الرجاء للمحاسبة

RIF GREEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم ، 34
 ،23550سوق السبت املغرب
 RIF GREENشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :اوالد
ازمام الطريق الرئيسية سوق
السبت الفقيه بن صالح 23550 -
سوق السبت املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1053
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14شتنبر  2021تقرر حل
 RIF GREENشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها   200.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي اوالد ازمام الطريق
الرئيسية سوق السبت الفقيه بن
صالح  23550 -سوق السبت املغرب
نتيجة النتهاء الغرض.
و عين:
ي
السيد(ة) الشرقاو شكيب
و عنوانه(ا) حي الصفاء سوق السبت
اوالد النمة  23550سوق السبت
اوالد النمة املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  14شتنبر  2021وفي اوالد
ازمام الطريق الرئيسية سوق السبت
الفقيه بن صالح  23550 -سوق
السبت اوالد النمة املغرب.

قفل التصفية

مستامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم ، 34
 ،23550سوق السبت املغرب
 UNAP CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الطابق
االول شارع الجيش امللكي حي
االنبعات  23550 -سوق السبت
اوالد النمة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1823
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09شتنبر  2021تقرر حل
 UNAP CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها  500.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الطابق االول شارع الجيش امللكي حي
االنبعات  23550 -سوق السبت اوالد
النمة املغرب نتيجة النهاء الغرض.
و عين:
رشدي 
السيد(ة)  هشام
و عنوانه(ا)  حي االنبعات 23550
سوق السبت اوالد النمة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
رشدي
السيد(ة)  حنان
و عنوانه(ا)  حي االنبعات 23550
سوق السبت اوالد النمة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  09شتنبر  2021وفي الطابق
االول شارع الجيش امللكي حي
االنبعات  23550 -سوق السبت
اوالد النمة املغرب.

8417

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 12يناير  2022تحت رقم .13/2022
375I
COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE

STE INSTA MODE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE
B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
DE SEFROU FES ، 30000، FES
MAROC
STE INSTA MODE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
جرين بارك  34قطعة رقم  9متجر
رقم  5أكدال  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72311
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
. INSTA MODE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
املالبس –االستراد والتصدير
للمالبس .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
جرين بارك  34قطعة رقم  9متجر
رقم  5أكدال  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيدة ناهد خوالني حسني
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ناهد خوالني حسني
عنوانه(ا)   2زنقة باتريس لومويا 
الشقة  9اقامة املسيرة الطابق  3م ج
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ناهد خوالني حسني
عنوانه(ا)   2زنقة باتريس لومويا 
الشقة  9اقامة املسيرة الطابق  3م ج
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .2106
376I
FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SOCIETE DE
FINANCEMENT
TOURISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

«SOCIETE DE FINANCEMENT
« TOURISTIQUE
شــرك ــة ذات ال ـم ـســؤول ـيـة
ال ـم ـحــدودة
رأس ـمــا ل ـهـا  3.300.000,00دره ــم
ال ـم ـقــر االجـت ـمـاعــي  :ك ـلــم 4
طــري ــق ٲس ـنــي ال ـشــري ـف ـيــة ،جـ ـمــاع ــة
ت ـس ـل ـطــانــت مـراكـش
عـ ـلــى إثـ ــر ال ـجـ ـم ــع ال ـع ــام
االس ـتـ ـث ـن ــائي الــمن ـع ـقــد ب ـتــاري ــخ
 14ٲبــري ــل  2022ل ـشـ ــركـ ــة «
SOCIETE DE FINANCEMENT
 « TOURISTIQUEش.م.م ،.عنوان
مقرها االجتماعي كلم  4طـريـق
ٲسنـي الشريـفية ،جماعة تــسلـطانت
مراكش  ،رأسـمالها  3.300.000,00
درهـم  ،تقرر ما يـلي:

الجريدة الرسمية
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• تعـيـيـن الـسـيـدةJenna, Sophie,
 Paulette SAUTEREAUكمـسـيـرة
ثـانية للـشـركـة لـمـدة غيرمحدودة.
• تحديـد مهـام الـمـسـيرة الثانية.
اإلي ــداع ال ـ ـق ــان ــون ـ ــي  :وقد تـم
اإليداع الـقـانـونـي للـشـركـة بـكـتابـة
الـضـبــط بالـمـحكـمــة الـتجاريـة
بمـراكـش يـوم  25/04/2022تحت
رقـم .135124
377I
COFIJUCE

CLINIQUE
INTERNATIONALE DE BENI
MELLAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بهالوي أوساما السعد :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيدة كنيديري حفصة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بهالوي أوساما السعد
عنوانه(ا)  كولف ستي عمارة 152
شقة  5املدينة الخضراء بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب.
السيدة كنيديري حفصة
عنوانه(ا)  كولف ستي عمارة 152
شقة  6املدينة الخضراء بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بهالوي أوساما السعد
عنوانه(ا)  كولف ستي عمارة 152
شقة  5املدينة الخضراء بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .821803
378I

COFIJUCE
RUE ALLAL BENABDELLAH 106
CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC
CLINIQUE INTERNATIONALE
 DE BENI MELLAL SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
الزرقطوني الطابق  6رقم - 18
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
540855
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 21يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
STE EX-TRANSFERT MAROC SARL AU
املحدودة باملميزات التالية:
STE EX-TRANSFERT
شكل الشركة  :شركة ذات
MAROC SARL AU
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
تأسيس شركة
CLINIQUE INTERNATIONALE
STE EX-TRANSFERT MAROC
.DE BENI MELLAL SARL
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة و
محدودة ذات الشريك الوحيد
تسييرمصحة طبية
عنوان املقر االجتماعي  59 :شارع وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 06
الزرقطوني الطابق  6رقم  - 18إقامة رشيدة شارع النصرحي األمان
 20000الدارالبيضاء املغرب.
 50050 -مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
55595
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
EX-TRANSFERT MAROC SARL
.AU
غرض الشركة بإيجاز  :وسيط
لتحويل األموال
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 06
إقامة رشيدة شارع النصر حي األمان
  50050مكناس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الهروا�شي سكينى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الهروا�شي سكينى
عنوانه(ا)  دوار اهرويا بني شيكر
الناظور  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الهروا�شي سكينى
عنوانه(ا)  دوار اهرويا بني شيكر
الناظور  62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  02مارس
 2022تحت رقم .855
379I
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فيغرز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
N°05 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC
فيغرز شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم
 12تجزئة لطيفة والد الطيب فاس -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72385
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :فيغرز.
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
رقم  12تجزئة لطيفة والد الطيب
فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مراد زمور  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مراد زمور عنوانه(ا) 
اوطابوعبان تاونات  34000فاس
املغرب.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد زمور عنوانه(ا) 
اوطابوعبان تاونات  34000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .2189
380I
BIG ACCOUNTING

MODERNA PRO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
ANGLE RUE TCHAIKOFSKY
ET SAYID KOTB RES JOUBA B
،90000 ،52/ENTRE SOL N 1
TANGER MAROC
 MODERNA PRO SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
تشيكوفسكي وسيد قطب عمارة
جوبا ب رقم  90000 - 1طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
126583
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.MODERNA PRO SARL
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
وتجارة العقارات.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
شارع تشيكوفسكي وسيد قطب
عمارة جوبا ب رقم  90000 - 1طنجة
املغرب.

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  حنان بلحاج
 333حصة اجتماعية من أصل 333
حصة لفائدة السيد (ة)  عبداملالك
ملعلم بتاريخ  19أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1930
382I

8419

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العساتي وديع  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املساتي يوسف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العساتي وديع عنوانه(ا) 
اسبانيا  28010مدريد اسبانيا.
السيد املساتي يوسف عنوانه(ا) 
حي الكمبورية العوامة 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العساني وديع عنوانه(ا) 
اسبانيا  28010مدريد اسبانيا
السيد املساتي يوسف عنوانه(ا) 
حي الكمبورية العوامة 90000
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .253064
383I

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العساتي وديع  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املساتي يوسف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العساتي وديع عنوانه(ا) 
اسبانيا  28010مدريد اسبانيا.
BIG ACCOUNTING
السيد املساتي يوسف عنوانه(ا) 
DUOS PROJET SARL
حي الكمبورية العوامة 90000
شركة ذات املسؤولية املحدودة
طنجة املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
BIG ACCOUNTING
ومواطن مسيري الشركة:
ANGLE RUE TCHAIKOFSKY
السيد العساتي وديع عنوانه(ا)  ET SAYID KOTB RES JOUBA B
،90000 ،52/ENTRE SOL N 1
اسبانيا  28010مدريد اسبانيا
TANGER MAROC
السيد املساتي يوسف عنوانه(ا) 
حي الكمبورية العوامة  DUOS PROJET SARL 90000شركة ذات
املسؤولية املحدودة
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
التجارية بطنجة بتاريخ  21أبريل تشيكوفسكي وسيد قطب عمارة
جوبا ب رقم  90000 - 1طنجة
 2022تحت رقم .253059
املغرب
381I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
ديفي اكسبيرتيز
املحدودة
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
AQUA FEU EQUIPEMENT
رقم التقييد في السجل التجاري :
منبع العلوم بريفي
126591
شركة التضامن
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
تفويت حصص
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
ديفي اكسبيرتيز
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIAاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية إقامة الياسمين زاوية شارع عمر
املحدودة باملميزات التالية:
الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7
BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
شكل الشركة  :شركة ذات بوسيجور  ،20220 ،الدارالبيضاء
N°05 ATLAS FES ، 30000، FES
املسؤولية املحدودة.
املغرب
MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
 AQUA FEU EQUIPEMENTشركة
منبع العلوم بريفي شركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DUOS :
التضامن
املسؤولية املحدودة
.PROJET SARL
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة وعنوان مقرها اإلجتماعي  201شارع
وعنوان مقرها اإلجتماعي  88تجزئة
ابن تاشفين  20300 -الدارالبيضاء
املصلىجنان الورد فاس  30000 -وتجارة العقارات.
املغرب
فاس املغرب .
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
تأسيس شركة التضامن
تفويت حصص
شارع تشيكوفسكي وسيد قطب
رقم التقييد في السجل التجاري
عمارة جوبا ب رقم  90000 - 1طنجة رقم التقييد في السجل التجاري :
127293
املغرب.
60351

الجريدة الرسمية

8420

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2003تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات
التالية:
شكل الشركة  :شركة التضامن.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AQUA :
.FEU EQUIPEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
وتركيب جميع معدات معالجة املياه.
عنوان املقر االجتماعي 201 :
شارع ابن تاشفين  20300 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سعدية املزودي  400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد فؤاد الزيمي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد طارق الزيمي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد منير الزيمي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سعدية املزودي عنوانه(ا) 
اقامة نصر عمارة رقم  4مبنى ك عين
الشق  20300الدارالبيضاء املغرب.
السيد فؤاد الزيمي عنوانه(ا) 
اقامة نصر عمارة رقم  4مبنى ك عين
الشق  20300الدارالبيضاء املغرب.
السيد طارق الزيمي عنوانه(ا) 
اقامة نصر عمارة رقم  4مبنى ك عين
الشق  20300الدارالبيضاء املغرب.
السيد منير الزيمي عنوانه(ا) 
اقامة نصر عمارة رقم  4مبنى ك عين
الشق  20300الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعدية املزودي عنوانه(ا) 
اقامة نصر عمارة رقم  4مبنى ك عين
الشق  20300الدارالبيضاء املغرب.

السيد طارق الزيمي عنوانه(ا) 
اقامة نصر عمارة رقم  4مبنى ك عين
الشق  20300الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
دجنبر  2003تحت رقم .-
384I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SCI RATELA MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 SCI RATELA MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
124849
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  SCI :
.RATELA MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
جميع املباني املفروشة.
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة ENSOF GROUP
MOROCCO (SARL AU) : 999
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

السيد كريم بلواد  1 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة ENSOF GROUP
 )MOROCCO (SARL AUعنوانه(ا) 
فيال رقم  33عملية مسك الليل شارع
محمد السادس باب اغلي 40000
مراكش املغرب.
السيد كريم بلواد عنوانه(ا) شارع
محمد السادس كلم  13فيال ا  12
انديكو  02املنزه الصخيرات 12000
تمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم بلواد عنوانه(ا) شارع
محمد السادس كلم  13فيال ا  12
انديكو  02املنزه الصخيرات 12000
تمارة املغرب
السيد طارق برادة العزيزي 
عنوانه(ا) رياض تاركة رقم  38تاركة
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135066
385I
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قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 الغاء تفويت الحصص بين السيدةخديجة بن جلون و	 :السيدة كنزة
دري�سي الداودي
السيدة غيثه دري�سي الداودي 
السيد غالي دري�سي الداودي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغير الفصل السادس من القانون
األسا�سي للشركة املتعلق بالحصص
والفصل السابع املتعلق بالرأسمال 
االجتماعي
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحديث القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحديث القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .134526
386I
GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

LY.IMMO

إعالن متعدد القرارات

GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL
GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL
Place des Nations Unies ، ,10
GMC SPORT
20800، CASABLANCA MAROC
إعالن متعدد القرارات
« LY.IMMOشركة ذات املسؤولية
GROUPE ASSISTANCE ET
املحدودة»
CONSEIL
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
Place des Nations Unies ، ,10
 20800، CASABLANCA MAROCبوركون زنقة جعفرابن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق األول الرقم - 3
« GMC SPORTشركة ذات
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املسؤولية املحدودة»
«إعالن متعدد القرارات»
وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
رقم التقييد في السجل التجاري:
الزيتونة  ،2شارع محمد السادس - -
.529399
مراكش املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :املؤرخ في  01مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
.79547
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22مارس  2022تم اتخاذ استقالة السيد عبدالحق بالدي من
مهامه كمسيرللشركة.
القرارات التالية:
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قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
التأكيد على تعيين السيدة سارة
غازي سنو�سي كمسيرة وحيدة
للشركة ملدة غيرمحدودة
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعديل الفصل  34من القانون
األسا�سي للشركة املتعلق بالتسيير
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحديث القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحديث القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
أبريل  2022تحت رقم .821476
387I
fiduent

AMAYNO FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduent
ور
رقم  80تجزئة النادر زازات ،
 ،45000ورزازات املغرب
 AMAYNO FOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النخيل
اكدز 47050 -زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3831
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.AMAYNO FOOD
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
الغدائة بالجملة.

الجريدة الرسمية

8421

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ءاية احمدي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ءاية احمدي عنوانه(ا) 
 68شارع عبد اللطيف بن قدور درج
د طابق  4شقة  11بوركون 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ءاية احمدي عنوانه(ا) 
 68شارع عبد اللطيف بن قدور درج
د طابق  4شقة  11بوركون 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .821977
389I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التوزيع
االبتدائية بزاكورة بتاريخ  05أبريل
مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :حي  2022تحت رقم .-
388I
النخيل اكدز  47050 -زاكورة
املغرب.
Société marocaine de révision des comptes
املدة التي تأسست من أجلها 
ADMINCOM
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة
السيد عبدالرحمان ايت سعيد
محند  200 :حصة بقيمة  100درهم Société marocaine de révision
des comptes
للحصة .
السيد رشيد ايت سعيد محند Boulevard de la Corniche , 63
résidence le Yacht, immeuble
 200 :حصة بقيمة  100درهم
B 5éme étage bureau N° 139 ،
للحصة.
20000، CASABLANCA MAROC
السيد الحسن ايت سعيد محند
 ADMINCOMشركة ذات
 200 :حصة بقيمة  100درهم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
للحصة.
الوحيد
السيد هشام ايت سعيد محند
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 200 :حصة بقيمة  100درهم
بوركون زنقة جعفرابن حبيب اقامة
للحصة.
املشرق  2الطابق االول الرقم 3
السيد ادريس ايت لحسن 200 :
الدارالبيضاء  20000الدارالبيضاء
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
محمد الخطابي
املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
أبحري باط
وصفات ومواطن الشركاء :
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد عبدالرحمان ايت سعيد رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
محند عنوانه(ا)  حي النخيل اكدز
حل شركة
541111
 47050زاكورة املغرب.
محمد الخطابي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد رشيد ايت سعيد محند  14أبريل  2022تم إعداد القانون
شارع االندلس عمارة االحباس
عنوانه(ا)  حي النخيل اكدز  47050األسا�سي لشركة ذات مسؤولية الطابق الثاني رقم ،32000 ، 08
زاكورة املغرب.
الحسيمة املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
أبحري باط شركة ذات مسؤولية
السيد الحسن ايت سعيد محند باملميزات التالية:
عنوانه(ا)  حي النخيل اكدز 47050
شكل الشركة  :شركة ذات محدودة ذات الشريك الوحيد(في
زاكورة املغرب.
طور التصفية)
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراعيرم
السيد هشام ايت سعيد محند الوحيد.
عنوانه(ا)  حي النخيل اكدز 47050
تسمية الشركة متبوعة عند جماعة بني جميل مكصولين قيادة
زاكورة املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :بني اجميل بني بوفراح الحسيمة -
 32000الحسيمة املغرب.
السيد ادريس ايت لحسن .ADMINCOM
عنوانه(ا) اكدز  47050زاكورة
حل شركة
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
للتواصل و االستشارات التسويقية.
األسماء الشخصية والعائلية
.2175
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
ومواطن مسيري الشركة:
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة
السيد هشام ايت سعيد محند املشرق  2الطابق االول الرقم  3املؤرخ في  25أبريل  2022تقرر حل
عنوانه(ا)  حي النخيل اكدز  47050الدار البيضاء  20000الدار البيضاء شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
زاكورة املغرب.
الشريك الوحيد أبحري باط مبلغ
املغرب.

الجريدة الرسمية

8422

رأسمالها   10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار اعيرم جماعة
بني جميل مكصولين قيادة بني
اجميل بني بوفراح الحسيمة -
 32000الحسيمة املغرب نتيجة ل :
أزمة القطاع.
و حدد مقرالتصفية ب دواراعيرم
جماعة بني جميل مكصولين قيادة
بني اجميل بني بوفراح الحسيمة
املغرب  32000الحسيمة املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد اعدي و
عنوانه(ا)  دوار اسفولة بني اجميل
مكصولين  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  12أبريل
 2022تحت رقم .103
390I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DISCOSTAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 DISCOSTARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
124851
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.DISCOSTAR
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
و صيانة وإدارة وتأجير املنازل و
غرف الضيوف و شراء املواد الخام
و ملحقاتها و كل املعدات الالزمة
لنشاط الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة Judith, Sophie HESS
 : 900حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
Phillip
George
السيد
 SILVERSTEIN : 100حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة Judith, Sophie HESS
عنوانه(ا)  Onslow Square – 14
5w7 3np Londres Royaume.Uni
Phillip
George
السيد
 SILVERSTEINعنوانه(ا) .- - - -
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة Judith, Sophie HESS
عنوانه(ا)  Onslow Square – 14
5w7 3np Londres Royaume-Uni
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135067
391I
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CABINET PARIS FISC CONSULTING
السيدة اسية اكولزان عنوانه(ا) 
 770 RAZAN AASWARA SERVICEحي املقاومة  25350وادي زم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
CABINET PARIS FISC
السيدة اسية اكولزان عنوانه(ا) 
CONSULTING
 770حي املقاومة  25350وادي زم
شارع محمد الخامس اقامة
الرحماني  A3الطابق االول وادي زم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وادي زم املغرب ،25350 ،وادي زم
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  22أبريل
املغرب
 2022تحت رقم .36
RAZAN AASWARA SERVICE
392I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
karama conseil
وعنوان مقرها اإلجتماعي  770حي
املقاومة وادي زم  25350وادي زم
STE BITURBO
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
karama conseil
رقم التقييد في السجل التجاري :
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
1289
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
 25مارس  2022تم إعداد القانون
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 ،30000فاس املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
 STE BITURBOشركة ذات
باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي  96تجزئة
كوملب طريق ايموزارفاس 30000 -
الوحيد.
فاس املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة ذات املسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.RAZAN AASWARA SERVICE
املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  - :صالون رقم التقييد في السجل التجاري :
لتصفيف الشعر النسائي -.التجارة
72323
استيراد وتصدير؛ .بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  770 :حي  29مارس  2022تم إعداد القانون
املقاومة وادي زم  25350وادي زم
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املغرب.
املحدودة باملميزات التالية:
املدة التي تأسست من أجلها 
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة اسية اكولزان  1.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.BITURBO
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
األسماء الشخصية والعائلية
السيارات بدون سائق.
وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوان املقراالجتماعي  96 :تجزئة
كوملب طريق ايموزار فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املكي يوسف  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة املكي حورية  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املكي يوسف عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
السيدة املكي حورية عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املكي يوسف عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .2121/2022
393I
CABINET PARIS FISC CONSULTING

SERVICE AUTO RAKIB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET PARIS FISC
CONSULTING
شارع محمد الخامس اقامة
الرحماني  A3الطابق االول وادي زم
وادي زم املغرب ،25350 ،وادي زم
املغرب
 SERVICE AUTO RAKIBشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس اقامة الرحماني A3
الطابق االول وادي زم 25350
وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية
رقم التقييد في السجل التجاري :
1291
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. SERVICE AUTO RAKIB
غرض الشركة بإيجاز  - :صيانة
وإصالح املركبات.
 استيراد وتصدير وتوزيع جميعمنتجات وأصناف السيارات ؛
 التجارة.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس اقامة الرحماني A3
الطابق االول وادي زم  25350وادي 
زم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نبيل راكب  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيل راكب عنوانه(ا) 825
تجزئة 20غشت  25350وادي زم
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل راكب عنوانه(ا) 825
تجزئة 20غشت  25350وادي زم
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .37
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8423

FA ADVISING EXPERTS SARL

DAR NHAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم  ،15املجمع املنهي ،تجزئة
 2شارع عالل الفا�سي ،إقامة حرف
ب ،مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 DAR NHASشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41
الطابق األر�ضي مركزاألعمال موالي
سماعين تجزئة  525الحي الصناعي
سيدي غانم مراكش 40000 -
مراكش اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124751
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  DAR :
.NHAS
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
ومعالجة وتسويق املنتجات الحرفية
 .الشمعدانات املصنوعة من الحديد
ُ
النحاس (مص ِّنع)  حسب الطلب.
أو
االستيراد والتصدير (التاجر أو
الوسيط).
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 41
الطابق األر�ضي مركز األعمال موالي 
سماعين تجزئة  525الحي الصناعي
سيدي غانم مراكش 40000 -
مراكش اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد التازي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد التازي عنوانه(ا) 
إقامة إيمان مجموعة  1عمارة 6
الشقة  4تسلطانت  40000مراكش
اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد التازي عنوانه(ا) 
إقامة إيمان مجموعة  1عمارة 6
الشقة  4تسلطانت  40000مراكش
اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .134986
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karama conseil

STE GROUPE MIDOUN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس،
 ،30000فاس املغرب
 STE GROUPE MIDOUNشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
 2الطابقالثاني اقامة االنبعاث د9
الزليلك عين الشقف فاس 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
72369
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية

8424

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.GROUPE MIDOUN
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
توريد وكيل االمن  -مقاول املراقبة
و الحماية يتخكم في السرقة التي
تشغل ستة اشخاض او اكثر .
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
 2الطابقالثاني اقامة االنبعاث د9
الزليلك عين الشقف فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ميدون محمد  510 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ابن جلون نورة 490 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ميدون محمد عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
السيدة ابن جلون نورة عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميدون محمد عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .2172/2022
396I
karama conseil

STE BIRD EXPRESSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس،

 ،30000فاس املغرب
 STE BIRD EXPRESSEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  36مكاتب
السالم شارع عبد العالي بنشقرون
الطابق السادس رقم  24املدينة
الجديدة فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72367
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.BIRD EXPRESSE
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البصائع  -نقل املستخدمين.
عنوان املقر االجتماعي 36 :
مكاتب السالم شارع عبد العالي
بنشقرون الطابق السادس رقم 24
املدينة الجديدة فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسهول مراد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسهول مراد عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسهول مراد عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب
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السيد بومعيز ضالح الدين 500 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  11أبريل حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
 2022تحت رقم .2171/2022
 397Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد العامري عبد هللا عنوانه(ا) 
karama conseil
فاس  30000فاس املغرب.
STE FES CITY HANDMADE
السيد بومعيز ضالح الدين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) فاس  30000فاس املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
karama conseil
ومواطن مسيري الشركة:
اسامة
زنقة
رقم  33الشقة رقم 1
السيد بومعيز ضالح الدين
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس عنوانه(ا) فاس  30000فاس املغرب
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس ،التجارية بفاس بتاريخ  19أبريل
 ،30000فاس املغرب
 2022تحت رقم .2095/2022
STE FES CITY HANDMADE
398I
شركة ذات املسؤولية املحدودة
RIVE DROITE CONSULTING
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم  2مكرر الزنقة  45باب
CBVL DU NORD
السيفرفاس  30000 -فاس املغرب شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
RIVE DROITE CONSULTING
RES VERTE AV MED V 114
72303
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
 15مارس  2022تم إعداد القانون
MAROC
 CBVL DU NORDشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املحدودة باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند يوسف بن تاشفين رقم  ،5الطابق 2
رقم  90000 - 3طنجة املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
تحويل املقراالجتماعي للشركة
.FES CITY HANDMADE
غرض الشركة بإيجاز  :يحمل بزارا  رقم التقييد في السجل التجاري
.114333
من االدوات املنزلية املبتكرة يتسع
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
لشخضين كخد اق�ضى  -التجارة
املؤرخ في  04فبراير  2022تم تحويل
االلكترونية.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق املقر االجتماعي الحالي للشركة من
السفلي رقم  2مكرر الزنقة  45باب «شارع يوسف بن تاشفين رقم ،5
السيفرفاس  30000 -فاس املغرب .الطابق  2رقم  90000 - 3طنجة
املدة التي تأسست من أجلها  املغرب» إلى «زنقة أكاسيا ب ،الطابق
 4رقم  90000 - ،42طنجة املغرب».
الشركة 99 :سنة سنة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
التجارية بطنجة بتاريخ  30مارس
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العامري عبد هللا  2022 500 :تحت رقم .2915
399I
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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FIDUCIAIRE HAMDELS

TMIM CAFE

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE HAMDELS
Cité Essalam, Appt 4 Imm 22
Casablanca, Hay Hassani, Hay
Essalam، 20230، CASABLANCA
maroc
« TMIM CAFEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
النسيم رقم  484إقامة بدرليسافة
الدارالبيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.528143
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
استقالة الحبيب موهين وتعيين
ياسين الطويل مساعد مدير
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
إبراء ذمة املدير املشارك املستقيل
الحبيب موهين
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
التوقيع االجتماعي  :تلتزم الشركة
بالتوقيع املشترك للسيد ياسين
الطويل والسيد لحسن الزكلو
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحديث النظام األسا�سي
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
الصالحيات والشكليات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
استقالة الحبيب موهين وتعيين
ياسين الطويل مساعد مدير
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
بيع  500سهم من السيد الحبيب
موهين لصالح السيد ياسين الطويل
بند رقم  :13الذي ينص على
مايلي :تلتزم الشركة بالتوقيع املشترك
للسيد ياسين الطويل والسيد لحسن
الزكلو

الجريدة الرسمية
املدة التي تأسست من أجلها 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  15الشركة  99 :سنة سنة .
مارس  2022تحت رقم .817694
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 400Iدرهم ،مقسم كالتالي:
السيد الشريف موالي محمد
karama conseil
كريضط  1.000 :حصة بقيمة 100
STE HALAOUIATE MY
درهم للحصة .
DRISS TAKLIDIA
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد الشريف موالي محمد
تأسيس شركة
karama conseil
كريضط عنوانه(ا)  فاس 30000
اسامة
زنقة
رقم  33الشقة رقم 1
فاس املغرب.
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس
األسماء الشخصية والعائلية
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة ومواطن مسيري الشركة:
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس،
السيد الشريف موالي محمد
 ،30000فاس املغرب
كريضط عنوانه(ا)  فاس 30000
STE HALAOUIATE MY DRISS
 TAKLIDIAشركة ذات مسؤولية فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23كزم التجارية بفاس بتاريخ  18مارس
بنعامرفاس املدينة فاس  2022 30000 -تحت رقم .1480/2022
فاس املغرب
401I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
إئتمانيات الدريوش
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
Société HAZIM AFRIC
71917
IMPORT EXPORT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 22فبراير  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
إئتمانيات الدريوش
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
مسؤولية محدودة ذات الشريك ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
الوحيد.
Société HAZIM AFRIC IMPORT
تسمية الشركة متبوعة عند
 EXPORTشركة ذات مسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
محدودة ذات الشريك الوحيد
STE HALAOUIATE MY DRISS
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
.TAKLIDIA
شعبان  1اقامة التوحيد  ،رقم
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
 ، 616الطابق  5رقم 92000 - 22
مصنعة معجنات املشتركة بيع
العرائش املغرب
بطريقة مجزئة  -تاجر البسكويت او
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الكعك الجاف بنضف الجملة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  23 :كزم
بنعامر فاس املدينة فاس  30000 -رقم التقييد في السجل التجاري :
6799
فاس املغرب.

8425

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
Société HAZIM AFRIC IMPORT
.EXPORT
غرض الشركة بإيجاز :
COMMERCIALISATION
DE
.FRUITS ET LEGUMES
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
شعبان  1اقامة التوحيد  ،رقم ، 616
الطابق  5رقم  92000 - 22العرائش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حازم فركوش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حازم فركوش عنوانه(ا) 
رقم  140تجزئة السالم 92000
العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حازم فركوش عنوانه(ا) 
رقم  140تجزئة السالم 92000
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .447
402I

الجريدة الرسمية

8426
ESPACE COMPTA ET CONSEIL

AM PLAISANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
 8شارع فاس الطابق األول رقم ، 1
 ،90000طنجة املغرب
 AM PLAISANCEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17زنقة
 23الدريسية  1الطابق األرضية -
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126287
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AM :
.PLAISANCE
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيم
الجوالت البحرية
أنشطة الغطس و التسلية
البحرية.
عنوان املقر االجتماعي  17 :زنقة
 23الدريسية  1الطابق األرضية -
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمن مرشد :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الرحمن مرشد
عنوانه(ا)   38شارع فايرفيلد DE23
 6PGدربي اململكة املتحدة.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الفريعي عنوانه(ا) 
 28شارع املكسيك عمارة بن دمران
الطابق  7شقة  90010 13طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .252772
403I
FIDUSAL

HOUSY EL BAROUDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUSAL
1493وشارع طارق بن زياد حي
املغرب العربي تمارة  ،12030 ،تمارة
املغرب
 HOUSY EL BAROUDIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األر�ضي تجزئة الوفاء رقم  16حي
الغزالي  12000 -تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
136107
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.HOUSY EL BAROUDI
غرض الشركة بإيجاز  :بيع جميع
أنواع مواد التغليف و التلفيف.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
األر�ضي تجزئة الوفاء رقم  16حي
الغزالي  12000 -تمارة املغرب.
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يناير  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «50.000
درهم» أي من « 100.000درهم» إلى
« 150.000درهم» عن طريق  :تقديم
حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  08فبراير
 2022تحت رقم .250728
405I

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد البرودي الهاسمي 700 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد البرودي أسامة 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد البرودي محمد 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
ائتمانية لرفيد
السيد البرودي الهاسمي
ELARYBY AGRI SARLAU
عنوانه(ا)  تجزئة الوفاء رقم  16حي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الغزالي  12000تمارة املغرب.
الشريك الوحيد
السيد البرودي أسامة عنوانه(ا) 
تأسيس شركة
تجزئة الوفاء رقم  16حي الغزالي
ائتمانية لرفيد
 12000تمارة املغرب.
السيد لبرودي محمد عنوانه(ا)  شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة,
تجزئة الوفاء رقم  16حي الغزالي عمارة املحيط ,طابق الثاني رقم14:
 12000تمارة املغرب.
 ،92000 ،العرائش املغرب
األسماء الشخصية والعائلية  ELARYBY AGRI SARLAUشركة
ومواطن مسيري الشركة:
ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد البرودي الهاسمي
الشريك الوحيد
عنوانه(ا)  تجزئة الوفاء رقم  16حي
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الغزالي  12000تمارة املغرب
املغرب الجديد رقم  1721اقامة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
فينيزيا مكتب رقم 92000 - 05
االبتدائية بتمارة بتاريخ  21أبريل
العرائش املغرب
 2022تحت رقم .7965
تأسيس شركة ذات مسؤولية
404I
محدودة ذات الشريك الوحيد
ESPACE COMPTA ET CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
LPMAROCAINE
6773
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
رفع رأسمال الشركة
 24مارس  2022تم إعداد القانون
ESPACE COMPTA ET CONSEIL
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 8شارع فاس الطابق األول رقم ، 1
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،90000طنجة املغرب
باملميزات التالية:
 LPMAROCAINEشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3شارع مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
فاس  90010 -طنجة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ELARYBY AGRI SARLAU
.122967
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غرض الشركة بإيجاز  :دراسة
وتنفيذ مشاريع املعدات في مواد الري 
املحلية
اعمال تركيب املعدات ملشاريع
معدات الري املحلية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم  1721اقامة
فينيزيا مكتب رقم 92000 - 05
العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل العريبي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل العريبي عنوانه(ا) 
تجزئة املغرب الجديد رقم 1721
اقامة فينيزيا مكتب رقم 92000 05
العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل العريبي عنوانه(ا) 
تجزئة املغرب الجديد رقم 1721
اقامة فينيزيا مكتب رقم 92000 05
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .231/2022
406I
ESPACE COMPTA ET CONSEIL

HBMH TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
 8شارع فاس الطابق األول رقم ، 1
 ،90000طنجة املغرب
 HBMH TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 128
تجزئة الرتمة طنجة البالية 90000 -
طنجة املغرب.

الجريدة الرسمية

8427

األشخاص املعنويون:
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.115575
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد غشت  2020تحت رقم .743975
املؤرخ في  01مارس  2022تم تغيير
408I
نشاط الشركة من «النقل الطرقي
IASCOMPTES sarl
للبضائع و خدمات الترحيل « إلى
«نقل البضائع لحساب الغير».
DIAGNOSTICS ET
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SOLUTIONS
التجارية بطنجة بتاريخ  11مارس شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .251853
الشريك الوحيد
407I
تأسيس شركة
IASCOMPTES sarl
مكتب التوتيق
 18شارع بيرون طابق  1شقة 2
SYNTHEMEDIC
بلفدير ،20300 ،الدارالبيضاء
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
املغرب
مكتب التوتيق
DIAGNOSTICS ET SOLUTIONS
اقامة ياسمينة  3زنقة ابن العريف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مكتب  5الطابق  2املعاريف الدار
الشريك الوحيد
البيضاء ،20100 ،الدارالبيضاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
املغرب
أبو ضبي إقامة صوفة سيتي طابق
« SYNTHEMEDICشركة
 2وازيس  20410 -الدارالبيضاء
املساهمة»
املغرب
وعنوان مقرها االجتماعي :الدار
تأسيس شركة ذات مسؤولية
البيضاء  ،22-20 ،زنقى الزوبيرابن
محدودة ذات الشريك الوحيد
العوام ،الصخور السوداء 20290 -
رقم التقييد في السجل التجاري :
الدارالبيضاء املغرب.
538669
«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي  08مارس  2022تم إعداد القانون
املؤرخ في  07غشت  2020تقرر األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة خالل  محدودة ذات الشريك الوحيد
LAAYOUNE
باملميزات التالية:
السنوات املالية التالية :
‹ZHONG GUO MA
شكل الشركة  :شركة ذات
 2020-2021-2022CONSULTING ‘ZGMC
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ن
األشخاص الطبيعيو :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد(ة)  سعيد البدراوي  الوحيد.
تأسيس شركة
تسمية الشركة متبوعة عند
بصفته(ا)  رئيس  -املدير العام
والكائن عنوانه(ا) ب :الدار البيضاء اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE
CONFIANCE LAAYOUNE
.DIAGNOSTICS ET SOLUTIONS
 الدارالبيضاء املغربشارع عالل بن عبد هللا املر�سى
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
السيد(ة)  يونس البدراوي 
العيون  ،72000 ،املر�سى العيون
بصفته(ا) مديروالكائن عنوانه(ا) ب :وتصديرجميع املنتجات.
املغرب
شراء وبيع املنتجات شبه
الدارالبيضاء  -الدارالبيضاء املغرب
‹ZHONG GUO MA
السيد(ة) محمد البدراوي  الصيدالنية ؛
 CONSULTING ‘ZGMCشركة
شراء وبيع الكواشف ومنتجات
بصفته(ا) مديروالكائن عنوانه(ا) ب:
ذات املسؤولية املحدودة
الدارالبيضاء  -الدارالبيضاء املغرب .املختبرات.

عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
أبو ضبي إقامة صوفة سيتي طابق
 2وازيس  20410 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة300.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة DIAGNOSTICS ET
SOLUTIONS PHARMA : 300
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة DIAGNOSTICS ET
 SOLUTIONS PHARMAعنوانه(ا) 
 10شارع أبو ضبي إقامة صوفة سيتي
طابق  2وازيس  20410الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد السفار االندل�سي
عنوانه(ا)   23زنقة محمد اليزيدي 
ط  2ش  5حي املستشفيات 20503
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
أبريل  2022تحت رقم .819574
409I

8428

الجريدة الرسمية
السيد عبد النبي بوشوقر
عنوانه(ا) شارع املهدي بن بركة زنقة
الغروب رقم  4تطوان  93000تطوان
املغرب.
السيد علي لخضر عنوانه(ا) دوار
داربيه الركادة تيزنيت  85000تيزنيت
املغرب.
السيد اناس مقداد عنوانه(ا) 
الزنقة  1درب  19رقم  201حي االنارة
مكناس  50000مكناس املغرب.
السيد يونس ازرور عنوانه(ا) 97
مجموعة س ودادية املوظفين تيزنيت
 85000تيزنيت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد النبي بوشوقر
عنوانه(ا) شارع املهدي بن بركة زنقة
الغروب رقم  4تطوان  93000تطوان
املغرب
السيد علي لخضر عنوانه(ا) دوار
داربيه الركادة تيزنيت  85000تيزنيت
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1135/2022
410I

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
زنقة ازيالل رقم  17شقة  02املر�سى
العيون 70002 - .املر�سى العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
41307
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
تسميتها  ZHONG GUO MA‘ :
. CONSULTING ‘ZGMC
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
االستشارات والدعم لألفراد
والشركات واملجتمعات  .االستشارات
و الدراسة و التدريب و الفعاليات......
عنوان املقر االجتماعي  :حي
النهضة زنقة ازيالل رقم  17شقة
 02املر�سى العيون 70002 - .املر�سى
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
إئتمانيات الدريوش
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا ازرور  510 :حصة
Société AGRIZAL
بقيمة  100درهم للحصة .
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد عبد النبي بوشوقر 200 :
الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة
السيد علي لخضر  100 :حصة
إئتمانيات الدريوش
بقيمة  100درهم للحصة .
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
السيد اناس مقداد  100 :حصة
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
بقيمة  100درهم للحصة .
 Société AGRIZALشركة ذات
السيد يونس ازرور  90 :حصة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
بقيمة  100درهم للحصة .
الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا ازرور عنوانه(ا)  املغرب الجديد رقم  1721اقامة
فينيزيا مكتب رقم 92000 - 5
امل  5رقم  215املسيرة ح ي م الرباط
العرائش املغرب
 10000الرباط املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6797
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 31مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.Société AGRIZAL
غرض الشركة بإيجاز :
COMMERCIALISATION DES
. FRUITS ET LEGUMES
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم  1721اقامة
فينيزيا مكتب رقم 92000 - 5
العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اليخاندرو انغولو مونيز
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اليخاندرو انغولو مونيز
عنوانه(ا) موالي بوسلهام اقليم
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليخاندرو انغولو مونيز
عنوانه(ا) موالي بوسلهام اقليم
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .443
411I
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CANOCAF SARL

PARAMEDIC ALMANZAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC
PARAMEDIC ALMANZAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17زنقة
املكة  62000 -الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23977
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.PARAMEDIC ALMANZAH
غرض الشركة بإيجاز /1 :بيع
املعدات الطبية وشبه الطبية /2
شراء وبيع املستحضرات الصيدالنية
ومستحضرات التجميل /3االستيراد
والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  17 :زنقة
املكة  62000 -الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خديجة أوشهبار 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة أوشهبار
عنوانه(ا) تجزئة البركاني زنقة  91رقم
 62000 40الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة أوشهبار
عنوانه(ا) تجزئة البركاني زنقة  91رقم
 62000 40الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  01أبريل
 2022تحت رقم .508
412I
COFIJUCE

FOREST CLINIC
BOUSKOURA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COFIJUCE
RUE ALLAL BENABDELLAH 106
CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC
FOREST CLINIC BOUSKOURA
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
الزرقطوني الطابق  6رقم  18الدار
البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
540857
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 21يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
FOREST CLINIC BOUSKOURA
.SARL

الجريدة الرسمية
غرض الشركة بإيجاز  :ادارة و
تسييرمصحة طبية.
عنوان املقر االجتماعي  59 :شارع
الزرقطوني الطابق  6رقم  18الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بهالوي أوساما السعد
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة كنيديري حفصة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بهالوي أوساما السعد
عنوانه(ا)  كولف ستي عمارة 152
شقة  5املدينة الخضراء بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب.
السيدة كنيديري حفصة
عنوانه(ا)  كولف ستي عمارة 152
شقة  6املدينة الخضراء بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بهالوي أوساما السعد
عنوانه(ا)  كولف ستي عمارة 152
شقة  5املدينة الخضراء بوسكورة
النواصر  27182لدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .821804
413I

8429
إئتمانيات الدريوش

Société ASMA
PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
Société ASMA PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم  ، 533الطابق 4
رقم  92000 - 12العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6795
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها Société :
.ASMA PROMOTION
غرض الشركة بإيجاز :
.PROMOTION IMMOBILIER
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم  ، 533الطابق 4
رقم  92000 - 12العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة اسماء الدريوش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اسماء الدريوش
عنوانه(ا) اسبانيا   28010جرانادا 
اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماء الدريوش
عنوانه(ا) اسبانيا   28010جرانادا 
اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .441
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مكتب التوتيق

SYNTHEMEDIC
شركة املساهمة
تفويت حصص

مكتب التوتيق
اقامة ياسمينة  3زنقة ابن العريف
مكتب  5الطابق  2املعاريف الدار
البيضاء ،20100 ،الدارالبيضاء
املغرب
 SYNTHEMEDICشركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء  ،22-20 ،زنقى الزوبيرابن
العوام ،الصخور السوداء 20290 -
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07غشت  2020تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  عبد الحق
بنقبو  248.696حصة اجتماعية من
أصل  248.696حصة لفائدة السيد
(ة) سعيد البدراوي بتاريخ  04غشت
.2020
تفويت السيد (ة) بغيتجيت كالين
 326حصة اجتماعية من أصل 326
حصة لفائدة السيد (ة)  سعيد
البدراوي بتاريخ  04غشت .2020
تفويت السيد (ة)  صونيا بنقبو 
 326حصة اجتماعية من أصل
 326حصة لفائدة السيد (ة) سعيد
البدراوي بتاريخ  04غشت .2020

الجريدة الرسمية

8430

تفويت السيد (ة)  يوسف بنقبو 
 326حصة اجتماعية من أصل
 326حصة لفائدة السيد (ة) سعيد
البدراوي بتاريخ  04غشت .2020
تفويت السيد (ة) ياسمين بنقبو 
 326حصة اجتماعية من أصل
 326حصة لفائدة السيد (ة) سعيد
البدراوي بتاريخ  04غشت .2020
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
غشت  2020تحت رقم .743975
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املركزالجهوي لالستثمارلجهة العيون الساقية
الحمراء

BATOULE OPTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة
العيون الساقية الحمراء
صندوق البريد ،70000 ، 2266
العيون املغرب
 BATOULE OPTIQUEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املستقبل رقم البقعة  08العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
39955
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BATOULE OPTIQUE
غرض الشركة بإيجاز  :البصريات
 ،النظارات
جمعية استيراد وتصدير البيع
وتصنيع الزجاج والعدسات
العدسات الشمسية للمنتجات
واالكسسوارات.

بيع أجهزة السمع
وبشكل عام  ،جميع العمليات
التجارية والصناعية والجوالة
والعقارية واملالية التي تتعلق بشكل
مباشر أو غير مباشر باألهداف
املذكورة أعاله أو على األرجح لتعزيز
اإلدراك والتنمية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املستقبل رقم البقعة  08العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة البتول اعبيدو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة البتول اعبيدو عنوانه(ا) 
زنقة بوملان رقم  131حي خط الرملة
 02العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة البتول اعبيدو عنوانه(ا) 
زنقة بوملان رقم  131حي خط الرملة
 02العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  20يناير
 2022تحت رقم .170/2022
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOROCCO TRADE AND
MARKETING - MTM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
MOROCCO TRADE AND
 MARKETING - MTMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
124923
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
MOROCCO TRADE AND
.MARKETING - MTM
غرض الشركة بإيجاز  :تسيير
واستغالل األرا�ضي الفالحية..
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد Yaakov Iftah PEREZ
 : 500حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد Guy David HADIDA
 : 500حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد Yaakov Iftah PEREZ
عنوانه(ا) اسرائيل .- - -
السيد Guy David HADIDA
عنوانه(ا) اسرائيل .- - -
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد Yaakov Iftah PEREZ
عنوانه(ا) اسرائيل - - -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135141
417I

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11
ائتمانية لرفيد

STE AL MARJA EL KHADRA
SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة,
عمارة املحيط ,طابق الثاني رقم14:
 ،92000 ،العرائش املغرب
STE AL MARJA EL KHADRA
 SARLAUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عين
الشوك دواردهيرية قيادة جماعة
العوامرة’ القصرالكبير92000 -
العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6781
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها STE AL :
.MARJA EL KHADRA SARLAU
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الشخ�صي لحساب الغير
نقل البضائع لحساب الغير
 اعمال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :عين
الشوك دوار دهيرية قيادة جماعة
العوامرة’ القصر الكبير 92000 -
العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالسالم العسري  :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالسالم العسري 
عنوانه(ا)  عين الشوك دوار دهيرية
قيادة جماعة العوامرة’ القصرالكبير
.100 1000 92000
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالسالم العسري 
عنوانه(ا)  عين الشوك دوار دهيرية
قيادة جماعة العوامرة’ القصرالكبير
100 1000 92000
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .236
418I

طريق اكوراي   50060 -مكناس
املغرب نتيجة ل  :عدم تمكن الشركة
من تحقيق الغرض التجاري من
تاسيسها.
و حدد مقر التصفية ب رقم
 1093الحفرة البساتين 50020 -
مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة)  عزوز الكوطي و
عنوانه(ا)  رقم  1093الحفرة
البساتين  50020مكناس 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  25أبريل
 2022تحت رقم .134
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CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

STE TRANS ELGOUTE

LV IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET COMPTABLE AZIZA
BENRAHO
N°27 RDC LOT SAHARA 1
-MEKNES ، 50060، MEKNES
MAROC
 STE TRANS ELGOUTEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4
إقامة السعدي طريق اكوراي -
 50060مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.43297
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 TRANS ELGOUTEمبلغ رأسمالها 
 100.000,00درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي رقم  4إقامة السعدي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 LV IMMOBILIERشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124921
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

8431

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LV :
.IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
جميع املباني املفروشة.
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة

CIVILE

SOCIETE

IMMOBILIERE INVEST : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة

CIVILE

SOCIETE

 IMMOBILIERE INVESTعنوانه(ا) 
Rue Lyautey 54000 Nancy 15
.France
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد Yann, Stéphane HUET
عنوانه(ا)  Rue Eugene Hugo 59
54000 Nancy France
السيد Fabien, Pierre, André
 MARCHALعنوانه(ا)  Rue 5
Sainte-Catherine 54000 Nancy
France
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135140
420I

mohammed boumzebra

QUARANTE SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH
BEN SALAH MAROC
QUARANTE SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب
الرقم  76مكرر حي الياسمين -
 23200الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
5049
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.QUARANTE SERVICES SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :وسيط
تجاري.
عنوان املقر االجتماعي  :مراب
الرقم  76مكرر حي الياسمين -
 23200الفقيه بن صالح املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نبيل الغزالني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد نبيل الغزالني عنوانه(ا) 
الفقيه بن صالح  23200الفقيه بن
صالح املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل الغزالني عنوانه(ا) 
الفقيه بن صالح  23200الفقيه بن
صالح املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 18أبريل  2022تحت رقم .121
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AMIATIS CONSEIL

AGRO DEVELOPPEMENT
CHAOUIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬
مكتب ٬ 53طريق الرباط ٬عين
السبع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
AGRO DEVELOPPEMENT
 CHAOUIAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة
ّ
التقدوم  ، 17-GH2الطابق الثاني
 ،سيدي البرنو�صي  20450 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
541169
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AGRO :
.DEVELOPPEMENT CHAOUIA
غرض الشركة بإيجاز  :تهدف
الشركة في كل من املغرب والخارج إلى:

• اإلنعاش العقاري ،الشراء،
البيع ،تقديم الخدمات ،البناء،
التحويل إلى تجزئات أو ملكية
مشتركة لجميع املمتلكات املنقولة،
كراء املمتلكات املنقولة ،التسيير و
إعادة بيع جميع املمتلكات الثابتة أو
املنقولة.
• انجازمختلف املباني و التبعيات
الخاصة أو املشتركة.
• إبرام جميع عقود إيجاراألشغال 
الالزمة لبناء املجموعات السكنية أو
التجزئات أوالبنايات املختلفة حسب
النظام القانوني املطلوب من قبل
اإلدارة املغربية.
• أعمال البناء و خدمات
السمسرة العقارية ,ربط عالقات
عمل ,شراكة ,تمثيل اإلمتيازات.
• جميع األعمال كيفما كانت
طبيعتها.
• جميع العمليات املتعلقة
باإلنعاش العقاري و الذي تدخل في
نطاق نصوص القوانين املتعلقة به.
• تهييئ األرا�ضي ،تنميتها ،تجزئتها 
وبناء جميع املشاريع العقارية
،املنشات الصناعية ،السياحية،
الزراعية السكنية منها أو الترفيهية .
• اقتناء جميع األرا�ضي املبنية
و الغير املبنية ,هدم جميع املباني,
تقسيم األرا�ضي و التجزئات لغرض
االستعمال السكني املنهي أو اإلداري.
• نقل امللكية ،البناء ،االستغالل،
الكراء ،التسيير واإلشراف على جميع
املمتلكات الثابتة لالستخدام السكني
املنهي واإلداري.
• األخد ،االقتناء ،االستغالل،
البيع أوالشراء لجميع الحقوق،براءة
االختراع ،عالمة تجارية املتعلقة
بهدف الشركة  ،االستيراد و
التصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :مجموعة
ّ
التقدوم  ، GH2-17الطابق الثاني
 ،سيدي البرنو�صي  20450 -الدار
البيضاء املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 5.000.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة العقارات موالي عمر :
 49.996حصة بقيمة  100,00درهم
للحصة .
السيد عمرالعلج  1 :حصة بقيمة
 100,00درهم للحصة .
السيد عبد الكريم العلج 1 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
السيد عبد السالم العلج 1 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
السيد لطفي العلج  1 :حصة
بقيمة  100,00درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة العقارات موالي عمر
عنوانه(ا)   20.000 .الدار البيضاء
املغرب.
السيد عمر العلج عنوانه(ا)  .
 20.000الدارالبيضاء املغرب.
السيد عبد الكريم العلج
عنوانه(ا)   20.000 .الدار البيضاء
املغرب.
السيد عبد السالم العلج
عنوانه(ا)   20.000 .الدار البيضاء
املغرب.
السيد لطفي العلج عنوانه(ا)  .
 20.000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العلج عنوانه(ا) 31
إقامة يسرا ،كاليفورنيا  20250الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .822126
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FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

BK AGENCEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC
 BK AGENCEMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة
التقدم م س  -17 2الطابق ،2
سيدي البرنو�صي .الدارالبيضاء
 20600الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540675
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BK :
.AGENCEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة هو  ،بشكل مباشرأو غير
مباشر  ،في املغرب وفي جميع البلدان
 ،سواء لنفسها أو نيابة عن أطراف
ثالثة  ،العمليات التالية املعلنة وغير
املقيدة:
* مقاول متعدد األشغال أو
للبناء ،أشغال أملنيوم وزجاج وحديد
وأعمال خشبية.
* شراء وبيع جميع االثاث الجديد
واملستعمل والتجهيزات املكتبية
والرفوف.
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* شراء وبيع املواد االستهالكية
املكتبية.
وتنجيد الكرا�سي.
*	استيراد وتصدير.
* التسويق والتصميم والتجميع
والدراسة وتقديم الخدمات والتعاقد
من الباطن فيما يتعلق بأثاث
ومعدات املكاتب.
* جميع األعمال وإدارة األرشيف.
* شراء وبيع العبوات بأنواعها.
* التمثيل التجاري ألي عالمة
تجارية أو نموذج أو منتج أو براءة
اختراع ؛
* الديكورات وتركيب الرخام
والباركيه والبالط وغيرها ؛
* أغطية األرضيات والجدران
بأنواعها.
* نجارة األملنيوم والخشب.
* أعمال تشكيل الجبس على
السقف.
* التشطيب.
* التوزيع والتجارة.
* االستحواذ على ممتلكات
في جميع الشركات ذات الغرض
املماثل أو ذي الصلة وبشكل أعم ،
جميع املعامالت التجارية واملنقولة
والعقارية واملالية  ،املرتبطة بشكل
مباشرأو غيرمباشرباألشياء املذكورة
أعاله  ،أو من املحتمل أن تعزز
تحقيقها وتطويرها  ،وكذلك مثل أي 
مشاركة مباشرة أو غير مباشرة  ،بأي 
شكل من األشكال  ،في الشركات التي
تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات
صلة..
عنوان املقر االجتماعي  :مجموعة
التقدم م س  -17 2الطابق  ،2سيدي 
البرنو�صي .الدار البيضاء 20600
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوعزة كنش  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوعزة كنش عنوانه(ا) 
اقامة الشباب منطقة أ بلوك 1
عمارة د رقم  3عين السبع 20590
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعزة كنش عنوانه(ا) 
اقامة الشباب منطقة أ بلوك 1
عمارة د رقم  3عين السبع 20590
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821776
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karama conseil

STE D INVESTISSEMENT
TOURISME HOTEL DALILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس،
 ،30000فاس املغرب
STE D INVESTISSEMENT
TOURISME HOTEL DALILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26درب
املترحي البليدة فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
72389
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

8433

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE D :
INVESTISSEMENT TOURISME
.HOTEL DALILA
غرض الشركة بإيجاز  :دار
الضيافة.
عنوان املقر االجتماعي  26 :درب
املتر حي البليدة فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمراني محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمراني محمد عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمراني محمد عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .2195/2022
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karama conseil

STE YOUMED
EQUIPEMENTS ET
SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس،
 ،30000فاس املغرب
STE YOUMED EQUIPEMENTS
 ET SERVICES SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم 66تجزئة رياض
الياسمين طريق عين الشقف فاس -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
72387
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
YOUMED EQUIPEMENTS ET
.SERVICES SARL
غرض الشركة بإيجاز  :هندسة
الحاسوب  -بائع التجهيزات
الكهربائية.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي رقم 66تجزئة رياض
الياسمين طريق عين الشقف فاس -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد قجوار محمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الجباري يونس 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قجوار محمد عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
السيد الجباري يونس عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجباري يونس عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب.
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السيد قجوار محمد عنوانه(ا) 
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .2194/2022
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :-الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أبريل  2022تحت رقم .821544
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ADVISORIS

ALLIANZ AFRICA
FINANCIAL SERVICES
إعالن متعدد القرارات

ADVISORIS
Quartier des hôpitaux,
N°5 avenue des pléiades
résidence IMRANE RDC APPT
B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC
ALLIANZ AFRICA FINANCIAL
« SERVICESشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 166 :شارع
الزرقطوني الدارالبيضاء 20250
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.52605
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر املساهم الوحيد سحب السيد
،Coenraad Christiaan VROLIJK
املولود في  8سبتمبر  ، 1970من
الجنسية الهولندية  ،وحامل تصريح
اإلقامة رقم  ، BE74464Aمن مهامه
كمدير.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
قرر املساهم الوحيد تعيين السيد
يوهانس بول أندرياس باير  ،املولود
في  30نوفمبر  ، 1978من الجنسية
األملانية  ،وحامل تصريح اإلقامة رقم
 ، BE82299Hكمدير للشركة لفترة
غيرمحددة.

Khidmat Attajir

FROID CLIMA SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Khidmat Attajir
BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC
 FROID CLIMA SUDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 09
مرزوكة املركزالريصاني 52202 -
الريصاني مرزوكة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
15897
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها FROID :
.CLIMA SUD
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
صيانة وتركيب أجهزة التكييف
والتبريد والتهوية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 09
مرزوكة املركز الريصاني 52202 -
الريصاني مرزوكة.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد كريمي محمد  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كريمي عبد الواحد 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كريمي احمد  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريمي محمد عنوانه(ا) 
حي سيدي الغازي بالعربي شارع واد
الشرفاء  52450الريصاني الريصاني.
السيد كريمي عبد الواحد
عنوانه(ا) حي سيدي الغازي بالعربي
زنقة  01الرقم  52450 04الريصاني
الريصاني.
السيد كريمي احمد عنوانه(ا) 
حي سيدي الغازي بالعربي شارع واد
الشرفاء رقم  52450 04الريصاني
الريصاني.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريمي محمد عنوانه(ا) 
حي سيدي الغازي بالعربي شارع واد
الشرفاء  52450الريصاني الريصاني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .509
427I
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رقم التقييد في السجل التجاري :
.8647
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر حل
 PERLE MOGADOURشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  1.000.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ارض
املكرونات حد والد سلمان 46000 -
اسفي املغرب نتيجة لعجزمادي.
و عين:
السيد(ة) اشويخ عبد العزيز
و عنوانه(ا)   37زنقة الوداية حي
سيدي امبارك  46000اسفي املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  20أبريل  2022وفي أرض
مكرونات حد والد سلمان 46000 -
اسفي املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .340
428I
ADVISORIS

ALLIANZ S.E BRANCH
إعالن متعدد القرارات

ADVISORIS
Quartier des hôpitaux,
CABINET OUASSI
N°5 avenue des pléiades
résidence IMRANE RDC APPT
PERLE MOGADOUR
B1, Casablanca ، 20100،
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
CASABLANCA MAROC
الشريك الوحيد
« ALLIANZ S.E BRANCHشركة
قفل التصفية
ذات املسؤولية املحدودة ذات
CABINET OUASSI
الشريك الوحيد»
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق
االول مكتب رقم  3املدينة الجديدة وعنوان مقرها االجتماعي 166 :شارع
الزرقطوني الدارالبيضاء 20250
 ،46000 ،اسفي املغرب
الدارالبيضاء املغرب.
 PERLE MOGADOURشركة ذات
«إعالن متعدد القرارات»
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الوحيد
.52605
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ارض
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املكرونات حد والد سلمان 46000 -
املؤرخ في  18مارس  2022تم اتخاذ
اسفي املغرب.
القرارات التالية:
قفل التصفية
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قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
فصل السيد Coenraad Christiaan
 VROLIJKاملولود في  8سبتمبر 1970
من الجنسية الهولندية وحامل
تصريح اإلقامة رقم  BE74464Aمن
منصبه كمديرللفرع.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
لتعيين السيد يوهانس بول أندرياس
باير  ،املولود في  30نوفمبر ،1978
من الجنسية األملانية  ،وحامل
تصريح اإلقامة رقم ، BE82299H
ً
مديرا لفرع ALLIANZ S.E BRANCH
لفترة غيرمحددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :-الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أبريل  2022تحت رقم .821543
429I
BLUE SEA MAKERS

BLUE SEA MAKERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BLUE SEA MAKERS
 332شارع ابراهيم الروداني الطابق
الخامس الشقة  21إقامة الريحان
املعاريف الدارالبيضاء ،20300 ،
الدارالبيضاء املغرب
 BLUE SEA MAKERSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332
ابراهيم الروداني الطابق الخامس
الشقة  21إقامة الريحان املعاريف
الدارالبيضاء 20000 - 203 ،
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
539749
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 10مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BLUE :
.SEA MAKERS
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيم
وتقديم املشورة واإلنتاج لجميع
أنواع املشاريع املائية والهيدروليكية
شراء وبيع واستيراد وتصدير وتركيب
جميع أنواع اآلالت واألدوات والسلع
البحرية واملائية والهيدروليكية
دعم وتدريب وإدارة جميع أنواع
مشاريع تركيب اآلالت الصناعية
املائية البحرية والهيدروليكية.
إنشاء وتنشيط الحمالت اإلعالنية
والتسويقية والتجارية والترويجية
لألوامرالبيئية أو االجتماعية
اإلعالنات
وعرض
إنتاج
واستخدام املساحات اإلعالنية في
جميع أنحاء املغرب
شراء وبيع املعدات واألدوات
واللوازم وقطع غيار اآلالت الصناعية
والهيدروليكية.
الوساطة التجارية
االستحواذ على مشاركات أو
مصلحة في أي شركة أو مؤسسة
وشراء سندات امللكية أو األوراق
املالية.
عنوان املقر االجتماعي 332 :
ابراهيم الروداني الطابق الخامس
الشقة  21إقامة الريحان املعاريف
الدارالبيضاء 20000 - 203 ،
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كنزة مرشد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد قانوني  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد قانوني عنوانه(ا) 
شارع املنامة رقم  232ط  4شقة 10
تطوان  50080تطوان املغرب.

8435

تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيدة كنزة مرشد عنوانه(ا) 
حي القدس مجموعة زناتة  4رقم االبتدائية بآسفي بتاريخ  21أبريل
 148سيدي البرنو�صي الدارالبيضاء  2022تحت رقم .342
 20600الدارالبيضاء املغرب.
431I
األسماء الشخصية والعائلية
COFIJUCE
ومواطن مسيري الشركة:
SECURITE WORD
السيد محمد قانوني عنوانه(ا) 
شارع املنامة رقم  232ط  4شقة  10شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تطوان  50080تطوان املغرب
قفل التصفية
السيدة كنزة مرشد عنوانه(ا) 
COFIJUCE
حي القدس مجموعة زناتة  4رقم
 148سيدي البرنو�صي الدارالبيضاء RUE ALLAL BENABDELLAH 106
CASABLANCA ، 25000،
 20600الدارالبيضاء املغرب
CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 SECURITE WORDشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
مسؤولية محدودة ذات الشريك
أبريل  2022تحت رقم .-
الوحيد
430I
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
CABINET OUASSI
الشرقاوي عمارة  6شقة  3زنقة
طاهرزنيبرخارج باب سبتة 11000 -
L.C.H
سال املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
CABINET OUASSI
.27077
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
االول مكتب رقم  3املدينة الجديدة
املؤرخ في  08فبراير  2021تقرر حل
 ،46000 ،اسفي املغرب
 SECURITE WORDشركة ذات
 L.C.Hشركة ذات املسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املحدودة
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2
مكرر سعديين حي الصفا  46000 -درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة الشرقاوي عمارة  6شقة 3
اسفي املغرب.
زنقة طاهر زنيبر خارج باب سبتة -
تفويت حصص
ي
رقم التقييد في السجل التجار
 11000سال املغرب نتيجة للخسارة
املتراكمة نتيجة التكلفة الكبيرة
.9507
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي للصفقات العمومية.
و عين:
املؤرخ في  14أبريل  2022تمت
السيد(ة)  عبد الرحيم سهيل و
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  شرف ويدان عنوانه(ا)  دوار اوالد العمامرة والد
 17.583حصة اجتماعية من أصل عبادي النخيلة  26050بن حمد
 36.166حصة لفائدة السيد (ة)  املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
حمزة ويدان بتاريخ  14أبريل .2022
تفويت السيد (ة)  شرف ويدان بتاريخ  15فبراير  2021وفي تجزئة
 9.291حصة اجتماعية من أصل الشرقاوي عمارة  6شقة  3زنقة طاهر
 36.166حصة لفائدة السيد (ة)  زنيبر خارج باب سبتة  11000 -سال
ايوب ويدان بتاريخ  14أبريل  .2022املغرب.

الجريدة الرسمية

8436

تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  16مارس التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
 2022تحت رقم .38558
أبريل  2022تحت رقم .14800
432I
433I
Gm Consulting

CASA DEL COM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Gm Consulting
 108الزبيربن العوام الطابق الثاني
الرقم  ،20303 ، 4الدارالبيضاء
املغرب
 CASA DEL COMشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12
عمررسالوي الطابق الثاني الرقم 15
  20000الدارالبيضاء املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.434673
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CASA DEL COMمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي  12عمررسالوي الطابق
الثاني الرقم  20000 - 15الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل   :تصويت
أغلبية مساهمي الشركة وموافقتهم
على حلها أو تصفيتها.
و حدد مقر التصفية ب 12
عمررسالوي الطابق الثاني الرقم 15
  20000الدارالبيضاء املغرب.و عين:
السيد(ة)  هدى ناهر و عنوانه(ا) 
اقامة املودة شارع بن تاشفين عمارة
ب الرقم  20000 15الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  12 :عمررسالوي 
الطابق الثاني الرقم .15

KHOUYI BADIA

TADAOUT NSOUK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
MEKNES ، 50000، MEKNES
املغرب
TADAOUT NSOUK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
اغبالو  54350 -ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3165
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.TADAOUT NSOUK SARL
غرض الشركة بإيجاز  :محطة
الوقود.
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
اغبالو  54350 -ميدلت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وغياد موحى  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد وغياد عزيز  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد وغياد محمد  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25أبريل
السيد وغياد موحى عنوانه(ا)   2022تحت رقم .1152/2022
بالحي االداري تيغسالين 54003
435I
خنيفرة املغرب.
السيد وغياد عزيز عنوانه(ا) 
شركة اإلئتمانية الواسطية
س اوروبا  3دال   3 4تيراسا  08001
MAISON DE LA TOLE
برشلونة اسبانيا.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد وغياد محمد عنوانه(ا) 
تأسيس شركة
بالحي االداري تيغسالين 54003
شركة اإلئتمانية الواسطية
خنيفرة املغرب.
 13زنقة انتسرابي رقم  3م.ج ،
األسماء الشخصية والعائلية
 ،50000مكناس املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وغياد موحى عنوانه(ا)   MAISON DE LA TOLEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
بالحي االداري تيغسالين 54003
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
خنيفرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة الرازي رقم  43السعادة 50000 -
مكناس املغرب
االبتدائية بميدلت بتاريخ  19أبريل
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .110
434I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
55989
LAAYOUNE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
B.H.K FISH
 14مارس  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
رفع رأسمال الشركة
ائتمانية الثقة العيون  FIDUCIAIREاملحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
CONFIANCE LAAYOUNE
املسؤولية املحدودة.
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى
العيون  ،72000 ،املر�سى العيون
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
 B.H.K FISHشركة ذات املسؤولية .MAISON DE LA TOLE
املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :طالء
وعنوان مقرها اإلجتماعي  339شارع السيارات.
 20غشت املر�سى العيون 70002 -
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املر�سى العيون املغرب.
الرازي رقم  43السعادة 50000 -
رفع رأسمال الشركة
مكناس املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها 
.16827
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املؤرخ في  20أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لحسن الريط  500 :حصة
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن بقيمة  100درهم للحصة .
السيد امحمد الريط  500 :حصة
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
عالوات إصدارفي رأس املال.
بقيمة  100درهم للحصة .
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الجريدة الرسمية

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن الريط عنوانه(ا) 
مكناس  50000مكناس املغرب.
السيد امحمد الريط عنوانه(ا) 
مكناس  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن الريط عنوانه(ا) 
مكناس  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .1511
436I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
دراسة الهياكل في الهياكل
املعدنية والخشب واألملنيوم.
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  18أبريل
دراسة الهياكل الهندسية.
 2022تحت رقم .91077
راسة الطرق.
437I
دراسة الطرق والشبكات
املختلفة.
CAF MAROC
دراسة الكهرباء والسباكة ASSIALIN INTERNATIONAL
والتكييف.
TRADE & SERVICES
دراسة العالج.
إعالن متعدد القرارات
 الدراسة البيئية.
CAF MAROC
 املساعدة الفنية ؛
جدولة وتوجيه وتنسيق مشاريع RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،
البناء و
TANGER MAROC
أشغال عمومية؛
ASSIALIN INTERNATIONAL
دراسة الهدم وإعادة تأهيل املباني.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق « TRADE & SERVICESشركة ذات
االر�ضي التجزئة رقم  1692تجزئة بير املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الرامي  14000 -قنيطرة املغرب .
الوحيد»
املدة التي تأسست من أجلها  وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة واد
الشركة  99 :سنة .
زيزرقم  20إقامة كاسطيا الطابق
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
الثاني رقم  - - 10طنجة املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
«إعالن متعدد القرارات»
السيد عدنان ايت بروال  450 :
رقم التقييد في السجل التجاري:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
.106829
السيد ايوب سعداوي  100 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الشرقاوي العرش  450 :املؤرخ في  11أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
قرار رقم  :1الذي ينص على
األسماء الشخصية والعائلية
مايلي :تفويت السيدة أسية الحنيني،
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدنان ايت بروال  الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
عنوانه(ا)  تجزئة املدينة الجديدة رقم ،K134718املغربية 500،حصة
الدريوش  62253الدريوش املغرب  .من الحصص االجتماعية للشركة،
السيد الشرقاوي العرش للفائدة السيد حميد النادي الحامل
عنوانه(ا)  شقة  5عمارة  5اقامة لبطاقة التعريف الوطنية رقم
بديعة هرهورة  12000تمارة املغرب .KB131081 .
السيد ايوب سعداوي عنوانه(ا) 
قرار رقم  :2الذي ينص على
لساسفة اقامة قصبة اقامة ج ه 4
مايلي :تفويت السيدة أسية الحنيني،
عمارة  12الطابق  2الشقة 20232 4
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
الدارالبيضاء املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية رقم ،K134718املغربية 500 ،حصة
من الحصص االجتماعية للشركة،
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب سعداوي عنوانه(ا)  للفائدة السيد حمزة النادي الحامل
لساسفة اقامة قصبة اقامة ج ه  4لبطاقة التعريف الوطنية رقم
عمارة  12الطابق  2الشقة .KB122983 20232 4
الدارالبيضاء املغرب
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:

RADOUANE

MODALISATION
2STRUCTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RADOUANE
HASSANIA I N°681 ALIA
MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
MODALISATION 2STRUCTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االر�ضي التجزئة رقم  1692تجزئة بير
الرامي  14000 -قنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
64975
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 03
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.MODALISATION2STRUCTURE
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب والخارج
دراسة الهياكل الخرسانية
املسلحة واملسبقة اإلجهاد.

8437

تغيير الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
إنهاء مهام املسيرة أسية الحنيني،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .K134718
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد حميد النادي و السيد
حمزة النادي مسيرين جديدين
للشركة.
قراررقم  :6الذي ينص على مايلي:
تحديث القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم املعنية :الذي ينص على
مايلي :بالتعديل.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .3597
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االتقان للحسابات

VIA MASSINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
 142شارع مراكش الطابق الثاني
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
 VIA MASSINEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
روما أزغنغان الناضور 62650 -
الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
23985
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية

8438

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  VIA :
.MASSINE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع قطع
الغيار.
عنوان املقر االجتماعي  2 :زنقة
روما أزغنغان الناضور 62650 -
الناضور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زبيربوحميدي  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سفيان بوحميدي  330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة صبيحة بوحميدي 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زبير بوحميدي عنوانه(ا) 
حي العمالي زنقة روما رقم  2أزغنغان
الناضور  62650الناضور املغرب.
السيد سفيان بوحميدي 
عنوانه(ا) شارع روما رقم  2أزغنغان
الناضور  62650الناضور املغرب.
السيدة صبيحة بوحميدي 
عنوانه(ا)  حي العمالي رقم 02
أزغنغان الناضور  62650الناضور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زبير بوحميدي عنوانه(ا) 
حي العمالي زنقة روما رقم  2أزغنغان
الناضور  62650الناضور املغرب
السيد سفيان بوحميدي 
عنوانه(ا) شارع روما رقم  2أزغنغان
الناضور  62650الناضور املغرب
السيدة صبيحة بوحميدي 
عنوانه(ا)  حي العمالي رقم 02
أزغنغان الناضور  62650الناضور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  15مارس
 2022تحت رقم .424
439I

COFIJUCE

SECURITE WORD 1

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

COFIJUCE
RUE ALLAL BENABDELLAH 106
CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC
 SECURITE WORD 1شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
الشرقاوي عمارة  6شقة  3زنقة
طاهرزنيبرخارج باب سبتة 11000 -
سال املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.27079
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08فبراير  2021تقرر حل
 SECURITE WORD 1شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة الشرقاوي عمارة  6شقة 3
زنقة طاهر زنيبر خارج باب سبتة -
 11000سال املغرب نتيجة للخسارة
املتراكمة نتيجة التكلفة الكبيرة
البرام الصفقات العمومية.
و عين:
السيد(ة)  عبد الرحيم سهيل و
عنوانه(ا)  دوار اوالد العمامرة والد
عبادي النخيلة  26050بن حمد
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  15فبراير  2021وفي تجزئة
الشرقاوي عمارة  6شقة  3زنقة طاهر
زنيبر خارج باب سبتة  11000 -سال
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  16مارس
 2022تحت رقم .38559
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عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

IASCOMPTES sarl
السيد إسماعيل البقالي عنوانه(ا) 
HAPPY GOURMET
 96تجزئة النخيل طريق إموزار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 30000فاس املغرب.
تأسيس شركة
السيد عبد الحي البقالي عنوانه(ا) 
IASCOMPTES sarl
 96تجزئة النخيل طريق إموزار
 18شارع بيرون طابق  1شقة 2
 30000فاس املغرب.
بلفدير ،20300 ،الدارالبيضاء
األسماء الشخصية والعائلية
املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
 HAPPY GOURMETشركة ذات
السيد إسماعيل البقالي عنوانه(ا) 
املسؤولية املحدودة
 96تجزئة النخيل طريق إموزار
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
 30000فاس املغرب
السفلي إقامة كردينيا تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ن
ألبيروني شارع إبن جاحظ بوركو -
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
 20053الدارالبيضاء املغرب
أبريل  2022تحت رقم .822189
تأسيس شركة ذات املسؤولية
441I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
CANOCAF SARL
541387
BOPHA INVEST
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
تقليص هدف الشركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
CANOCAF SARL
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
املسؤولية املحدودة.
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
تسمية الشركة متبوعة عند
الناظورNADOR ،62000 ،
اإلقتضاء بمختصرتسميتها HAPPY :
MAROC
.GOURMET
 BOPHA INVESTشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :ممون
املسؤولية املحدودة
الحفالت
وعنوان مقرها االجتماعي حي
بيع املنتجات الغذائية الجاهزة.
عاريض  202 ،3رقم 62000 - 08
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
الناظور املغرب.
السفلي إقامة كردينيا تجزئة ألبيروني
تقليص هدف الشركة
شارع إبن جاحظ بوركون 20053 -
رقم التقييد في السجل التجاري
الدارالبيضاء املغرب.
20033
املدة التي تأسست من أجلها 
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املؤرخ في  14أبريل  2022تم حذف
األنشطة التالية من نشاط الشركة
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد إسماعيل البقالي  500 :الحالي :
 االنعاش العقاري.حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد عبد الحي البقالي 500 :
االبتدائية بالناضور بتاريخ  20أبريل
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية  2022تحت رقم .636
وصفات ومواطن الشركاء :
442I

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11
Gescompte

STE: B-SHINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمال الشركة

الجريدة الرسمية
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «/1بيع معدات
الصيد البحري  /2ورشة عمل
بحرية /3االستيراد والتصدير» إلى
«استبدال ورشة عمل بحرية ببيع
وتجميع املعدات وامللحقات الخاصة
باملرا�سي ومراكب النزهة البحرية».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .637
444I

Gescompte
bd Zerktouni 9 me étage 265
n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc
 STE: B-SHINEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،46
شارع الزرقطوني الطابق  3رقم - 6
فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد
 20050الدارالبيضاء املغرب.
سينكوالر›س الصويرة ش م م
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
 SINGULAR›S ESSAOUIRA.518063
SARL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  21دجنبر  2021تم
تأسيس شركة
خفض رأسمال الشركة بمبلغ فيكوج دو سوس ش م م للشريك
الوحيد
قدره « 150.000,00درهم» أي 
 ،45شارع العقبة،44000 ، ،
من « 250.000,00درهم» إلى
الصويرة املغرب
« 100.000,00درهم» عن طريق :
سينكوالر›س الصويرة ش م م -
تخفيض عدد األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة SINGULAR›S ESSAOUIRA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة
يناير  2022تحت رقم .808994
 443Iعند فيكوج دو سوس رقم  ،45شارع
العقبة 44000 - ،الصويرة املغرب
CANOCAF SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
FURUNO NAVAL
املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تغييرنشاط الشركة
6113
CANOCAF SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء  16مارس  2022تم إعداد القانون
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الناظورNADOR ،62000 ،
املحدودة باملميزات التالية:
MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
 FURUNO NAVALشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها االجتماعي ميناء
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
الصيد بني انصار 62050 -الناظور سينكوالر’س الصويرة ش م م -
املغرب.
. SINGULAR’S ESSAOUIRA SARL
تغييرنشاط الشركة
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
رقم التقييد في السجل التجاري
تدبيراالستغالل التجاري أوالخدمات
.15625
(مستغل دارللضيافة).
عنوان املقر االجتماعي  :مساكنة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي

8439

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
محضرقرارفتح فرع شركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
محضر توسيع النشاط االجتماعي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
النشاط االجتماعي للشركة
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
فتح فرع للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 15مارس  2022تحت رقم .90
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عند فيكوج دو سوس رقم  ،45شارع
العقبة 44000 - ،الصويرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة Sté SINGULAR’S
HOTEL I RESTAURANTS SL : 990
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة اورطز لوبيز سيلفيا 10 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة Sté SINGULAR’S
HOTEL I RESTAURANTS SL
عنوانه(ا)  فيال فرانكا اسبانيا  . .
اسبانيا.
السيدة اورطز لوبيز سيلفيا 
عنوانه(ا) املغرب  . .املغرب.
VISION VASTE CONSULTING
األسماء الشخصية والعائلية
SIHAM & HAFED BEAUTY
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد  PORCUNA M.M.Jممثل
حل شركة
شركة Sté SINGULAR’S HOTEL I,
 RESTAURANTS SLعنوانه(ا)  فيال VISION VASTE CONSULTING
Tanger, Avenue Abi Lhassan
فرانكا اسبانيا  . .اسبانيا
Chadili Immeuble Warda
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  25أبريل N°2, RDC ، 90000، TANGER
MAROC
 2022تحت رقم .139
 SIHAM & HAFED BEAUTY 445Iشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
mohammed boumzebra
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13مكرر
MOULIN ADDAHABIA
شارع ابن الهيثم الطابق السفلي -
إعالن متعدد القرارات
 90000طنجة املغرب.
mohammed boumzebra
حل شركة
N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
رقم التقييد في السجل التجاري
FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH
.102625
BEN SALAH MAROC
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
« MOULIN ADDAHABIAشركة
املؤرخ في  06أبريل  2022تقرر حل
ذات املسؤولية املحدودة»
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي :مراب
 SIHAM & HAFED BEAUTYمبلغ
الطريق الوطنية رقم  11اوالد
بوخدو  23200 -الفقيه بن صالح رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  13مكرر شارع
املغرب.
ابن الهيثم الطابق السفلي 90000 -
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :طنجة املغرب نتيجة ل   :التوقف
النهائي عن النشاط االجتماعي.
.3741
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و حدد مقر التصفية ب  13مكرر
شارع ابن الهيثم الطابق السفلي
املغرب  90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة)  عبدالفتاح مية و
عنوانه(ا) العرفان  2مجموعة 5
عمارة  144رقم  90000 6طنجة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) سهام توتية و عنوانه(ا) 
مسنانة حومة بوتريكة زنقة  4رقم 1
 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  19أبريل
 2022تحت رقم .252946
447I

مقرها اإلجتماعي زاوية شارع عمر
الخيام وزنقة البنفسج ،عمارة ب
رقم  4الطابق األول ،بوسيجور -
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :توقف أنشطة الشركة.
وحدد مقرالتصفية ب زاوية شارع
عمر الخيام وزنقة البنفسج ،عمارة
ب رقم  4الطابق األول ،بوسيجور -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) نادية السباعي االدري�سي
و عنوانه(ا) حي العيون زنقة  42رقم
 20000 18الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :زاوية شارع عمر
الخيام وزنقة البنفسج ،عمارة ب
رقم  4الطابق األول ،بوسيجور
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .821631
448I

حل شركة

FIDERSER

DCAP
Angle Bd Omar Khayam et Rue
Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,
Etg 1, Beausejour ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 DEPLOYAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
عمرالخيام وزنقة البنفسج ،عمارة
ب رقم  4الطابق األول ،بوسيجور -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.459365
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14يناير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  DEPLOYAمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان

STE FRAMASS

DCAP

DEPLOYA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDERSER
BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM
، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC
 STE FRAMASSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  240الحي
الصناعي سيدي قاسم 16000 -
سيدي قاسم املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.27457
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  عبدالعزيز
افريقش  50حصة اجتماعية من
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أصل  100حصة لفائدة السيد
(ة)  يونس النجمي بتاريخ  02مارس
.2022
تفويت السيد (ة)  عزيز اعمارة
 50حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة)  يونس
النجمي بتاريخ  02مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .203
449I
STE TIB COMPT SARL AU

MAADIN YASS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :حي
البستان  3زنقة عين جالوت رقم 26
الطابق االول  60000 -وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بولغشة ياسر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بولغشة ياسر عنوانه(ا) 
حي الزيتون تجزئة الجيار رقم 72
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بولغشة ياسر عنوانه(ا) 
حي الزيتون تجزئة الجيار رقم 72
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .564
450I

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة
البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم
 ،60000 ، 05وجدة املغرب
 MAADIN YASSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
DRIEB & ASSOCIES
البستان  3زنقة عين جالوت رقم 26
COMOLI, FERRARI & C
الطابق االول  60000 -وجدة املغرب
MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تحويل املقراالجتماعي للشركة
39255
DRIEB & ASSOCIES
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون N° 62 BD DE LA RESISTANCE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
محدودة ذات الشريك الوحيد 20110، CASABLANCA MAROC
COMOLI, FERRARI & C MAROC
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي توين سانتر
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند البرج الغربي الطابق  ،16زاوية شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :الزرقطوني واملسيرة  20330 -الدار
البيضاء املغرب.
.MAADIN YASS
تحويل املقراالجتماعي للشركة
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
ي
رقم التقييد في السجل التجار .-
تصدير ,تعدين ,بيع املعادن.
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«توين سانتر البرج الغربي الطابق
 ،16زاوية شارع الزرقطوني واملسيرة
  20330الدار البيضاء املغرب»إلى «توين سانتر  ،2زاوية شارع
الزرقطوني واملسيرة  -الطابق  5و- 6
 20330الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم .821023
451I
cherkaouaudit

OBJECTIF SANTE
إعالن متعدد القرارات

cherkaouaudit
bd moulay youssef résidence
yassine 2 1er etage ، 90010،
tanger maroc
« OBJECTIF SANTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 13 :شارع
محمد  Vمركب شارع طنجة،
الطابق  ,1رقم  518أ  - -طنجة
اململكة املغربية.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.57605
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت  500حصة إجتماعية
مملوكة من طرف السيد هشام
الشنتوف لفائدة أخيه السيد محمد
ناصرالشنتوف
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
إستقالة السيد هشام الشنتوف و
تعيين السيد محمد ناصر الشنتوف
كمسيرتاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم تحيين القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .252860
452I
OREA

BISOGNO MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

OREA
BISOGNO MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها اإلجتماعي  265شارع
زرقطوني ،طابق  ،9رقم  ،92الدار
البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
539827
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 17
فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
الشركةBISOGNO:
تسمية
MOROCCO
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
املطعمة ،تشغيل و استغالل املطاعم
بيع ،شراء ،استيراد و تصدير
املواد الغدائية
عنوان املقر االجتماعي 265 :
شارع زرقطوني ،طابق  ،9رقم ،92
الدارالبيضاء
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة AKOUGHAMM B.V
حصة بقيمة  100درهم
للحصة667
الشركة FIRST COMMERCIAL
.CONSULTING SERVICES

8441

حصة بقيمة  100درهم للحصة
333
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء
الشركة AKOUGHAMM B.V
مقرها اتريشت هلندا
الشركة FIRST COMMERCIAL
 CONSULTING SERVICESمقرها
هنلولو هاواي الواليات املتحدة
األمريكية
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصام غمرط عنوانه زنقة
 5رقم  5تجزئة كينميرالوازيس  -الدار
البيضاء
السيد جواد شباب عنوانه 245
شارع عبد املومن اقامة توين درج ا ط
 4الشقة  15حي املستشفيات  -الدار
البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
ابريل  2022تحت رقم 13267
453I
STE ZIZ COMPTA

STE TA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
RUE MOHAMED EK KORI
N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
 STE TAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
احداف اوفوس الرشيدية 52053 -
الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
15895
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
. TA
غرض الشركة بإيجاز  :مزارع
اشغال البناء واالشغال املختلفة
الوساطة.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
احداف اوفوس الرشيدية 52053 -
الرشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل عمري علوي  :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد عبد العزيز طاهيري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل عمري علوي 
عنوانه(ا)  قصر زاوية اوفوس
الرشيدية  52053الرشيدية املغرب.
السيد عبد العزيز طاهيري 
عنوانه(ا)  رقم  1247تجزئة موالي 
علي الشريف الرشيدية 52000
الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل عمري علوي 
عنوانه(ا)  قصر زاوية اوفوس
الرشيدية  52053الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .508
454I
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STE VILLA IKRAM SARL

EURODEFI

DRIEB & ASSOCIES

AGROPLUS

VILLA IKRAM

CALL2MARKETING

BLUE SYMPHONY

AGROPLUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حل شركة

إعالن متعدد القرارات

EURODEFI
BD ABDELMOUMEN APPT 119
N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC
 CALL2MARKETINGشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67
شارع عزيزبالل الدور الثاني رقم
 3معاريف  2000 -الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.297603
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CALL2MARKETINGمبلغ رأسمالها 
 50.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي  67شارع عزيز بالل الدور
الثاني رقم  3معاريف  2000 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل   :خسارة
زبون مهم.
و حدد مقر التصفية ب  67شارع
عزيزبالل الدور الثاني رقم  3معاريف
  20000الدارالبيضاء املغرب.و عين:
السيد(ة) PHILIPPE LEHOUCK
و عنوانه(ا)  بلجيكا   1050تيرنات
بلجيكا كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :محضر
حل الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822411
456I

DRIEB & ASSOCIES
N° 62 BD DE LA RESISTANCE
IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
« BLUE SYMPHONYشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي ,26 :محج
مرس السلطان الطابق األول الرقم
 20130 - 3الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تحويل املقر اإلجتماعي إلى
املجمع األخضر لألعمال ،210 ،شارع
زوليخة الناصري ،العمارة  Bالطابق
 5الرقم  29سيدي معروف -الدار
البيضاء
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغيير الفصل  4من القوانين
األساسية للشركة وإعادة إعداد
القوانين اآلساسية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحديد املقر اإلجتماعي في املجمع
األخضرلألعمال ،210 ،شارع زوليخة
الناصري ،العمارة  Bالطابق  5الرقم
 29سيدي معروف -الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .822238
457I

STE VILLA IKRAM SARL
مشروع تكمي افولكين فيال 18
تاسيال الدشيرة انزكان ،86360 ،
انزكان املغرب
 VILLA IKRAMشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع
تكمي افولكين فيال  18تاسيال
الدشيرة انزكان  80000 -انزكان
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25509
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 VILLA IKRAMمبلغ رأسمالها 
 10.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي مشروع تكمي افولكين
فيال  18تاسيال الدشيرة انزكان -
 80000انزكان املغرب نتيجة ل  :
التوقف عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب مشروع
تكمي افولكين فيال  18تاسيال
الدشيرة انزكان  80000 -انزكان
املغرب.
و عين:
السيد(ة)  سمير السني العلمي و
عنوانه(ا) مشروع تكمي افولكين فيال
 18تاسيال الدشيرة انزكان 80000
انزكان 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 بانزكان بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .794
455I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

AGROPLUS
الدارالبيضاء  ،20210 ،الدار
البيضاء املغرب
 AGROPLUSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8
 ،شارع سفاكس  ،شارع بنعي�سى
إيجرواني  ،شقة  1منطقة عين
السبع الصناعية  20250 -الدار
البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.66273
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  12أبريل
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 13.250.000درهم»
أي من « 188.320.000درهم» إلى
« 201.570.000درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822026
458I
IB PARTNERS

KA PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS
 13إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ،
 ،20450الدارالبيضاء املغرب
 KA PARTNERSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
نسرين  20050 -الدارالبيضاء
املغرب
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.425975
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أبريل  2022تم 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
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822196
459I
MOORISH

OBC HAND CARRY
WORLDWIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
املعلومات التجارية (مقاول)  /
الوسيط في أي عملية  /مقاول 
نقل البضائع على املستوى الوطني
والدولي.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة عبد
الكريم الخطابي إقامة جواد العمارة
 109الشقة  43الطابق  3كليز -
 40000مراكش املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لوري ماري كلير ريفيمال 
 100 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لوري ماري كلير ريفيمال 
عنوانه(ا)  فرنسا   40000فرنسا 
فرنسا .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لوري ماري كلير ريفيمال 
عنوانه(ا)  فرنسا   40000فرنسا 
فرنسا 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .-
460I

MOORISH
 39شارع لال ياقوت الطابق  5شقة د
 ،20080 ،الدارالبيضاء املغرب
OBC HAND CARRY
 WORLDWIDEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد
الكريم الخطابي إقامة جواد العمارة
 109الشقة  43الطابق  3كليز-
 40000مراكش املغرب
CABINET IMFICONSEIL
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
YOXA CHIMIQUE SERVICES
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
إعالن متعدد القرارات
CABINET IMFICONSEIL
124731
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
HAY ESSALAM ، 24000، EL
JADIDA MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد YOXA CHIMIQUE SERVICES
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها االجتماعي :دمريا 2
مسؤولية محدودة ذات الشريك تجزئة نهج الطابق التاني رقم - 13
 24000الجديدة املغرب.
الوحيد.
«إعالن متعدد القرارات»
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   OBC :رقم التقييد في السجل التجاري:
.16871
.HAND CARRY WORLDWIDE

8443

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت السيد حصار محمد 500
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة اجتماعية لفائدة السيدة
يسري حصار
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغير تسمية الشركة YOXA
CHIMIQUE SERVICES
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
َْ ٌ َ َ
يل نشاط الشركة  :توريد وتوزيع
تع ِد
مواد التجميل واإلستشارة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغير الشكل القانونى للشركة  ,شركة
دات مسؤولية محدودة
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تحصين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :5الذي ينص على مايلي:
تحصين القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .361
461I
FIDUCIAIRE MOLIFID

PESBAK FISH

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
AVENUE MOHAMED V
RESIDENCE AL ANDALOUSE
B BUREAU N°09 ، 92000،
LARACHE MAROC
« PESBAK FISHشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
شعبان  1عمارة رقم  191الطابق
الثاني الشقة  92000 - 7العرائش
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.6755

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت  300حصة في ملكية
 MAROMADRABAلفائدة STAR
 TUNA FARMو تفويت 300
حصة في ملكية AFRIQUE TUNA
لفائدة  BLUE FARMمائتين 200
حصة و 100مائة حصة لفائدة
ALMADRABA DEL SUR
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد محمد كريم بنمو�سى و
السيد David Angel MARTINEZ
 CANABATEمسيران للشركة و
دالك ملدة غيرمحددة كما ان الشركة
ملزمة بإمضاء احدهما في جميع
العقود املتعلقة بها
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
صياغة قانون أسا�سي جديد للشركة
و املصادقة عليه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :يبلغ رأس مال الشركة
. 100.000,00درهم وهي مقسمة إلى
 1.000حصة بقيمة 100.درهم لكل
منها   ،مدفوعة بالكامل ومخصصة
للشركاء كاالتي - :ثالثمائة 300
حصة - STAR TUNA FARM
مائتين  200حصة BLUE FARM
 مائة  100حصة HOLDING - MONTEBLANCOمائة 100
حصة - ALMADRABA DEL SUR
ثالثمائة  300حصة CONGELAY
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :عهد تسيير الشركة إلى السيد
محمد كريم بنمو�سى و السيد David
 Angel MARTINEZ CANABATEو
دالك ملدة غيرمحددة كما ان الشركة
ملزمة بإمضاء احدهما في جميع
العقود املتعلقة بها
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم  457و .459
462I

الجريدة الرسمية

8444
cherkaouaudit

LPPC

إعالن متعدد القرارات

cherkaouaudit
bd moulay youssef résidence
yassine 2 1er etage ، 90010،
tanger maroc
« LPPCشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 107 :شارع
إجلترى  - -طنجة اململكة املغربية.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.74523
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت  500حصة إجتماعية
مملوكة من طرف السيد هشام
الشنتوف لفائدة أخيه السيد محمد
ناصرالشنتوف
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
إستقالة السيد هشام الشنتوف و
تعيين السيد محمد ناصر الشنتوف
كمسيرتاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
ً
تم تغيير جميع البنود نضرا لتغيير
الشكل القانوني للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .252881
463I
sofoget

OEUFS SEBOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 OEUFS SEBOUشركة ذات
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
 59زنقة موالي عبد العزيزإقامة
موالي عبد العزيزرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
65071
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها OEUFS :
.SEBOU
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل 
الفالحي
تربية الدواجن
بيع البيض.
عنوان املقر االجتماعي  :القنيطرة
 59زنقة موالي عبد العزيز إقامة
موالي عبد العزيز رقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جمال لغري�سي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد عزري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد جمال لغري�سي 500 :
بقيمة  100درهم.
السيد محمد عزري  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جمال لغري�سي عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
السيد محمد عزري عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد جمال لغري�سي عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
السيد محمد عزري عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .91160
464I
cherkaouaudit

PPSA
إعالن متعدد القرارات

cherkaouaudit
bd moulay youssef résidence
yassine 2 1er etage ، 90010،
tanger maroc
« PPSAشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 107 :شارع
إجلترى  - - 90010طنجة اململكة
املغربية.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.77823
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  2500حصة إجتماعية
مملوكة من طرف السيد هشام
الشنتوف لفائدة أخيه السيد محمد
ناصرالشنتوف
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد محمد ناصر الشنتوف
كمسيرتاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم تحيين القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .252861
465I

STE FIDLAMIAE SARL

ICMARINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
APPT 4 HASSAN ، 10000،
RABAT MAROC
 ICMARINAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
األبطال شقة  4أكدال 10000 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
159783
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 13
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ICMARINA
غرض الشركة بإيجاز  - :تأجير
القوارب والتزلج النفاث (جيت سكي) 
مع سائق أو بدون.
استئجار وتأجير املعدات
الترفيهية والرياضية ،بما في ذلك
الدراجات البحرية برخصة أوبدون
رخصة ،ولوح الطيران ،واملجاديف،
والزوارق ،وقوارب الكاياك ،وقوارب
النزهة ،واملراكب الشراعية ،ونشاط
العوامات املقطورة ،وأي نشاط آخر
يتم سحبه في البحر.
 بيع امللحقات املتعلقة باستئجاروتأجيرالسلع الترفيهية والرياضية.
عنوان املقر االجتماعي  15 :شارع
األبطال شقة  4أكدال  10000 -
الرباط املغرب.

الجريدة الرسمية
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علمي مودني عبد السالم :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيدة اليعقوبي صونيا  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علمي مودني عبد السالم
عنوانه(ا) عمارة  3شقة  1زنقة حنين
أكدال  10000الرباط املغرب.
السيدة علمي مودني عبد السالم
عنوانه(ا) فيال  41بساتين املنزه املنزه
 12123الصخيرات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علمي مودني عبد السالم
عنوانه(ا) عمارة  3شقة  1زنقة حنين
أكدال  10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .124163
466I
BUMICA

غدائكم عندنا
عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
الطبيعيون)

SOPHORA CONSULTING SARL AU

SOCIETE MAROCAINE DE
TERRES ET CULTURES
شركة املساهمة
وفاة شريك

SOPHORA CONSULTING SARL
AU
 37شارع عالل إبن عبدهللا ،شقة
رقم  ,422الطابق الرابع،50000 ، .
MEKNES MAROC
SOCIETE MAROCAINE DE
 TERRES ET CULTURESشركة
املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
سيدي براهيم مكناس 50000 -
مكناس املغرب .
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.2530
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر  2021تم اإلعالم
بوفاة الشريك ألبر دفيكو و توزيع
ً
حصصه على الورثة تبعا لرسم
اإلراثة املؤرخ في  13أكتوبر 2021
بالشكل األتي :
السيد(ة) نيكول بنسلوس 136 ،
حصة .
السيد(ة)  داني دفيكو  136 ،
حصة .
السيد(ة)  جيل دفيكو  137 ،
حصة .
السيد(ة)  جوزيان دفيكو  136 ،
حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1598
468I

عقد تسييرحرألصل تجاري
غدائكم عندنا
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 01
يناير  2022أعطى السيد(ة)  رحال 
علي الحامل (ة) للبطاقة الوطنية رقم
 B99323املسجل بالسجل التجاري 
 265814باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء حق التسيير الحر لألصل
التجاري الكائن ب درب الشرفاء و
STE SIMPLE CONSEIL SARL
الطلبة الزنقة  17رقم 20450 - 30
STE I.Y.S COSMETICS
الدارالبيضاء املغرب للسيد(ة) 
محمد هرو�شي الحامل (ة)  للبطاقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوطنية رقم  c690387ملدة  2سنة
قفل التصفية
تبتدئ من  01يناير  2022و تنتهي في
STE SIMPLE CONSEIL SARL
ي 
 31دجنبر  2023مقابل مبلغ شهر
RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 4.000درهم.
RUE 12 OMAR BENJELLOUN
 ،ATLAS FES. ، 30000 467Iفاس املغرب
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 STE I.Y.S COSMETICSشركة ذات (ة) للبطاقة الوطنية رقم T193689
املسؤولية املحدودة
ملدة  3سنة تبتدئ من  01يونيو 
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم  2021 8و تنتهي في  31ماي  2024
زنقة سيناء شارع موالي الكامل
مقابل مبلغ شهري  4.000درهم.
فاس  30000 -فاس املغرب .
470I
قفل التصفية
مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير
رقم التقييد في السجل التجاري :
EUROPE GUERCIF SERVICE
.55993
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املؤرخ في  14أبريل  2022تقرر حل
تعيين مسيرجديد للشركة
 STE I.Y.S COSMETICSشركة ذات
مكتب الدراسات املحاسباتية
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
والتسيير
 500.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي رقم  8زنقة سيناء شارع شارع محمد الخامس عمارة بنطالب
الطابق الثاني املكتب رقم ، 6
موالي الكامل فاس  30000 -فاس
 ،35100جرسيف املغرب
املغرب نتيجة لوقف النشاط وحل
EUROPE GUERCIF SERVICE
الشركة .
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
و عين:
الشريك الوحيد
السيد(ة) اسماعيل الصبار و
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1
عنوانه(ا)  130تجزئة الحجوي زنقة
الجياللي بناني الدكارات فاس  30000الطابق  2شارع ابن خلدون 35100 -
جرسيف املغرب.
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
تعيين مسيرجديد للشركة
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
رقم التقييد في السجل التجاري
بتاريخ  15أبريل  2022وفي رقم 8
.827
زنقة سيناء شارع موالي الكامل فاس
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
  30000فاس املغرب .تم اإليداع القانوني باملحكمة املؤرخ في  18مارس  2022تم تعيين
التجارية بفاس بتاريخ  25أبريل مسيرجديد للشركة السيد(ة) شيكر
كريمة كمسيروحيد
 2022تحت رقم .1948/2022
تبعا لقبول استقالة املسير.
469I
تم اإليداع القانوني باملحكمة
BUMICA
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  26أبريل
ثمرات الثالث
 2022تحت رقم .1307/2022
عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
471I
الطبيعيون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
SOCIETE MAROCAINE DE
ثمرات الثالث
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 01
TERRES ET CULTURES
ماي   2021أعطى السيد(ة)  رحال 
تعيين متصرفين
علي الحامل (ة) للبطاقة الوطنية رقم SOPHORA CONSULTING SARL
 B99323املسجل بالسجل التجاري 
AU
 229644باملحكمة التجارية بالدار  37شارع عالل إبن عبدهللا ،شقة
البيضاء حق التسيير الحر لألصل رقم  ,422الطابق الرابع،50000 ، .
التجاري الكائن ب شارع الفداء رقم
MEKNES MAROC
SOCIETE MAROCAINE DE
 20450 - 426الدارالبيضاء املغرب
للسيد(ة) صالح الدين رحال الحامل « TERRES ET CULTURESشركة
SOPHORA CONSULTING SARL AU
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املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق
سيدي براهيم مكناس  - -مكناس
املغرب .
«تعيين متصرفين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.2530
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر 2021
تقرر تعيين متصرفين خالل 
السنوات املالية التالية:
 2021 2022 2023 2024 2025 2026األشخاص الطبيعيون:
السيد(ة) مردو�شي دفيكو 
بصفته(ا) متصرف والكائن عنوانه(ا) 
ب 9 :شارع واد املخازن م ج 50000
مكناس املغرب
السيد(ة)  جيل دفيكو بصفته(ا) 
متصرف والكائن عنوانه(ا)  ب :رقم
 72شارع  des genetsاملنزه 50000
مكناس املغرب
السيد(ة) الباز ياقوت بصفته(ا) 
متصرف والكائن عنوانه(ا)  ب:
 9شارع واد املخازن م ج 50000
مكناس املغرب
السيد(ة)  رافاييل دفيكو 
بصفته(ا) متصرف والكائن
عنوانه(ا) ب 90 :شارع موالي رشيد
 الدارالبيضاء املغربالسيد(ة)  سيلفان دفيكو 
بصفته(ا) متصرف والكائن عنوانه(ا) 
ب 2 :ا شارع  - des gorofleesموناكو 
فرنسا
األشخاص االعتباريون ( املمثل
الدائم):
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1598
472I

الجريدة الرسمية
FLASH ECONOMIE
السيدة زولف مريم عنوانه(ا) 
N & MZ AGRO
اقامة رياض الفتح عمارة  4شقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 1حي الفتح ح ي م  10000الرباط
تأسيس شركة
املغرب.
FLASH ECONOMIE
األسماء الشخصية والعائلية
Avenue des Forces armées
ومواطن مسيري الشركة:
royales 28 ، 20000،
السيدة زولف نجوى عنوانه(ا) 
CASABLANCA MAROC
تجزئة الجنان  4عين الشقف موالي 
 N & MZ AGROشركة ذات
يعقوب  30000فاس املغرب
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4تجزئة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
الجنان طريق عين الشقف  30000 -أبريل  2022تحت رقم .2084
فاس املغرب
473I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
SOPHORA CONSULTING SARL AU
رقم التقييد في السجل التجاري :
SOCIETE MAROCAINE DE
72295
TERRES ET CULTURES
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
SOPHORA CONSULTING SARL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
AU
املحدودة باملميزات التالية:
 37شارع عالل إبن عبدهللا ،شقة
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم  ,422الطابق الرابع،50000 ، .
املسؤولية املحدودة.
MEKNES MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
SOCIETE MAROCAINE DE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  N & :
« TERRES ET CULTURESشركة
.MZ AGRO
املساهمة»
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق
املنتجات الغذائية األخرى.
عنوان املقر االجتماعي  4 :تجزئة سيدي براهيم مكناس  - -مكناس
املغرب .
الجنان طريق عين الشقف 30000 -
«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها  رقم التقييد في السجل التجاري:
.2530
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املؤرخ في  15أكتوبر 2021
درهم ،مقسم كالتالي:
تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
السيدة زولف نجوى  500 :حصة
خالل السنوات املالية التالية:
بقيمة  100درهم للحصة .
 2021السيدة زولف مريم  500 :حصة
 2022بقيمة  100درهم للحصة .
 2023األسماء الشخصية والعائلية
 2024وصفات ومواطن الشركاء :
 2025السيدة زولف نجوى عنوانه(ا) 
 2026تجزئة الجنان  4عين الشقف موالي 
يعقوب  30000فاس املغرب.
األشخاص الطبيعيون:
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السيد(ة) مردو�شي دفيكو 
بصفته(ا)  رئيس مجلس اإلدارة
والكائن عنوانه(ا)  ب 9 :شارع واد
املخازن م ج  50000مكناس املغرب
السيد(ة) الباز ياقوت بصفته(ا) 
مديرة عام منتدب والكائن عنوانه(ا) 
ب 9 :شارع واد املخازن م ج 50000
مكناس املغرب
السيد(ة)  جيل دفيكو بصفته(ا) 
كاتب والكائن عنوانه(ا)  ب :رقم 72
شارع  des genetsاملنزه 50000
مكناس املغرب
األشخاص املعنويون:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1598
474I
EL MARSA CONSEIL

STONE ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار، 193
 ،70000العيون املغرب
 STONE ELECشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة
الخضراء الشطرالثالث رقم C414
الشقة  01املر�سى  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
41321
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. STONE ELEC

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
املحركات الكهربائية واملولدات
الكهربائية واملحوالت الكهربائية
والتحكم
التوزيع
ومعدات
وتصدير
الكهربائية,استيراد
املعدات الحاسوبية,تاجر أجهزة
,GTCإضاءة ,LEDمنتجات السالمة
وملحقاتها,نقل وتوزيع الكهرباء,يقوم
بتركيب وتشغيل املعدات الكهربائية
في املباني لالستخدام املنزلي والصناعي
ً
وفقا لقواعد السالمة,توفير جميع
املعدات الكهربائية للمباني السكنية
واملجمعات التجارية والصناعية
واملستشفيات والفنادق.
عنوان املقر االجتماعي  :املسيرة
الخضراء الشطر الثالث رقم C414
الشقة  01املر�سى  70000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة  LAR DEV : 400حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة VLM CONSULTING
 : 200حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد حمزة العراقي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ادريس عمراوي  200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة  LAR DEV : 400بقيمة
 100درهم.
الشركة VLM CONSULTING :
 200بقيمة  100درهم.
السيد حمزة العراقي  200 :بقيمة
 100درهم.
السيد ادريس عمراوي  200 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  LAR DEVعنوانه(ا) 
أركاتشون  )3اقامة كنزة الطابق
االول زاوية  141مقاومة الفداء
درب سلطان  20250الدار البيضاء
املغرب.

الشركة VLM CONSULTING
عنوانه(ا) تجزئة باب الخير تجزئة 09
منطقة ط القطاع ط الحي الحسني
الدار البيضاء  20250الدار البيضاء
املغرب.
السيد حمزة العراقي عنوانه(ا) 
اقامة القصر عمارة ل شقة  5طابق
 1زنقة الياسمين حي الراحة البيضاء
 20250الدارالبيضاء املغرب.
السيد ادريس عمراوي عنوانه(ا) 
 08زنقة فاطمة بنت احمد الزبار
بوركون البيضاء  20250الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة البورقادي 
عنوانه(ا) اقامة القصر عمارة ل ش
 5ط  1زنقة الياسمين حي الراحة
البيضاء  20250الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1143/2022
475I
عادل الزميتة  -محاسب-

DALLETEKNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

عادل الزميتة  -محاسب-
 250حي االدارسة بلوك  2تازة ،
 ،35000تازة املغرب
 DALLETEKNOLOGIESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوفاق رقم  35000 - 359تازة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5863
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28مارس 2022
تقرر حل شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
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 DALLETEKNOLOGIESمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة الوفاق رقم
 35000 - 359تازة املغرب نتيجة ل :
انعدام املردودية.و حدد مقر التصفية ب تجزئة
الوفاق رقم  35000 - 359تازة
املغرب.
و عين:
السيد(ة)  جالل الخشني و
عنوانه(ا)   496حي الزيتون 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  22أبريل
 2022تحت رقم .178/2022
476I
عادل الزميتة  -محاسب-

DEEPNET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

عادل الزميتة  -محاسب-
 250حي االدارسة بلوك  2تازة ،
 ،35000تازة املغرب
 DEEPNETشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الحسنية املسيرة 35000 - 2تازة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4417
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 DEEPNETمبلغ رأسمالها  10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الحسنية املسيرة 35000 - 2تازة
املغرب نتيجة ل - :انعدام املردودية.
و حدد مقر التصفية ب حي
الحسنية املسيرة 35000 - 2تازة
املغرب.

و عين:
السيد(ة) محمد االمين رافي و
عنوانه(ا)  شقة  9عمارة بوصفيحة
زنقة الشهيد محمد الشاوي 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  22أبريل
 2022تحت رقم .179/2022
477I
FLASH ECONOMIE

RIDAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ديوان األستاذ يوسف املداني
موثق بمكناس-بمقت�ضى محضر الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 ،2016.03.04و املسجل بالرباط
بتاريخ ،2016.03.21 :كناش اإليداع:
 ،8719أمر االستخالص،8477 :
توصيل ،8832 :للشركة املسماة
« »RIDAKAش.م.م» ،مقرها 
االجتماعي الكائن بتمارة حي النهضة،
شارع محمد الخامس ،إقامة األرز،
الطابق الثاني ،الشقة رقم ،4
مسجلة بالسجل التجاري بالرباط
تحت عدد  .83945قرر الجمع العام
االستثنائي ما يلي :
* تحويل املقر االجتماعي للشركة
من العنوان السالف الذكر ،إلى
العنوان التالي :مكتب رقم  ،01زاوية
شارع موالي إسماعيل و ادريس
األكبر ،إقامة شيماء ،القنيطرة.
و عليه أصبح الفصل  5من
القانون األسا�سي للشركة املذكورة
أعاله كما يلي:

الجريدة الرسمية
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الفصل :5
املقر االجتماعي للشركة :مكتب
رقم  ،01زاوية شارع موالي إسماعيل
و ادريس األكبر ،إقامة شيماء،
القنيطرة.
و تبقى باقي بنود الفصل السالف
الذكربدون تغيير.
للخالصة و النشر
ديوان األستاذ يوسف املداني
478I
FAIR VALUE

ANY PLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAIR VALUE
 34شارع طرابلس الطابق االول رقم
 ،2000 ، 2الدارالبيضاء املغرب
 ANY PLASTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21مكرر
 ،شارع ال جيروند .الدارالبيضاء
  20000الدارالبيضاء اململكةاملغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540529
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ANY :
.PLAST
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج
وتسويق املواد البالستيكية.

عنوان املقر االجتماعي  21 :مكرر
 ،شارع ال جيروند .الدار البيضاء
  20000الدار البيضاء اململكةاملغربية.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أمين يوسف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أمين يوسف عنوانه(ا) 13
شارع السليمانية .شقة  1الطابق
األول   20000 1الدار البيضاء.
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمين يوسف عنوانه(ا) 13
شارع السليمانية .شقة  1الطابق
األول  20000 1الدارالبيضاء .املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .-
479I
Pramex International

UNLIMITED IT
شركة التضامن

إنشاء فرع تابع للشركة

Pramex International
Bd Anfa 6eme Etg n°25, 158
158 Bd Anfa 6eme Etg n°25،
20000، Casablanca Maroc
 UNLIMITED ITشركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي  123زنقة
دو كوندي ص.ب de Condé) -( 446
 59021ليل فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.541495
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أبريل  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية Le
 Palais Eliahوالكائن بالعنوان فضاء
باب أنفا 3 ،زنقة باب املنصور ،عمارة
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 ,Cالطابق األول ،مكتب 20050 - 3
SOUS TAZA NEGOCE
الدار البيضاء املغرب و املسير من
شركة ذات املسؤولية املحدودة
طرف السيد(ة) دولوبو DELOBEAU
تأسيس شركة
هيرفي جون ميشيل Hervé Jean-
FLASH ECONOMIE
.Michel
Avenue des Forces armées
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
royales 28 ، 20000،
أبريل  2022تحت رقم .816523
CASABLANCA MAROC
 SOUS TAZA NEGOCE 480Iشركة ذات
املسؤولية املحدودة
FLASH ECONOMIE
وعنوان مقرها اإلجتماعي مازانين حي
GERANCE- LIBRE DE
املرينيين اقامة ايت صالح رقم 159
FONDS DE COMMERCE
  35000تازة املغربعقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الطبيعيون)
املحدودة
تسييرحرألصل تجاري
رقم التقييد في السجل التجاري :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
6485
الدار البيضاء بتاريخ  21ابريل 2022
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
و املسجل بنفس املدينة بتاريخ  01 26فبراير  2022تم إعداد القانون
ابريل  2022السيد الحسين بمزاغ
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ذو الجنسية املغربية املزداد بتاريخ
املحدودة باملميزات التالية:
 01.01.1952في ايت وفقا -تزنيت و
شكل الشركة  :شركة ذات
القاطن في الدار البيضاء حي االسرة
املسؤولية املحدودة.
زنقة  59رقم  20عين الشق و الحامل
تسمية الشركة متبوعة عند
للبطاقة الوطنية رقم 138831
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SOUS :
أعطى التسيير الحر للسيد خالد
بمزاغ ذو الجنسية املغربية املزداد .TAZA NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
بتاريخ  05.02.1982الفداء الدار
البيضاء-و القاطن في الدار البيضاء املنتجات البالستيكية.
عنوان املقر االجتماعي  :مازانين
حي االسرة  2زنقة  59رقم  20عين
الشق والحامل للبطاقة الوطنية رقم حي املرينيين اقامة ايت صالح رقم
 35000 - 159تازة املغرب.
BK 218183
املدة التي تأسست من أجلها 
األصل التجاري املوجود في الدار
البيضاء -املجمع التجاري   LMPECالشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
ساحة سيدي محمد بن عبد هللا
متجر  13و املسجل تحت السجل درهم ،مقسم كالتالي:
السيد منصور ايت صالح 333 :
التجاري رقم  450264ملدة  4سنوات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تبتدئ من 01.05.2022
كل ذلك ً
السيد مصطفى ايت صالح 333 :
وفقا لشروط وأحكام
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
العقد املذكور
السيد عبد هللا ايت صالح 334 :
سيتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بعد حصة بقيمة  100درهم للحصة .
اإلعالنات القانونية
األسماء الشخصية والعائلية
 481Iوصفات ومواطن الشركاء :
FLASH ECONOMIE
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السيد منصور ايت صالح
عنوانه(ا)  حي املرينيين اقامة ايت
صالح رقم  35000 159تازة املغرب.
السيدة مصطفى ايت صالح
عنوانه(ا)  حي املرينيين اقامة ايت
صالح رقم  35000 159تازة املغرب.
السيد عبد هللا ايت صالح
عنوانه(ا)  حي املرينيين اقامة ايت
صالح رقم  35000 159تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى ايت صالح
عنوانه(ا)  حي املرينيين اقامة ايت
صالح رقم  35000 159تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  28مارس
 2022تحت رقم .331
482I
EURODEFI MANAGEWELL

KOGIMED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL
BD EL QODS 77, BD EL ,77
QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC
 KOGIMEDشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي BD 119
ABDELMOUMEN N°15 2ème
 ETAGE - 20360الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.496979
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 KOGIMEDمبلغ رأسمالها  10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 119
BD ABDELMOUMEN N°15
 2ème ETAGE - 20360الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل   :خسارة
عميل مهم.

الجريدة الرسمية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
و حدد مقر التصفية ب ,119
 BD ABDELMOUMEN N°15التجارية بالرباط بتاريخ  26أبريل
 2ème ETAGE - 20360املغرب الدار  2022تحت رقم .124180
484I
البيضاء.
و عين:
CABINET LAAROUSSI CONSEIL
السيد(ة)  ORHAN LUTFU
TANA CONSULTING
 YILDIZو عنوانه(ا)  RUE 78
شركة ذات املسؤولية املحدودة
BELGRAND PARIS 75010
تأسيس شركة
FRANCE 20000 PARIS FRANCE
CABINET LAAROUSSI CONSEIL
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة Angle Rue Regraga et Rue Jules
Verne Rés. la corniche GH3
على الصالحيات املخولة لهم محل
 RDC Appt N° 1عم\لة الدار
املخابرة و محل تبليغ العقود و
البيضاء ،20000 ،الدارالبيضاء
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 TANA CONSULTINGشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
املسؤولية املحدودة
أبريل  2022تحت رقم .821743
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
483I
غييتا زنقة  N ° 6 6كاليفورنيا الدار
البيضاء  20000 -الدارالبيضاء
STE FIDLAMIAE SARL
املغرب
CLINIQUE BRESILIENNE DE
تأسيس شركة ذات املسؤولية
CHIRURGIE ESTHETIQUE
املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تحويل املقراالجتماعي للشركة
525967
STE FIDLAMIAE SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25 IMM 37 RUE AL HOUSSIMAنونبر  2021تم إعداد القانون
APPT 4 HASSAN ، 10000،
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
RABAT MAROC
املحدودة باملميزات التالية:
CLINIQUE BRESILIENNE DE
شكل الشركة  :شركة ذات
 CHIRURGIE ESTHETIQUEشركة املسؤولية املحدودة.
ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي سكتور  7اإلقتضاء بمختصر تسميتها TANA :
بلوك ه ل د  7حي الرياض .CONSULTING 10000 -
الرباط املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
تحويل املقراالجتماعي للشركة
الشركة :تشغيل صالون حالقة
رقم التقييد في السجل التجاري
وتجميل.
.138517
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي غييتا زنقة  N ° 6 6كاليفورنيا الدار
املؤرخ في  07مارس  2022تم تحويل البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املقر االجتماعي الحالي للشركة من املغرب.
«سكتور  7بلوك ه ل د  7حي الرياض
املدة التي تأسست من أجلها 
  10000الرباط املغرب» إلى «رياض الشركة  99 :سنة .األندلس جزء  17عمارة  48شقة 1
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
حي الرياض  10000 -الرباط املغرب» .درهم ،مقسم كالتالي:

8449

السيدة ناجي سميرة 1.000 :
حصة بقيمة  100.000درهم
للحصة.
السيدة ناجي سميرة 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ناجي سميرة عنوانه(ا) 
شارع تيلمسان  ،الطابق 13 ، 4
بلفيدير الدار البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ناجي سميرة عنوانه(ا) 
شارع تيلمسان  ،الطابق 13 ، 4
بلفيدير الدار البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب
السيدة ناجي ال مرم عنوانه(ا) 
حي القدس إقامة الوئام عمارة E
 03سيدي البرنو�صي  2000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
دجنبر  2021تحت رقم .804630
485I
FLASH ECONOMIE

STE RAMOUZ TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Ste RAMOUZ TRANS S.A.R.L
رأسمالها 100.000.00:درهم و رقم
التقييد في السجل التجاري25711 :
تأسيس شركة:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
في 2022 /19/01تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة باملواصفات
التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 تسمية الشركة متبوعة عناالقتضاء بمختصرتسميتها:
STE RAMOUZ TRANS SARL
عنوان مقرها االجتماعي :دوار
البويبات انشادن شتوكة ايت باها .

الجريدة الرسمية
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 املدة :محددة في  99سنةمتتابعة ابتداء من تاريخ التقييد في
السجل التجاري
 الهدف :نقل املستخدمين نيابةعن اآلخرين
الشركة
رأسمال
100.000.00درهم مقسمة إلى
1000حصة قيمة الحصة الواحدة
100درهم موزعة كمايلي:
 السيد عبدهللا راموز 500حصة السيد موزي يوسف 500حصة
التسيير:الشركة تسير من قبلالسيد عبدهللا راموز
 تم اإليداع القانوني باملحكمةبتاريخ
النزكان
االبتدائية
 18/03/2022تحت رقم 549
486I
STE CONFORMITE DISPONIBILITE
INTEGRITE ET CONSULTING

ECAPROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 200.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي قطعة  642محل رقم 1
تجزئة القرويين طريق عين الشقف
فاس  30000 -فاس املغرب نتيجة ل 
 :توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب قطعة
 642محل رقم  1تجزئة القرويين
طريق عين الشقف فاس 30000 -
فاس املغرب.
و عين:
ادريس
السيد(ة)  خلفي
و عنوانه(ا)  تعاونية الر�ضى حي
الفالح الزهور  2فاس  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  26أبريل
 2022تحت رقم .1969/2022
487I
STE CONFORMITE DISPONIBILITE

STE CONFORMITE
DISPONIBILITE INTEGRITE ET
SUPROMO
CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
5RUE GHASSAN KANAFANI
حل شركة
RCE ESPACE JARDIN LALLA
STE CONFORMITE
MERYEM 4EME ETAGE
DISPONIBILITE INTEGRITE ET
BUREAU 29 V.N، 30000، FES
CONSULTING
MAROC
5RUE GHASSAN KANAFANI
 ECAPROMOشركة ذات
RCE ESPACE JARDIN LALLA
املسؤولية املحدودة(في طور
MERYEM 4EME ETAGE
التصفية)
BUREAU 29 V.N، 30000، FES
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة
MAROC
 642محل رقم  1تجزئة القرويين
طريق عين الشقف فاس  SUPROMO 30000 -شركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
فاس املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7
حل شركة
مكرر شارع النخيل حي الحسني
رقم التقييد في السجل التجاري
طريق عين الشقف فاس 30000 -
.36305
فاس املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
حل شركة
املؤرخ في  05أبريل  2022تقرر حل
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ECAPROMOمبلغ رأسمالها 
.35279
INTEGRITE ET CONSULTING
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تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
517467
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15مارس  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «GENARAL
 »PHARMAإلى «GENERAL
. »DISPO
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .821409
489I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SUPROMOمبلغ رأسمالها 
 200.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي رقم  7مكرر شارع النخيل
حي الحسني طريق عين الشقف فاس
  30000فاس املغرب نتيجة ل  :توقف نشلط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 7
مكرر شارع النخيل حي الحسني
طريق عين الشقف فاس 30000 -
فاس املغرب.
و عين:
WE ARE MOROCCO TRAVEL
السيد(ة) الحروني علوي محمد
WE ARE MOROCCO
و عنوانه(ا)  57تجزئة صوفيا الشقة
 2اقامة هبة طريق ايموزار فاس
TRAVEL
 30000فاس املغرب كمصفي (ة)  شركة ذات املسؤولية املحدودة
للشركة.
تغييرنشاط الشركة
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة WE ARE MOROCCO TRAVEL
على الصالحيات املخولة لهم محل MARRAKECH MARRAKECH،
املخابرة و محل تبليغ العقود و
40000، MARRAKECH MAROC
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
WE ARE MOROCCO TRAVEL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل
وعنوان مقرها االجتماعي PORTES
 2022تحت رقم .1972/2022
DE MARRAKECH APT 13 2EME 488I
ETG IMM 48 A MARRAKECH
STE SMART TAX & AUDIT
MARRAKECH 40000
GENARAL PHARMA
.MARRAKECH MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرنشاط الشركة
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
STE SMART TAX & AUDIT
.81849
DOUAR OULED TALEB,
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
LOTISSEMENT ASSAKANE AL
املؤرخ في  18فبراير  2022تم تغيير
ANIKE CENTRE DIAMAND
نشاط الشركة من «TRANSPORT
2EME ETG N°8، 20610،
 »TOURISTIQUEإلى «AGENCE
CASABLANCA MAROC
 GENARAL PHARMAشركة ذات .»D’EVENEMENTIEL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  ,128زنقة التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
العرعار ,الطابق  ,2مكتب رقم  2022 - 6تحت رقم .4569
490I
 20000الدارالبيضاء املغرب.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

الجريدة الرسمية

SOFISERVICES
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
اينيساني
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد».
تفويت حصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SOFISERVICES
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
BD BIR ANZARANE MAARIF 21
أبريل  2022تحت رقم .822441
، 20100، Casablanca MAROC
492I
اينيساني شركة ذات املسؤولية
املحدودة
N2M CONSEIL-SARL
وعنوان مقرها اإلجتماعي 33
ADAM TODOS SERVICIOS
الزنقة 12درب الشرفاء 20300 -
MAROC
الدارالبيضاء املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تفويت حصص
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
.78781
N2M CONSEIL-SARL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تمت
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
املصادقة على :
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
تفويت السيد (ة)  عبدالصمد
MAROC
املوريد  500حصة اجتماعية من
ADAM TODOS SERVICIOS
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)   MAROCشركة ذات مسؤولية
عبدالسالم املوريد بتاريخ  08أبريل
محدودة ذات الشريك الوحيد
.2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الحسن االول الحي  5الرقم 19
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
الطابق الثالث الرقم 62000 - 6
أبريل  2022تحت رقم .822441
الناضور املغرب
491I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
SOFISERVICES
رقم التقييد في السجل التجاري :
اينيساني
شركة ذات املسؤولية املحدودة
24005
تحويل الشكل القانوني للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SOFISERVICES
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
 BD BIR ANZARANE MAARIF 21األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 ، 20100، Casablanca MAROCمحدودة ذات الشريك الوحيد
اينيساني شركة ذات املسؤولية
باملميزات التالية:
املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
و عنوان مقرها االجتماعي 33
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الزنقة 12درب الشرفاء 20300 -
الوحيد.
الدارالبيضاء .
تسمية الشركة متبوعة عند
تحويل الشكل القانوني للشركة
اإلقتضاء بمختصرتسميتها ADAM :
رقم التقييد في السجل التجاري
.TODOS SERVICIOS MAROC
.78781
غرض الشركة بإيجاز  :املناولة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
اعمال متنوعة و خدمات
املؤرخ في  11أبريل  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة صناعية.

8451

عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الحسن االول الحي  5الرقم 19
الطابق الثالث الرقم 62000 - 6
الناضور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بنعبيد يمينة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بنعبيد يمينة عنوانه(ا) 
حي العرا�صي الناضور 62000
الناضور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بنعبيد يمينة عنوانه(ا) 
حي العرا�صي الناضور 62000
الناضور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .649
493I
ENTREPRISE EPIC DES TRAVAUX DIVERS
SARL

ENTREPRISE EPIC DES
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ENTREPRISE EPIC DES
TRAVAUX DIVERS SARL
HAY TOUGHZA AOURIR
AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC
ENTREPRISE EPIC DES
 TRAVAUX DIVERSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي توغزا
أوريراكادير 80000 -اكاديراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
51259

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
ENTREPRISE EPIC DES :
.TRAVAUX DIVERS
غرض الشركة بإيجاز - :
ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS
 .NEGOCIANT LOCATION DE TOUSMATERIELS OUTILLAGES ET
.ENGINS DE TRAVAUX
عنوان املقر االجتماعي  :حي توغزا 
أوريراكادير  80000 -اكاديراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة2.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد با�سي 10.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد وكرار 10.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد با�سي عنوانه(ا) حي
توغزا أورير اكادير  80000اكادير
املغرب.
السيد خالد وكرار عنوانه(ا) 
شقة  12عمارة  09اقامة البركة
ادرار تيكيوين اكادير  80000اكادير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد با�سي عنوانه(ا) حي
توغزا أورير اكادير  80000اكادير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .109546
494I

الجريدة الرسمية

8452
Kea Consejo

COMPTAFID

PARTNERS PROTEC

SOUALEM PRO SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Kea Consejo
75BD CHEFCHAOUNI 3EME
ETG BUREAU N1 AIN SEBAA ،
20300، CASABLANCA MAROC
 PARTNERS PROTECشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميح ط  10شقة رقم
 57الدارالبيضاء  20080 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.531053
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 PARTNERS PROTECمبلغ
رأسمالها   90.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  77زنقة محمد
سميح ط  10شقة رقم  57الدار
البيضاء  20080 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :ازمة مالية و غياب
دعم.
و حدد مقر التصفية ب  77زنقة
محمد سميح ط  10شقة رقم 57
الدارالبيضاء  20080 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة)  عبداالله املودن و
عنوانه(ا) الحي الحسني  20080الدار
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 26
أبريل  2022تحت رقم .822177
495I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTAFID
CASABLANCA AV 26
MERS SULTAN ، 20600،
CASABLANCA MAROC
SOUALEM PRO SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26
Avenue Mers Sultan, Appt 3
étage 1 Casablanca - 20554
Casablanca MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
533213
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.SOUALEM PRO SERVICES SARL
بإيجاز
الشركة
غرض
Entreprise de travaux :
d’entretien, de maintenance et
.de mécanique automobiles
عنوان املقر االجتماعي 26 :
Avenue Mers Sultan, Appt 3
étage 1 Casablanca - 20554
.Casablanca MAROC
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
MUSTAFA
السيد
 HAMMITOU : 50حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
السيدة SALMA ETTALBI : 50
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة SALMA ETTALBI
Résidence
عنوانه(ا) 
MADINATI IMM 5 NR 17 TR
11 SB CASABLANCA 20620
.CASABLANCA MAROC
السيد MUSTAFA HAMMITOU
عنوانه(ا) AL FAJR IM 18 NR 2 GH
SIDI BERNOUSSI Casablanca
.20600 CASABLANCA MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة SALMA ETTALBI
Résidence
عنوانه(ا) 
MADINATI IMM 5 NR 17 TR
11 SB CASABLANCA 20620
CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
فبراير  2022تحت رقم .6582
496I
STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

DIGIAGENCOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

& STE OUBOUKS AUDIT
CONSEILS
 ، 21مكتب  ،17الطابق الثاني،
مكاتب باالص  ،شارع عبد الكريم
الخطابي ،فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
 DIGIAGENCOMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47
عبد العزيزبوطالب الشقة  2الطابق
االول  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
72275
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.DIGIAGENCOM
غرض الشركة بإيجاز  :التسويق
واالتصاالت الرقمية ،شراء وسائل
اإلعالم ،استشارات تسويقية
واستراتيجية االتصال ،تطوير شبكة
اإلنترنت .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 47
عبد العزيز بوطالب الشقة  2الطابق
االول  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة اللبارمها   190 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة اللبار طامي  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الخضوري عمر 510 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اللبارمها عنوانه(ا)  7زنقة
كعب بن زهيراقامة معاد شقة  6م ج
 30000فاس املغرب.
السيدة اللبار طامي عنوانه(ا) 
 39زنقة احمد الناصيري حي النخيل
البيضاء  20000البيضاء املغرب.
السيد الخضوري عمر عنوانه(ا) 
رقم  257حي الرياض طريق عين
الشقف  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اللبارمها عنوانه(ا)  7زنقة
كعب بن زهيراقامة معاد شقة  6م ج
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1830
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STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

L›UNIVERS DU PAIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& STE OUBOUKS AUDIT
CONSEILS
 ، 21مكتب  ،17الطابق الثاني،
مكاتب باالص  ،شارع عبد الكريم
الخطابي ،فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
 L›UNIVERS DU PAINشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
شارع ابو الطيب املتنبي تجزئة وليلي
  30000فاس املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72299
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.L’UNIVERS DU PAIN
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة،
بائع حلويات ،وجبات خفيفة.،
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 13
شارع ابو الطيب املتنبي تجزئة وليلي
  30000فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بلقاسم ملحلي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلقاسم ملحلي عنوانه(ا) 
 91تجزئة حدائق سايس املرجة واد
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلقاسم ملحلي عنوانه(ا) 
 91تجزئة حدائق سايس املرجة واد
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .1856
498I
STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

LE PLAISIR DE BOULANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& STE OUBOUKS AUDIT
CONSEILS
 ، 21مكتب  ،17الطابق الثاني،
مكاتب باالص  ،شارع عبد الكريم
الخطابي ،فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
LE PLAISIR DE BOULANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
شارع ابو الطيب املتنبي تجزئة وليلي
  30000فاس املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
72319
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LE :
.PLAISIR DE BOULANGER

8453

غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة،
بائع حلويات ،وجبات خفيفة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 13
شارع ابو الطيب املتنبي تجزئة وليلي
  30000فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ملحلي منير  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ملحلي منير عنوانه(ا) زنقة
 7رقم  9حي كريم العمراني الدكارات
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ملحلي منير عنوانه(ا) زنقة
 7رقم  9حي كريم العمراني الدكارات
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .2118
499I
هلتامونت

هلتمونت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

هلتامونت
محاميد عين السنة رقم ، 69
 ،40000مراكش املغرب
هلتمونت شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي صوكوما 1
رقم  40150 - 2056مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
124711
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
هلتمونت.
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال 
التركيب والصيانة و اصالح االجهزة
الفندقية واملطبخ االحترافية
والتبريد و التكييف وجميع االجهزة
اإللكترونية وامليكانيكية.
عنوان املقر االجتماعي  :صوكوما 
 1رقم  40150 - 2056مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالصمد االبوبي
عنوانه(ا)  صوكوما 1رقم 2056
 40150مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالصمد االبوبي
عنوانه(ا)  صوكوما 1رقم 2056
 40150مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  -تحت رقم
500I
STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

LA PATTE SUCREE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& STE OUBOUKS AUDIT
CONSEILS
 ، 21مكتب  ،17الطابق الثاني،
مكاتب باالص  ،شارع عبد الكريم
الخطابي ،فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
 LA PATTE SUCREEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

8454

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
شارع ابي الطيب املتنبي تجزئة وليلي
  30000فاس املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72315
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LA :
.PATTE SUCREE
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة،
بائع حلويات ،وجوابات خفبفة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 13
شارع ابي الطيب املتنبي تجزئة وليلي
  30000فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ليلى تكداوي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ليلى تكداوي عنوانه(ا) 
 99تجزئة الحبابي الدكارات 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى تكداوي عنوانه(ا) 
 99تجزئة الحبابي الدكارات 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .1870
501I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

INGO GLOBAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
MOHAMED DOUIRI KENITRA ،
14000، KENITRA MAROC
 INGO GLOBAL SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47زنقة
عمرابن العاص اقامة اسماعيل
مكتب رقم  14000 - 4القنيطرة
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.63649
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد املسيح
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) امجد
غالب عبد الوهاب محمد بتاريخ 01
أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .91161
502I
RIVE DROITE CONSULTING

AMAL EQUIPEMENT ET
LOGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
RES VERTE AV MED V 114
ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC
AMAL EQUIPEMENT ET
 LOGEMENTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس ،عمارة بوفابيس،

الطابق  ،4املكتب رقم 90000 - .26
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
126651
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AMAL :
.EQUIPEMENT ET LOGEMENT
غرض الشركة بإيجاز :
اإلنعاش العقاري ،وخاصة شراء
األرا�ضي العارية أو التي تضم بنايات
قديمة يتعين إصالحها و/أو هدمها،
قصد تجزيئها وتجهيزها وبنائها قبل
بيعها ،تجزيء جميع األرا�ضي وكراء
العقارات.
• شراء وبيع جميع األمالك
املنقولة أو العقارية أو العمولة.
وبشكل عام  :جميع العمليات
التجارية والصناعية واملالية،
واملتعلقة باملنقوالت ،والعقارية
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بأحد املواضيع املذكورة أعاله،
والتي من شأنها أن تسهم في تطوير
الشـركـة..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس ،عمارة بوفابيس،
الطابق  ،4املكتب رقم 90000 - .26
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مـحـمـد بـولـعـيـش 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مـحـمـد األمـيـن الخمليتي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

السيد مـحـمـد بـولـعـيـش عنوانه(ا) 
شارع موالي رشيد ،تجزئة املجاهدين
القطعة  90000 117طنجة املغرب.
السيد الـخـمـلـيـتي مـحـمـد األمـيـن
عنوانه(ا) حي بني ورياغل  ،1الشارع
الرئي�سي ،رقم  90000 .80طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مـحـمـد بـولـعـيـش عنوانه(ا) 
شارع موالي رشيد ،تجزئة املجاهدين
القطعة  90000 117طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .3617
503I
STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

INGO GLOBAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
MOHAMED DOUIRI KENITRA ،
14000، KENITRA MAROC
 INGO GLOBAL SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47زنقة
عمرابن العاص اقامة اسماعيل
مكتب رقم  14000 - 4القنيطرة
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.63649
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) امجد
غالب عبد الوهاب محمد كمسير
وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .91161
504I

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

الجريدة الرسمية

RISMANEG
السيد وهبي عبد اللطيف
RISMANEG SARL AU
عنوانه(ا)  كولف سيتي فيال 348
املدينة الخضراء بوسكورة النواصر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الدار البيضاء  27182الدار البيضاء
تأسيس شركة
املغرب.
RISMANEG
األسماء الشخصية والعائلية
N° 278, Rue 14, Mandarouna,
ومواطن مسيري الشركة:
Ain Chock, Casablanca ، 20470،
السيد وهبي عبد اللطيف
CASABLANCA MAROC
عنوانه(ا)  كولف سيتي فيال 348
 RISMANEG SARL AUشركة ذات املدينة الخضراء بوسكورة النواصر
املسؤولية املحدودة
الدار البيضاء  27182الدار البيضاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
املغرب
 278زنقة  14حي منضرونا عين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشق الدارالبيضاء  20470 -الدار التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
مارس  2022تحت رقم .818235
البيضاء املغرب
505I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES
رقم التقييد في السجل التجاري :
ET FISCAUX
536989
CHARAF GAZ
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 24فبراير  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX
املحدودة باملميزات التالية:
الشقة  1الطابق  1بلوك  Lرقم
شكل الشركة  :شركة ذات
 6مكرر شارع موالي الطاهربن
املسؤولية املحدودة.
عبد الكريم حي املقاومة ورزازات ،
تسمية الشركة متبوعة عند
 ،45000ورزازات املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
 CHARAF GAZشركة ذات
.RISMANEG SARL AU
املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
ومطعم ،استيراد وتصدير منتجات الصناعي قلعة مكونة تنغير45200 -
ومعدات املطاعم و املقاهي.
تنغيراملغرب
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 278
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
زنقة  14حي منضرونا عين الشق
الدارالبيضاء  20470 -الدارالبيضاء رقم التقييد في السجل التجاري :
3829
املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املدة التي تأسست من أجلها 
 22أبريل  2022تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املحدودة باملميزات التالية:
درهم ،مقسم كالتالي:
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد وهبي عبد اللطيف  1.000 :املسؤولية املحدودة.
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تسمية الشركة متبوعة عند
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.CHARAF GAZ
وصفات ومواطن الشركاء :

8455

الزرقطوني و املسيرة الطابق  16و 17
  20500الدارالبيضاء املغرب.تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.448607
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مركز التوأمين البرج الغربي زاوية
شارع الزرقطوني و املسيرة الطابق
 16و  20500 - 17الدار البيضاء
املغرب» إلى « 104مكرر زاوية عبد
املومن وشارع شاتيال (فيالسكيز
سابقا) في الطابق السابع  ،رقم 702
مكرر  ،مبنى أكابولكو  20340 -الدار
البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822397
507I

غرض الشركة بإيجاز :
Exploitant un etablissement
d’emplissage se gaz comprimes
.de gaz liquefies ou dissous
Marchand de gaz comprimes
.liquefies ou dissous en gros
Transport de marchandises
..pour autrui
عنوان املقر االجتماعي  :الحي
الصناعي قلعة مكونة تنغير 45200 -
تنغيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ايت لفقيه 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد انس ايت لفقيه 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
HAYTAM CONSEIL
السيد محمد ايت لفقيه LOCATION DE VOITURE
عنوانه(ا)  رقم  342حي املسيرة
SAHOURI
 45000ورزازات املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد انس ايت لفقيه عنوانه(ا) 
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم  342حي املسيرة  45000ورزازات
HAYTAM CONSEIL
املغرب.
Lotissement Loubna 1 45
والعائلية
األسماء الشخصية
Magasin 2 Sidi Maârouf ،
ومواطن مسيري الشركة:
20280، Casablanca Maroc
السيد محمد ايت لفقيه
LOCATION DE VOITURE
عنوانه(ا)  رقم  342حي املسيرة  SAHOURIشركة ذات املسؤولية
 45000ورزازات املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي  30تجزئة
االبتدائية بتنغيربتاريخ  -تحت رقم .-
مبروكة رقم  5سيدي معروف -
506I
 20280الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUBENKS
.321563
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  04أبريل  2022تم تحويل
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 34شارع حسن الصغيرالطابق  ، 3املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 30تجزئة مبروكة رقم  5سيدي 
 ،20600الدارالبيضاء أملغرب
 FIDUBENKSشركة ذات مسؤولية معروف  20280 -الدارالبيضاء
املغرب» إلى « 59تجزئة أسية سيدي 
محدودة ذات الشريك الوحيد
معروف  20280 -الدارالبيضاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
التوأمين البرج الغربي زاوية شارع املغرب».

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822515
508I
IB PARTNERS

EXPRESS TRANSPORT
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

IB PARTNERS
 13إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ،
 ،20450الدارالبيضاء املغرب
EXPRESS TRANSPORT
 SERVICESشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  357شارع
محمد الخامس الدور  6مكتب أ - 6
 20050الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.380293
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  11أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) أمين بدري 300
حصة اجتماعية من أصل 6.000
حصة لفائدة السيد (ة)  عصام
االنصاري بتاريخ  05أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822195
509I
CLEVDEEP CONSULTING

CARAVAGGIO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزيب الحاج قدوراقامة الفرج
(هاجر)  57الطابق  4رقم  9طنجة،
 ،90000طنجة املغرب
 CARAVAGGIOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2شارع ولي
ASAPRO SARL
إعالن متعدد القرارات
العهد رقم  9طنجة  90000 -طنجة
FOUZMEDIA
املغرب.
KENITRA ، 14000، kenitra
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
maroc
« ASAPRO SARLشركة ذات
.73141
املسؤولية املحدودة»
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10مارس  2022تم تحويل وعنوان مقرها االجتماعي 59 :زاوية
موالي عبدالعزيزوصالح الدين
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 2شارع ولي العهد رقم  9طنجة  -إقامة موالي عبدالعزيزمكتب رقم
 - - 1القنيطرة املغرب.
 90000طنجة املغرب» إلى «شارع
«إعالن متعدد القرارات»
مو�سى إبن النصير رقم 7الطابق
رقم التقييد في السجل التجاري:
األر�ضي  90000 - 2طنجة املغرب».
.30459
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
التجارية بطنجة بتاريخ  11أبريل
املؤرخ في  10فبراير  2022تم اتخاذ
 2022تحت رقم .3214
 510Iالقرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
Ranch Adarouch
مايلي :رفع رأسمال الشركة
Ranch Adarouch
من  28.500.000,00درهم إلى
شركة املساهمة
 33.500.000,00وذلك بإضافة
الشركة
استمرارنشاط
5.000.000,00
RANCH ADAROUCH
قرار رقم  :2الذي ينص على
شركة مساهمة برأسمال  مايلي :خفض رأسمال الشركة بمبلغ
 250.000.000.00درهم
 33.400.000,00ليصبح رأسمال 
املقر االجتماعي  2زاوية شارع الشركة من  33.500.000,00إلى
الجزائرو زنقة سطات-الرباط
 100.000,00درهم
السجل التجاري  – 21051
قرار رقم  :3الذي ينص على
التعريف الجبائي 03301179
مايلي :رفع رأسمال الشركة
استمرارمزاولة نشاط الشركة
بمبلغ 3.900.000,00درهم ليصبح
 بفعل العجز الحاصل من  3.900.000,00درهم إلىللسنة املالية املنتهية بتاريخ  4.000.000,00درهم مكتتبة من 1
30سبتمبر ،2020أصبحت الوضعية إلى  40.000موزعة على الشكل التالي:
الصافية للشركة تقل عن ربع السيد الفيكيكي أحمد 13334
رأسمالها ،قرر الجمع العام غير حصة ،السيد الفيكيكي عبدالسالم
العادي بتاريخ فاتح فبراير  13333 2021حصة ،السيد الفيكيكي
ً
وفقا ملقتضيات الفصل  375من صابر  13333حصة
القانون  95-17الخاص بالشركات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
املجهولة االسم عدم تصفية الشركة النظام األسا�سي التالية:
واستمرارمزاولة نشاطها.
بند رقم  :1الذي ينص على
 تم اإليداع القانوني باملحكمة مايلي :رفع رأسمال الشركةالتجارية للرباط بتاريخ  11ابريل من  28.500.000,00درهم إلى
 2022تحت رقم 2562
 33.500.000,00وذلك بإضافة
.5.000.000,00 511I
FOUZMEDIA

بند رقم :2
الذي ينص على مايلي:
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
 33.400.000,00ليصبح رأسمال 
الشركة من  33.500.000,00إلى
 100.000,00درهم
بند رقم  :3الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة
بمبلغ 3.900.000,00درهم ليصبح
من  3.900.000,00درهم إلى
 4.000.000,00درهم مكتتبة من 1
إلى  40.000موزعة على الشكل التالي:
السيد الفيكيكي أحمد 13334
حصة ،السيد الفيكيكي عبدالسالم
 13333حصة ،السيد الفيكيكي
صابر  13333حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  30مارس
 2022تحت رقم .90917
512I
CLEVDEEP CONSULTING

PIZZA CARAVAGGIO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرتسمية الشركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزيب الحاج قدوراقامة الفرج
(هاجر)  57الطابق  4رقم  9طنجة،
 ،90000طنجة املغرب
 PIZZA CARAVAGGIOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
مو�سى إبن النصيررقم 7الطابق
األر�ضي  90000 - 2طنجة املغرب.
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
73141
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10مارس 2022
تم تغيير تسمية الشركة من
« »PIZZA CARAVAGGIOإلى
«. »CARAVAGGIO
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  11أبريل
 2022تحت رقم .3214
513I
FOUZMEDIA

LA PETITE VALLEE
MATERNELLE PRIVEE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
LA PETITE VALLEE
MATERNELLE PRIVEE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أحمد
شوقي الرقم  8فال فلوري 14000 -
القنيطرة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.46103
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22يونيو   2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) هشام الحراتي
 2.000حصة اجتماعية من أصل
 4.000حصة لفائدة السيد (ة) نادية
علج بتاريخ  16فبراير .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .90984
514I
DARIF COMPTA & NEGOCE

بيلطراف

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DARIF COMPTA & NEGOCE
N°64, Lotis. Al Mohammedia,
Bd Mohammed 6, Rte Lalla
Soukaina، 30020، Fès MAROC
بيلطراف شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 36تجزئة غيثة  38/36الشقة 7
بوزنيقة  13100 -بنسليمان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7531
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 21
فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
بيلطراف.
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
ذات املسؤولية املحدودة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 36
تجزئة غيثة  36/38الشقة  7بوزنيقة
  13100بنسليمان املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أيت وابة عبدهللا 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد منضوش البدوي  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيت وابة عبدهللا عنوانه(ا) 
دوار شاطئ الصنوبر املنصورية
 13100بوزنيقة املغرب.
السيد منضوش البدوي 
عنوانه(ا)  قصر السونتات بوزمو 
 52403املشيل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيت وابة عبدهللا عنوانه(ا) 
دوار شاطئ الصنوبر املنصورية
 13100بوزنيقة املغرب
السيد منضوش البدوي 
عنوانه(ا)  قصر السونتات بوزمو 
 52403املشيل املغرب.

8457

السيد عطوش محمد عنوانه(ا) 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ  22تجزئة األمل  2رقم 14000 7
أبريل  2022تحت رقم .319
القنيطرة املغرب.
515I
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
FOUZMEDIA
السيد أسامة الشهلي عنوانه(ا) 
SAKNIA DARNA
الوفا  01رقم  14000 1676القنيطرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب
تأسيس شركة
السيد عطوش محمد عنوانه(ا) 
FOUZMEDIA
تجزئة األمل  2رقم 14000 7
KENITRA ، 14000، kenitra
القنيطرة املغرب
maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 SAKNIA DARNAشركة ذات
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  26أبريل
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع  2022تحت رقم .-
516I
موالي عبدالعزيزإقامة موالي
عبدالعزيزالرقم 14000 - 4
FIDUCIAIRE JURICO, SARL
القنيطرة املغرب
EL HIJRI CAR
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة
الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
حل شركة
65099
FIDUCIAIRE JURICO, SARL
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
ق
 13أبريل  2022تم إعداد القانون  04-زنقة جبل طار  ،إقامة جبل
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
طارق ،الطابق الرابع رقم ، 9
املحدودة باملميزات التالية:
 ،90000طنجة املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات  EL HIJRI CARشركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة.
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
تسمية الشركة متبوعة عند
طور التصفية)
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع فاس
.SAKNIA DARNA
قيسارية املجد رقم 90000 - 16
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
طنجة املغرب.
العقاري.
حل شركة
عنوان املقر االجتماعي 59 :
رقم التقييد في السجل التجاري
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
.74161
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها  املؤرخ في  21فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :الشريك الوحيد  EL HIJRI CARمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية مقرها اإلجتماعي شارع فاس قيسارية
املجد رقم  90000 - 16طنجة املغرب
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة الشهلي عنوانه(ا)  نتيجة ل   :للخسائر املتراكمة و قلة
الوفا  01رقم  14000 1676القنيطرة النشاط التجاري الذي يعرفه قطاع
كراء السيارات.
املغرب.

الجريدة الرسمية
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و حدد مقر التصفية ب شارع
فاس قيسارية املجد رقم 90000 - 16
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة)  سناء عتو و عنوانه(ا) 
زنقة كارنو اقامة الصباح  9الطابق
 1شقة  90000 4طنجة 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  03مارس
 2022تحت رقم .251538
517I
FOUZMEDIA

CHEZ JL HOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 CHEZ JL HOUSEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  14شارع
املنصور الدهبي مكتب رقم  3عمارة
فيكيك  14000 -القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
65007
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CHEZ :
.JL HOUSE
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.

عنوان املقر االجتماعي  14 :شارع
املنصور الدهبي مكتب رقم  3عمارة
فيكيك  14000 -القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100 :درهم،
مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد املسكيني عنوانه(ا) 
قصبة مهدية رقم  3326أ قطاع 8
 14000القنيطرة املغرب.
السيد أحمد لفساحي عنوانه(ا) 
رقم  1727الحدادة  14000القنيطرة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد املسكيني عنوانه(ا) 
قصبة مهدية رقم  3326أ قطاع 8
 14000القنيطرة املغرب
السيد أحمد لفساحي عنوانه(ا) 
رقم  1727الحدادة  14000القنيطرة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .-
518I
FOUZMEDIA

DENVER INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 DENVER INVESTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59اقامة
موالي عبدالعزيزشارع موالي
عبدالعزيزالرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
64685

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.DENVER INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري
مقاول في االشغال املختلفة
واشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
اقامة موالي عبدالعزيز شارع
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر التكاية عنوانه(ا) 
فيال رقم  2426الحدادة 14000
القنيطرة املغرب.
السيد لحلو محمد عنوانه(ا) 
 322شارع محمد الخامس الرقم 1
 14000القنيطرة امغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر التكاية عنوانه(ا) 
فيال رقم  2426الحدادة 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  23مارس
 2022تحت رقم .-
519I
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HOUDANIA

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
HOUDANIA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي
 04أبريل  2022أعطى NABAK
املسجل بالسجل التجاري  416815
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
حق التسيير الحر لألصل التجاري 
الكائن ب شارع عبد املومن رقم - 57
 20260الدار البيضاء املغرب لفائدة
 HOUDANIAملدة  3سنة تبتدئ من
 01أبريل  2022و تنتهي في  31مارس
 2025مقابل مبلغ شهري قيمته
 35.000درهم.
520I
AL HUDA CONSEIL SARL

HUILLERIE JBILI FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
 71شارع محمد الزرقطوني اقامة
كوثرالشقة  ،30000 ، 9فاس
املغرب
 HUILLERIE JBILI FRERESشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 79
املنظرالجميل النرجس طريق سيدي
احرازم  30000 -فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.61991
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 HUILLERIE JBILI FRERESمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الرقم  79املنظر
الجميل النرجس طريق سيدي 
احرازم  30000 -فاس املغرب نتيجة
ل  :عدم تحقيق أي رقم معامالت.

الجريدة الرسمية
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و حدد مقر التصفية ب الرقم 79
املنظر الجميل النرجس طريق سيدي 
احرازم  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) الحسن اجبيلي و
عنوانه(ا) تجزئة الهواء الجميل رقم
 84طريق صفرو  3000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :الرقم
 79املنظر الجميل النرجس طريق
سيدي احرازم فاس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1955
521I

االاله الزاوي الرحالي  -تغيير البنود
رقم  7و  8و  11من النظام األسا�سي
للشركة و تعيين السيد حسن الزاوي 
الرحالي كمسير جديد-استقالة
السيد يوسف الزاوي الرحالي من
مهامه كمسير-
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :8-7-11الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد يوسف الزاوي 
الرحالي من مهامه كمسير و تعيين
السيد حسن الزاوي الرحالي كمسير
جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  14أبريل
 2022تحت رقم .91068
522I

C CONSEILS

FO CONSULTUNG SARL AU

BENRAHAL PROMO SARL

CAFEITO

إعالن متعدد القرارات

C CONSEILS
RUE MANSOUR EDDAHBI 3
BUREAU N°1 KENITRA 3 RUE
MANSOUR EDDAHBI BUREAU
N°1 KENITRA، 14000، kenitra
maroc
BENRAHAL PROMO SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي59RUE :
MLY ABDELAZIZ AVENUE MY
ABDELAZIZ N°4 KRNITRA
 14000القنيطرة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.59849
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :8-7-11الذي ينص
على مايلي- :هبة جميع الحصص
االجتماعية التي يملكها السيد
يوسف الزاوي الرحالي املحددة في
( 1000حصة اجتماعية ) للسيد عبد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
IMM 34 APPT 2 RUE AL
ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC
 CAFEITOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
 53إقامة  30معمورة  2والد هالل
حساين  11000 -سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
35837
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.CAFEITO

8459

غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
 53إقامة  30معمورة  2والد هالل 
حساين  11000 -سال املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد تازي ريفي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حمزة املكودي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة يسرى التزاني  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد تازي ريفي عنوانه(ا) 
فرنسا  75000باريس فرنسا.
السيد حمزة املكودي عنوانه(ا) 
فرنسا  75000باريس فرنسا.
السيدة يسرى التزاني عنوانه(ا) 
 12تجزئة ابن نفيس 24000
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد تازي ريفي عنوانه(ا) 
فرنسا  75000باريس فرنسا
السيد حمزة املكودي عنوانه(ا) 
فرنسا  75000باريس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .300
523I

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 79
املنظرالجميل النرجس طريق سيدي
احرازم  30000 -فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.62469
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 STATION OUED JEMAAمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الرقم  79املنظر
الجميل النرجس طريق سيدي 
احرازم  30000 -فاس املغرب نتيجة
ل  :عدم تحقيق أي رقم معامالت.
و حدد مقر التصفية ب الرقم 79
املنظر الجميل النرجس طريق سيدي 
احرازم  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة)  عبد االاله اجبيلي و
عنوانه(ا) تجزئة الهواء الجميل رقم
 84طريق صفرو  3000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :الرقم
 79املنظر الجميل النرجس طريق
سيدي احرازم فاس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1953
524I
COMPTALIAS

AL HUDA CONSEIL SARL

STATION OUED JEMAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
 71شارع محمد الزرقطوني اقامة
كوثرالشقة  ،30000 ، 9فاس
املغرب
 STATION OUED JEMAAشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)

سوناسيل

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTALIAS
1er Etage, Appartement 7
de la Résidence Nasr A, rue
Khouribga - Casablanca ،
20090، CASABLANCA MAROC
سوناسيل شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

8460

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
شقة  8زنقة موالي أحمد الوكيلي،
حسان ،الرباط  10000 -الرباط
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
159651
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
سوناسيل.
غرض الشركة بإيجاز  :يتلخص
هدف الشركة في جميع األعمال 
استيراد أي سلع ومنتجات من أي نوع
؛ استغالل وإدارة العقارات الزراعية
 ،إنجاز األعمال الهندسية وجميع
الخدمات الالزمة إلنشاء املنشآت
الزراعية والصناعية  ،وتسويق
جميع املنتجات الزراعية..
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 30
شقة  8زنقة موالي أحمد الوكيلي،
حسان ،الرباط  10000 -الرباط
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جمال ابراهيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جمال ابراهيم عنوانه(ا) 
حي املغرب العربي رقم  08بلوك د
تمارة  12000تمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد جمال ابراهيم عنوانه(ا) 
حي املغرب العربي رقم  08بلوك د
تمارة  12000تمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .2876
525I
SAGASUD

OMAR-OUBELLA OMAR
CAR
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االميرموالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
 LAAYOUNEاملغرب
OMAR-OUBELLA OMAR CAR
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
الشريف الرا�ضي رقم  85حي
الحجري  70000 -العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.36783
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت حصص قرار رقم :2
الذي ينص على مايلي :تغييرالشكل
القانوني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  500حصة من السيد عمر
اوبال عمر الى السيد ERIC DAVID
 VAIREVESEبند رقم  :2الذي ينص
على مايلي :تغيير الشكل القانوني الى
شركة دات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1125
526I
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SAGASUD
السيد عبد هللا النشيشيطة
HAFIDI FISH
عنوانه(ا)  بلوك ب رقم  133تجزئة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
انزا العليا تدارت انزا  80000اكادير
املغرب.
تأسيس شركة
السيد محمد الحيرش عنوانه(ا) 
SAGASUD
شارع االميرموالي عبد هللا رقم  25.00 23زنقة عثمان بن عفان 44000
الصويرة املغرب.
العيون LAAYOUNE، 70000،
السيد يوسف النشيشيطة
 LAAYOUNEاملغرب
عنوانه(ا)  بلوك ب رقم  133تجزئة
 HAFIDI FISHشركة ذات
انزا العليا تدارت انزا  80000اكادير
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
رقم  71000 - 2بوجدور املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيد عبد هللا النشيشيطة
املحدودة
عنوانه(ا)  بلوك ب رقم  133تجزئة
رقم التقييد في السجل التجاري :
انزا العليا تدارت انزا  80000اكادير
41285
املغرب
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 25مارس  2022تم إعداد القانون االبتدائية بالعيون بتاريخ  21أبريل
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  2022تحت رقم .1115
املحدودة باملميزات التالية:
527I
شكل الشركة  :شركة ذات
SAGASUD
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند AUTO NIZAR LAAYOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
تغييرنشاط الشركة
.HAFIDI FISH
SAGASUD
غرض الشركة بإيجاز  :الصيد
البحري بيع السمك بالجملة شارع االميرموالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
والتقسيط النقل الطرقي للبضائع
 LAAYOUNEاملغرب
تجارة عامة استيراد وتصدير كل
نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي AUTO NIZAR LAAYOUNE .شركة
ذات املسؤولية املحدودة
عنوان املقراالجتماعي  :حي االمان
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 691
رقم  71000 - 2بوجدور املغرب.
بلوك ب مدينة الوحدة 70000 -
املدة التي تأسست من أجلها 
العيون املغرب.
الشركة  99 :سنة سنة .
تغييرنشاط الشركة
مبلغ رأسمال الشركة 50.000 :رقم التقييد في السجل التجاري .-
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد عبد هللا النشيشيطة  250 :املؤرخ في  18أبريل  2022تم تغيير
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
نشاط الشركة من «تجارة عامة كراء
السيد محمد الحيرش  125 :السيارات» إلى «كراء السيارات بدون
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
سائق».
السيد يوسف النشيشيطة 125 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26أبريل
األسماء الشخصية والعائلية  2022تحت رقم .1183
وصفات ومواطن الشركاء :
528I
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FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

NOUVELLE TRANSPORT
DU SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL
N°816 APPT N°3 1er ETAGE
QUARTIER INDUSTIEL AL
MASSAR MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
NOUVELLE TRANSPORT DU
 SUDشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عرصة
الحاج رحال رقم  130مكرر ازيكي
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47571
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
العيبود سعيد كمسيرآخر
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .135173
529I
CABINET CHAOUI

CASH

إعالن متعدد القرارات

CABINET CHAOUI
Avenue des FAR Résidence ,10
RIF, 2ème Étage Appartement
203 10, Avenue des FAR
Résidence RIF, 2ème Étage
Appartement 203، 20000،
Casablanca Maroc
« CASHشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 9 :ساحة
ياسر -اإلقامة املنصورية  -طابق
 - 8شقة  16الفضاء أ - - 3 /

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.14834
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
اعتماد Financière du Pacifique
كشريك جديد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
زيادة رأس املال 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
مايلي :اعتماد Financière du
 Pacifiqueكشريك جديد
بند رقم  6و  :7الذي ينص
على مايلي :زيادة رأس املال 
بمقدار 450.000.00دراهم من أجل
التغيير من  1.300.000.00دراهم إلى
 1.750.000.00دراهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822440
530I
PRESCOF

KENI MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PRESCOF
Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،
14000، Kénitra Maroc
 KENI MATERIAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1007
أليانس دارنا  2مرأب  2املهدية -
 14000القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
65119

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  KENI :
.MATERIAUX
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
البناء بالجملة.
عنوان املقر االجتماعي 1007 :
أليانس دارنا   2مرأب  2املهدية -
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الشناحي محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الشناحي حسن 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشناحي محمد عنوانه(ا) 
 132أليانس دارنا املهدية 14020
القنيطرة املغرب.
السيد الشناحي حسن عنوانه(ا) 
 3866القصبة املهدية 14020
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشناحي محمد عنوانه(ا) 
أليانس دارنا املهدية رقم 132
 14020القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .91204
531I

8461
ELEGANCY

ELEGANCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELEGANCY
إقامة أسماء املتجرأسماء  6تجزئة
فنيش تمارة  ،10000 ،تمارة املغرب
 ELEGANCYشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
أسماء املتجرأسماء  6تجزئة فنيش
تمارة  10000 -تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
136067
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ELEGANCY
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
مؤسسة للعناية بالجمال
خبيرتجميل
تاجرمستحضرات تجميل.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
أسماء املتجرأسماء  6تجزئة فنيش
تمارة  10000 -تمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خديجة زرهوني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة زرهوني عنوانه(ا) 
إقامة النخيل عمارة  3رقم  8سيدي 
مومن البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية
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السيدة خديجة زرهوني عنوانه(ا) 
إقامة النخيل عمارة  3رقم  8سيدي  NASR DE BATIMENT ET DE
TRAVAUX PUBLICS
مومن البيضاء  20000الدارالبيضاء
إعالن متعدد القرارات
املغرب
إع ــالن بـيع أسهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  19أبريل بشركة «NASR DE BATIMENT ET
»DE TRAVAUX PUBLICS
 2022تحت رقم .826
شركة مجهولة االسم
532I
ذات الرأسمال االجتماعي
 50.000.000.00درهم.
MOHAMED SAFRIOUI
مقرها االجتماعي :الحي الصناعي
OUBA IMMOBILIER
سيدي بوزكري رقم  74/73مكناس.
إعالن متعدد القرارات
بمقت�ضى عقد توثيقي ،تلقته
MOHAMED SAFRIOUI
األستاذة أمال عثماني ،موثقة
GHANDI MALL BD GHANDI
بمكناس ،بتاريخ  21فبراير و 10
IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
مارس  ،2022بمقتضاه تم إيداع
CASABLANCA MAROC
عقد تفويت أسهم إلضفاء الصبغة
« OUBA IMMOBILIERشركة ذات الرسمية عليه و وضعه في رتبة
املسؤولية املحدودة»
محاضرها.
وعنوان مقرها االجتماعي :الحي
 باع السيد حسن املقرينيالصناعي سيدي معروف  - - 20.190الحامل ب.ت.و رقم ،148436D
الدارالبيضاء املغرب.
الساكن برقم  209زنقة ديكلسين حي
«إعالن متعدد القرارات»
املنزه مكناس ،للسيد محمد املقريني،
رقم التقييد في السجل التجاري :الحامل ب.ت.و .رقم ،D23537
الساكن برقم  48زنقة بني احمد
.116253
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي حي السفراء السوي�سي الرباط،
املؤرخ في  18أكتوبر  2007تم اتخاذ جميع أسهمه التي هي 150.000
سهم ،بقيمة  100.00درهم للسهم،
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي :التي يتملكها السيد حسن املقريني
تعيين مسيرين ثالثة ملدة غيرمحدودة بشركة «NASR DE BATIMENT ET
و هم  :السيد عبد العزيز بنجلون »DE TRAVAUX PUBLICS ,شركة
السيد ادريس بنجلون ,السيد محمد مجهولة االسم ،ذات الرأسمال 
االجتماعي  50.000.000.00درهم،
بنجلون
مقرها االجتماعي :الحي الصناعي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
سيدي بوزكري رقم  73/74مكناس،
النظام األسا�سي التالية:
و املسجلة بالسجل التجاري بمكناس
بند رقم  :43الذي ينص على
تحت عدد  ،18205تعريفها املوحد
،000103174000045
مايلي :تعيين مسيرين ثالثة ملدة غير عدد:
محدودة و هم  :السيد عبد العزيز تعريفها الضريبي عدد.4101044 :
بنجلون ,السيد ادريس بنجلون,
بثمن إجمالي قدره ونهايته خمسة
السيد محمد بنجلون
عشر مليون درهم (15.000.000.00
تم اإليداع القانوني باملحكمة درهم).
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
 استقالة السيد حسن املقرينييناير  2008تحت رقم .857306
بصفته أحد أعضاء اإلدارة ومنحه
 533Iإبراء عن مدة إدارته للشركة.
موثقة
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تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بمكناس بتاريخ  27/04/2022تحت
رقم .1619
534I
FIDUCO TANTAN

ENTREPRISE TIWAMAN
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
AVENUE HASSAN II ، 82010،
TAN-TAN maroc
ENTREPRISE TIWAMAN
 DEVELOPPEMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم س
 460تجزئة املسيرة الخضراء الشطر
الثالث باملر�سى  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
41129
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
ENTREPRISE
TIWAMAN
.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :البناء و
اشغال اخرى.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم س
 460تجزئة املسيرة الخضراء الشطر
الثالث باملر�سى  70000 -العيون
املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد بايش  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد بايش عنوانه(ا) 
حي السوق املركزي الوطية 82010
طانطان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد بايش عنوانه(ا) 
حي السوق املركزي الوطية 82010
طانطان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .994
535I
PROXY FINANCE

صيدلية الفتح تامنصورت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

PROXY FINANCE
زاوية شارع يعقوب املنصور و شارع
عالل الفا�سي  ،عمارة رقم 24
(فضاء الصفوة)  ،الطابق الثالث ،
مكتب رقم  ،40000 ، 23مراكش
املغرب
صيدلية الفتح تامنصورت شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
مسلم تجزئة بوكارالطابق الثالث
شقة رقم  14باب دكالة مراكش -
 40000مراكش املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.121187

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«زنقة مسلم تجزئة بوكار الطابق
الثالث شقة رقم  14باب دكالة
مراكش  40000 -مراكش املغرب»
إلى «عملية دار السعادة  3عمارة 54
املحل رقم  5تامنصورت مراكش -
 40000مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .4525
536I

Afifa BELHANA

HAIFEN FROID
شركة املساهمة

تحويل املقراالجتماعي للشركة

Afifa BELHANA
شارع  11يناير ،عمارة ٲدرار،1
الطابق اٲلول ،مكتب رقم  3حي
الداخلة ،80060 ،ٲكادير ،املغرب
« « HAIFEN FROIDشركة
املساهمة
وعنوان مقرها االجتماعي  :قطعة
رقم  ،51املنطقة الصناعية ،امليناء
الجديد  80010 -أكادير ،املغرب.
«تحويل املقراالجتماعي للشركة»
Afifa BELHANA
رقم التقييد في السجل التجاري:
TREFICO
.8111
شركة املساهمة
بمقت�ضى قرار مجلس االدارة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املؤرخ في  31يناير 2022
Afifa BELHANA
تم تحويل املقر االجتماعيشارع  11يناير ،عمارة ٲدرار،1
الحالي للشركة من « قطعة رقم ٬51
الطابق اٲلول ،مكتب رقم  3حي
املنطقة الصناعية ٬امليناء الجديد-
الداخلة ،80060 ،ٲكادير ،املغرب  80010أكادير ،املغرب « ،إلى « إقامة
« « TREFICOشركة املساهمة
ياسمين ،بلوك  –1الطابق الثامن،
وعنوان مقرها االجتماعي  :عمارة مكتب رقم  ،47صندوق  ،1شارع
 TREFICO٬ميناء الصيد البحري  -القا�ضي عياض 80000 - ،أكادير،
 80010أكادير ،املغرب.
املغرب؛
«تحويل املقراالجتماعي للشركة»
تم تعديل الفصل  3وتبنيرقم التقييد في السجل التجاري :القانون األسا�سي املحين للشركة.
.4301
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى قرار مجلس االدارة التجارية بأكادير بتاريخ 28
املؤرخ في  31يناير 2022
فبراير ،2202تحت رقم .108742
تم تحويل املقر االجتماعي الحالي538I
للشركة من « عمارة  TREFICO٬ميناء
بريكوالج الوقار
الصيد البحري   80010 -أكادير،
املغرب « ،إلى « إقامة ياسمين ،بلوك
بريكوالج الوقار
 –1الطابق الثامن ،مكتب رقم  ،47شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
صندوق  ،2شارع القا�ضي عياض- ،
الشريك الوحيد
 80000أكادير ،املغرب؛
تأسيس شركة
تم تعديل الفصل  3وتبنيبريكوالج الوقار
القانون األسا�سي املحين للشركة.
ط.أ عمارة أ 6طريق سيدي بوزيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة نجمة الجنوب  3الجديدة ،24000 ،
التجارية بأكادير بتاريخ 28
الجديدة املغرب
فبراير ،2202تحت رقم .108743
بريكوالج الوقارشركة ذات مسؤولية
537I
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ط.أ
عمارة أ 6طريق سيدي بوزيد نجمة
الجنوب  3الجديدة 24000 -
الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
19225
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
بريكوالج الوقار.
غرض الشركة بإيجاز :
عقاقيرعامة
البيع بالجملة لجميع املعدات
الصناعية
بيع مواد البناء
التجارة
تقديم الخدمات العامة
اشغال عامة
عنوان املقراالجتماعي  :ط.أ عمارة
أ 6طريق سيدي بوزيد نجمة الجنوب
 3الجديدة  24000 -الجديدة املغرب
.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة80.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بلحرشان بوشعيب 800 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلحرشان بوشعيب
عنوانه(ا) دوار الشرفة اوالد رحمون
دائرة الحوزية عمالة الجديدة
 24000الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

8463

السيد بلحرشان بوشعيب
عنوانه(ا) دوار الشرفة اوالد رحمون
دائرة الحوزية عمالة الجديدة
 24000الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  28مارس
 2022تحت رقم .27653
539I
BOUKHRIS &ASSOCIES

PARTICIPATION KHALLADI
إعالن متعدد القرارات

PARTICIPATION KHALLADI
شركة مساهمة
رأسمالها 131.514.000 :درهم
مقرها االجتماعي 216 :شارع
الزرقطوني ،الدارالبيضاء
RC n°422.703– IF N° 336
237 43
بموجب محضر مجلس اإلدارة
املنعقد بتاريخ  17دجنبر ،2021
تقرر ما يلي:
	معاينة استقالة السيد
إبراهيم وازاني الشاهدي من مهامه
كمتصرف بتاريخ  14دجنبر 2021
حيث تقرر عدم استبداله.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء تحت عدد 822181
بتاريخ  26أبريل.2022
ملخص قصد النشر
540I
GHAZIR COMPTA PRO

ALLO MARRAKECH TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
IMM POIDOMANI RUE
TARIK IBN ZIAND GUELIZ
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
ALLO MARRAKECH TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 21في الطابق الثاني جيليزطريق 4
 DMMإلى املقرالعسكري  ،عمارة
ستفروال  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124817
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALLO :
.MARRAKECH TOURS
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
اسفار.
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 21في الطابق الثاني جيليز طريق 4
 DMMإلى املقر العسكري   ،عمارة
ستفروال  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد اقشمار 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة محمد اقشمار عنوانه(ا) 
 123مجموعة سليمان بنزوبير حي
يوسف بن تاشفين  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة محمد أمين االزمي
الحسني عنوانه(ا) اقامة الحديقة
عمارة ا الشقة  3االزدهار مراكش
 40000مراكش املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .135024
541I
DAMO CONSULTING SARL

BLAK AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
AV PASTEUR 1° ETG N°18 54
TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC
 BLAK AGRIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
بئرانزران  7زنقة واد اليان اقامة
الزهراء الطابق  5رقم 90000 - 19
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
126679
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BLAK :
.AGRI
غرض الشركة بإيجاز  :تغليف
جميع املنتجات الزراعية و انتاج
فواكه حمراء
عنوان املقر االجتماعي  :شارع بئر
انزران  7زنقة واد اليان اقامة الزهراء
الطابق  5رقم  90000 - 19طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد عمران بنزينة  25 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد معاد الحدادي  25 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد عبد العالي القصري  25 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد انس السو�سي التاملي 25 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد عمران بنزينة  25 :حصة
اجتماعية بقيمة  25.000درهم.
السيد معاد الحدادي  25 :حصة
اجتماعية بقيمة  25.000درهم.
السيد عبد العالي القصري  25 :
حصة اجتماعية بقيمة 25.000
درهم.
السيد انس السو�سي التاملي :
 25حصة اجتماعية بقيمة 25.000
درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمران بنزينة عنوانه(ا) 
دوار اوالد مصباح الرويف البحارة
اوالد عياد  14304سوق اربعاء
الغرب املغرب.
السيد معاد الحدادي عنوانه(ا) 
تجزئة الضحى زنقة سيدي احمد بن
عجيبة رقم  90000 5طنجة املغرب.
السيد عبد العالي القصري 
عنوانه(ا) دوار اوالد مصباح الرويف
البحارة اوالد عياد  14304سوق
اربعاء الغرب املغرب.
السيد انس السو�سي التاملي
عنوانه(ا)  31زنقة بوعراقية 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد انس السو�سي التاملي
عنوانه(ا)  31زنقة بوعراقية 90000
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .253146
542I
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UNION BEST SOLUTIONS

CRUSTI CHAUD
إعالن متعدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS
N°14 LOTISSEMENT SAFSAF
،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب
« CRUSTI CHAUDشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 4
اقامة جليزطريق تاركة مراكش -
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.36163
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21دجنبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من «رقم  4اقامة جليز طريق تاركة
مراكش» الى «الشقة  2عمارة أ عملية
البستان شارع عالل الفا�سي مراكش
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد للشركة السيد
يوزالن الحسين كمسير وحيد تبعا 
لقبول استقالة املسير السيد فيصل
يوزالن
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقراالجتماعي للشركة
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :ادارة الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .135013
543I
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UNION BEST SOLUTIONS

UNION BEST SOLUTIONS

BAMELEC

COMPTOIR SELAIMAN
إعالن متعدد القرارات

إعالن متعدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS
N°14 LOTISSEMENT SAFSAF
،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب
« BAMELECشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 28
تامنصورت شطرت  - - 1مراكش
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.37077
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 1.450.000درهم» أي من
« 50.000درهم» إلى «1.500.000
درهم»  516.000عن طريق  :إدماج
احتياطي و 934.000عن طريق :
مقاصة الحسابات الجارية الدائنة
للشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
راسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .135026
544I

UNION BEST SOLUTIONS
N°14 LOTISSEMENT SAFSAF
،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب
COMPTOIR SELAIMAN
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 711
محاميد  - - 4مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.50191
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30ماي   2018تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت  600حصة من طرف
السيد الحسين ازيام لفائدة السيد
مصطفى ازيام
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تفويت  400حصة من طرف السيد
محمد ازيام لفائدة السيد مصطفى
ازيام
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
استقالة املسير السيد الحسين ازيام
واعطاء كامل الصالحية للسيد
مصطفى ازيام كمسيروحيد
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :الشركة ستكون ملزمة في
جميع العمليات والعقود بالتوقيع
الوحيد للسيد مصطفى ازيام ملدة
غيرمحدودة
قرار رقم  :5الذي ينص على
مايلي :تغيير الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات مسؤولية محدودة
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
التسمية.

8465

بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :املسيرون
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135113
545I
SAGEST

RG BOND

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
ETAGE APPT N° 4 VN FES ،
30000، FES MAROC
 RG BONDشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 03
زنقة  7حي السغروشني املرجة -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72413
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  RG :
.BOND
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال 
مختلفة للبناء ونجارة االليمنيوم .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 03
زنقة  7حي السغروشني املرجة -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد رضوان الكيزي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان الكيزي عنوانه(ا) 
الحي الحسني طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الكيزي عنوانه(ا) 
الحي الحسني طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .2243
546I
FIDUCIAIRE HAMDELS

IT BEST PRACTICES
PROMOTERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
Cité Essalam, Appt 4 Imm 22
Casablanca, Hay Hassani, Hay
Essalam، 20230، CASABLANCA
maroc
IT BEST PRACTICES
 PROMOTERSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الزرقاء  117 ،شارع ابن منير،
الطابق األول  ،شقة رقم  2الدار
البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.502249
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«إقامة الزرقاء  117 ،شارع ابن
منير  ،الطابق األول   ،شقة رقم 2
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
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املغرب» إلى «إقامة ، Jet sakane
شارع  50رقم  40سيدي معروف
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822395
547I
CABINET RAMI EXPERTISE

IBM3

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
 IBM3شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
رقم  ،96الطابق الثاني املنطقة
الصناعية عين الشقف فاس -
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.66047
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أبريل  2022تقرر
حل  IBM3شركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة رقم  ،96الطابق الثاني
املنطقة الصناعية عين الشقف
فاس  30000 -فاس املغرب نتيجة
الإلتفاق على إنهاء الشركة
و عين:
السيد(ة) مليكة بودين و
عنوانه(ا)  33حي لال سكينة زنقة 9
زواغة العليا   30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  07أبريل  2022وفي تجزئة رقم
 ،96الطابق الثاني املنطقة الصناعية
عين الشقف فاس  30000 -فاس
املغرب.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25أبريل على الصالحيات املخولة لهم محل
 2022تحت رقم .1938/2022
املخابرة و محل تبليغ العقود
 548Iو الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
RADFID
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
RESTO MELODY
مارس  2022تحت رقم .818942
شركة ذات املسؤولية املحدودة
549I
حل شركة

RADFID
ROCHES NOIRES
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 RESTO MELODYشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67زنقة
شوفالي بايارالطابق  5رقم - 16
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.329217
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 RESTO MELODYمبلغ رأسمالها 
 90.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي  67زنقة شوفالي بايار
الطابق  5رقم  20000 - 16الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل   :افالس
الشركة وعدم تحقيق ارباح.
و حدد مقر التصفية ب  67زنقة
شوفالي بايار الطابق  5رقم - 16
 20000الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) موالي اسماعيل
الشريف العلمي و عنوانه(ا)  30زنقة
ابو املحاسن طابق  1شقة  3املعاريف
 20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة)  توفيق شرايبي و
عنوانه(ا)  تجزئةاملصلى شارع عبد
الهادي بوطالب  20000الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.

B.services

BAKIR MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.services
Romandie 2 tour Assila
N°33Casablanca Anfa
Romandie 2 tour Assila
N°33Casablanca Anfa، 1،
Casablanca Maroc
 BAKIR MANAGEMENTشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء  10رو ليبرتي رقم  5الدور
 01 - 3الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
541029
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BAKIR :
.MANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
مطعم التجارة.

عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء  10رو ليبرتي رقم  5الدور 3
  01الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مايا محمود صبحي بكر
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مايا محمود صبحي بكر
عنوانه(ا) الدار البيضاء  01الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مايا محمود صبحي بكر
عنوانه(ا) الدار البيضاء  01الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم مستودع
باملركز الجهوي لالستثمار بالدار
البيضاء.
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RADFID

PARAPRIXEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

RADFID
ROCHES NOIRES
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 PARAPRIXELشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوليكون
 10طريق زناتة تجزئة  10تجزئة و
س ت الطابق  2رقم  6عين السبع -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.289745

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 PARAPRIXELمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي بوليكون  10طريق زناتة
تجزئة  10تجزئة و س ت الطابق
 2رقم  6عين السبع  20000 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل   :افالس
الشركة وعدم تحقيق ارباح.
و حدد مقر التصفية ب بوليكون
 10طريق زناتة تجزئة  10تجزئة و
س ت الطابق  2رقم  6عين السبع -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) منى جناح و عنوانه(ا) 
كندا   20000الدار البيضاء كندا 
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
مارس  2022تحت رقم .818941
551I
TARIK BOUABDELLAOUI

STE PREMIUM STUDENT
SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
Hay angad rue c18 n41 lazaret ،
60000، Oujda Maroc
STE PREMIUM STUDENT
 SERVICESشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  49تجزئة
القدس الطابق  3الشقة  5وجدة -
 60000وجدة املغرب

الجريدة الرسمية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39275
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.PREMIUM STUDENT SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :تسجيل
الطلبة في الجامعات و مركز للتكوين
و االستيراد و التصدير.
عنوان املقراالجتماعي  49 :تجزئة
القدس الطابق  3الشقة  5وجدة -
 60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الوي محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الوي محمد عنوانه(ا) 
حي املستقبل زنقة الحسين بن عبد
السالم رقم  12وجدة  60000وجدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رجاء عبد الوي عنوانه(ا) 
زنقة سايكون رقم  35وجدة 60000
وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .1377
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8467
2htj consulting

بولنجغي باتيسوري توب شوا

نسيم الزهور

باتيسوري بولنجغي توب شوا

شركة التوصية باألسهم

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

األستاذة هدى العلوي املحمدي
موثقة
زنقة أبو الحسن املريني إقامة أميرة
 2الشقة ( 1م.ج -).مكناس
تفويت حصص في شركة املدنية
العقارية
شركة «نسيم الزهور» )-ش.م.ع(.
رأسمالها  10.800.000 :درهم
املقراالجتماعي  :بمكناس-ساحة
الدكتور  GIGUETاملدينة الجديدة
-1بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي و العقد التوثيقي املحرر
بديوان األستاذة هدى العلوي 
املحمدي ،موثقة بمكناس بتاريخ
 ،29.03.2022تم تفويت جميع
الحصص التي يملكها السيد شفيق
ميري في الشركة لفائدة السيدة
سوميه حميوي.
و بذلك تصبح حصص الشركة
مقسمة كالتالي:
سومية
للسيدة
حميوي 48.600.....حصة
 للسيد محمد العربي أبوشيبة...... 32.400حصة
 للسيد رشيد الرفاعي.......... 27.000حصة
أسند تسيير الشركة إلى السيدة
سومية حميوي.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري
الضبط
بكتابة
باملحكمة التجارية بمكناس،
بتاريخ  18.04.2022تحت عدد
.40411122004754
للخالصة و اإلشهار
إمضاء  :األستاذة هدى العلوي 
املحمدي
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تأسيس شركة

تفويت حصص

بولنجغي باتيسوري توب شوا
 55تجزئة الحموتي سلوان،62000 ،
الناظور املغرب
باتيسوري بولنجغي توب شوا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  55تجزئة
الحموتي سلوان  62000الناضور
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
23849
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
باتيسوري بولنجغي توب شوا .
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة.
عنوان املقراالجتماعي  55 :تجزئة
الحموتي سلوان  62000الناضور
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف نمر  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف نمر عنوانه(ا) 
سلوان  62000الناضور املغرب .

الجريدة الرسمية

8468

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف نمر عنوانه(ا) 
سلوان  62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  05أبريل
 2022تحت رقم .505
554I
fidustade

B-GOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidustade
rue abou ishak chirazi maarif 30
، 20000، casablanca maroc
 B-GOODشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 55
طابق  01ساملية  20700 - 2الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
541601
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.B-GOOD
غرض الشركة بإيجاز  :تمثيل
وتسويق مستحضرات التجميل
واملنتجات شبه الصيدالنية -
استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة 55
طابق  01ساملية  20700 - 2الدار
البيضاء املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد هايتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد هايتي عنوانه(ا) 
برورجسترات 1000 9031 14
سترمبيك بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطيبي هايتي عنوانه(ا) 
ساملية  2زنقة  28إقامة  26شقة 5
 20700الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .822064
555I
BCS

OPTIMIZE YOUR
LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد  ،الطابق األول
 ،ا ،الدارالبيضاء  ،20130 ،الدار
البيضاء املغرب
OPTIMIZE YOUR LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي .56
زنقة فرحات حشاد ،الطابق
األول،املكتب رقم ،1الدارالبيضاء-
أنفا الدارالبيضاء 20130
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540991

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. OPTIMIZE YOUR LOGISTICS
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية  ,تاجر.
عنوان املقر االجتماعي  .56 :زنقة
فرحات حشاد ،الطابق األول،املكتب
أنفا 
،1الدارالبيضاء-
رقم
الدارالبيضاء  20130الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الطيب القاديري 10.000 :
حصة بقيم
السيد الطيب القاديري  100 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطيب القاديري عنوانه(ا) 
رقم  63عرصة لكبير طابق  07شقة
 28املعاريف الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطيب القاديري عنوانه(ا) 
رقم  63عرصة لكبير طابق  07شقة
 28املعاريف الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
556I
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السا كار

السا كار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

السا كار
شارع تطوان  83العروي،62000 ،
الناظور املغرب
السا كارشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تطوان رقم  83العروي 62000
الناظور املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.18629
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
الطيبي بالل كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .644
557I
FARAJ CONSEIL GESTION

KE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
AV MOHAMED V APPT 2
LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC
 KE TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك J
 ،رقم  ، 82الطابق الثالث  ،ديور
الحمر ،يعقوب املنصور 10120 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
159681

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  KE :
.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
أعمال مختلفة .
عنوان املقر االجتماعي  :بلوك J
 ،رقم  ، 82الطابق الثالث  ،ديور
الحمر  ،يعقوب املنصور 10120 -
الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كوثرالفتح  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كوثرالفتح عنوانه(ا) زنقة
موالي عبد السالم رقم  23حي البركة
القرية  11000سال املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر الفتح عنوانه(ا) 
زنقة موالي عبد السالم رقم  23حي
البركة القرية  11000سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .124046
558I

omri compta sarl au

SAIDI MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au
N°4 LOT AL MAGHREB AL
JADID ، 92000، larache maroc
 SAIDI MATERIAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكن.
شارف رقم  80شارع يعقوب
املنصور الطابق األول رقم  3طنجة -
 90500طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126603
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SAIDI :
.MATERIAUX
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة هو:
بشكل رئي�سي:
 بيع مواد البناء. أعمال بناء متنوعة. نقل البضائع الوطنية والدولية ؛ استيراد وتصديرمتنوع. اعمال الطرق والصرف الصحيوالبستنة والكهرباء واملياه والهاتف.
 التجارة شراء وبيع واستيراد وتصديروتصنيع وتحويل وتجميع وتجميع
جميع املعدات واملواد واألدوات
واملواد الخام املتعلقة بمعدات
النقل،

 إنشاء أو حيازة أو تشغيل مباشرأو غيرمباشرأو تأجيرأو إدارة أو تأجير
جميع النوايا الحسنة والفروع
واملباني التي يمكن استخدامها بأي 
شكل من األشكال ألي غرض من
األغراض
مذكور أعاله؛
 أخذ وحيازة جميع براءاتاالختراع والتراخيص والعمليات
والعالمات التجارية نيابة عنها
تدخل في غرض الشركة أو
تشغيلها أو تحويلها أو مساهمتها 
وكذلك نقل الكل
تراخيص التشغيل.
وبشكل أعم :جميع العمليات أو
األنشطة تتعلق بشكل مباشر أو غير
مباشربالغرض املذكور أعاله ،
أو من املحتمل أن تحسنه وال
سيما التمثيل واملشاركة والعمليات
التجارية ،
القطاعات الصناعية واألوراق
املالية والعقارية واملالية التي قد
تسهل أو تعزز أو تطور نشاط
جمعية..
عنوان املقر االجتماعي  :مساكن.
شارف رقم  80شارع يعقوب املنصور
الطابق األول رقم  3طنجة 90500 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السعيدي احمد نجيب
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السعيدي احمد نجيب
عنوانه(ا)  رقم  80شارع يعقوب
املنصور طنجة  90050طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعيدي احمد نجيب
عنوانه(ا)  رقم  80شارع يعقوب
املنصور طنجة  90050طنجة املغرب

8469

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .3572
559I
METREK COMPTA PRO

MZ DA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

METREK COMPTA PRO
KISSARIAT AL HOUDA AV MED
V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI
SLIMANE MAROC
 MZ DA TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
اوالد الغازي مرأب  3رقم - 80
 14200سيدي سليمان املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2651
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تقرر
حل  MZ DA TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة اوالد الغازي مرأب  3رقم 80
  14200سيدي سليمان املغربنتيجة ملشاكل مادية مشروع فاشل.
و عين:
السيد(ة) إدريس مزوزو عنوانه(ا) 
دوارالقنافدة اوالد ملوك داربلعامري 
 14200سيدي سليمان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  11أبريل  2022وفي تجزئة
اوالد الغازي مرأب  3رقم 14200 - 80
سيدي سليمان املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .86/2022
560I

الجريدة الرسمية

8470
PERCALL DEVELOPPMENT

PERCALL DEVELOPPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

PERCALL DEVELOPPMENT
إقامة بالص  8زنقة الفرابي ،الطابق
الثاني رقم  10طنجة ،9000 ،
طنجة املغرب
percall developpment
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية ،إقامة  32تمارة 12000 -
تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.57637
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26يوليوز  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 5.000.000درهم» أي من
« 4.000.000درهم» إلى «9.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  17مارس
 2022تحت رقم .1965
561I
STE BIKAF INDUSTRI

ATLAS CONTRACTORS
SUD EST DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
HAY LAHROUCH EL JADID
GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC
ATLAS CONTRACTORS SUD
 EST DEVELOPPEMENTشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
تامرنة الريصاني  52450 -الريصاني
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
15755
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ATLAS :
CONTRACTORS SUD EST
.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال 
املختلفة أو البناء /نقل السلع لصالح
الغير /اإلستيراد زالتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
تامرنة الريصاني  52450 -الريصاني
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف والغازي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف والغازي عنوانه(ا) 
حي الريحان  2العمارة ت 5رقم
الشقة  563مراكش  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف والغازي عنوانه(ا) 
حي الريحان  2العمارة ت 5رقم
الشقة  563مراكش  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 14
مارس  2022تحت رقم .342
562I
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STE MANAGEMENT OFFICE SNC

FIDEXIA

MATCOMPTA

ACADÉMIE DE
FORMATION PRIVÉE
AUX MÉTIERS DU SPORT
ET DE L’ANIMATION
)(A.F.P.M.S.A

شركة التضامن
وفاة شريك

STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

RUE LAFAYETTE 2éme .50

تأسيس شركة

ETAGE TANGER، 90000،
TANGER MAROC
 MATCOMPTAشركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املسيرة الخضراء رقم  36رقم - 02
 90030طنجة املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.15605
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أبريل  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك محمد بوزمبو و توزيع
ً
حصصه على الورثة تبعا لرسم
اإلراثة املؤرخ في  11أبريل 2022
بالشكل األتي :
السيد(ة)  بوزمبو نوقل 263 ،
حصة .
السيد(ة)  بوزمبو ايوب 263 ،
حصة .
السيد(ة)  بوزمبو وصال  131 ،
حصة .
السيد(ة)  بوزمبو اسماء 131 ،
حصة .
السيد(ة) القضاوي نادية 212 ،
حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .3685
563I

FIDEXIA
Département Juridique 300,
Rue Mostapha El Maâni, 2ème
étage Bureau N° 26, CentreVille, Casablanca، 20140،
CASABLANCA Maroc
Académie de Formation Privée
aux Métiers du Sport et de
 )L’Animation (A.F.P.M.S.Aشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47زنقة
عالل بن عبدهللا تقاطع زنقة هينز
الطابق  4رقم  20000 - 25الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
540919
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
Académie de Formation Privée
aux Métiers du Sport et de
.)L’Animation (A.F.P.M.S.A
غرض الشركة بإيجاز  - :التعليم
الخاص في التخصصات الرياضية
والثقافية والترفيهية.
عنوان املقر االجتماعي  47 :زنقة
عالل بن عبدهللا تقاطع زنقة هينز
الطابق  4رقم  20000 - 25الدار
البيضاء املغرب.
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الجريدة الرسمية
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
األبطال رقم  4أكدال 10000 -
الرباط املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.155323
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 15شارع األبطال رقم  4أكدال  -
 10000الرباط املغرب» إلى «دوار
أوالد مبارك زعير  10000 -تمارة
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .124194
565I

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال هجهوج  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد اللطيف عباد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال هجهوج عنوانه(ا) 
تجزئة حدائق املحيط  2فيال رقم
 118دار بوعزة النواصر 20000
الدارالبيضاء املغرب.
السيد عبد اللطيف عباد
عنوانه(ا)  شقة  15عمارة التجهيز
ألف زنقة حسن بنشقرون أكدال 
الرباط  10000الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ELHANBALI CONSEILS SARL
السيد كمال هجهوج عنوانه(ا) 
TATWIRNET SARL AU
تجزئة حدائق املحيط  2فيال رقم
تطويرنيت
 118دار بوعزة النواصر  20000شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الدارالبيضاء املغرب
الشريك الوحيد
السيد عبد اللطيف عباد
تأسيس شركة
عنوانه(ا)  شقة  15عمارة التجهيز
ELHANBALI CONSEILS SARL
ألف زنقة زنقة حسن بن شقرون
N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
أكدال  10000الرباط املغرب
BERRECHID BP 52 POSTE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
PRINCIPALE BERRECHID،
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
26100، BERRECHID MAROC
أبريل  2022تحت رقم .822047
 TATWIRNET SARL AUتطويرنيت
564I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
STE FIDLAMIAE SARL
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29
INVEST BUILDING
 CONSTRUCTION MAROCزنقة  7تجزئة العمرة برشيد برشيد
 26100برشيد املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE FIDLAMIAE SARL
16555
IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
APPT 4 HASSAN ، 10000،
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
RABAT MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
INVEST BUILDING
محدودة ذات الشريك الوحيد
CONSTRUCTION MAROC
باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة

8471

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
 TATWIRNET SARL AUتطويرنيت .
غرض الشركة بإيجاز Prestation :
de services informatiques
خدمات معلوماتية .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 29
زنقة  7تجزئة العمرة برشيد برشيد
 26100برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املجاهدي جواد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املجاهدي جواد عنوانه(ا) 
رقم  22زنقة الخنساء حي الوحدة
برشيد  26100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املجاهدي جواد عنوانه(ا) 
رقم  22زنقة الخنساء حي الوحدة
برشيد  26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .442
566I
GHAZIR COMPTA PRO

GHALIGHITA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
IMM POIDOMANI RUE
TARIK IBN ZIAND GUELIZ
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 GHALIGHITAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بالطابق االر�ضي عمارة رقم  56ا

جماعة السعادة  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
120293
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  :
.GHALIGHITA
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
و تصدير
إنتاج وتوزيع املنتجات املحلية
.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
بالطابق االر�ضي عمارة رقم  56ا 
جماعة السعادة  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين ملصوبر 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة مريم ملصوبر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين ملصوبر عنوانه(ا) 
حدائق الياسمين مجموعة 15
املدخل  04الشقة  1تامنصورت
 40000مراكش املغرب.
السيدة مريم ملصوبر عنوانه(ا) 
درب ملصوبررقم  161سيدس بوعمر
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين ملصوبر عنوانه(ا) 
حدائق الياسمين مجموعة 15
املدخل  04الشقة  1تامنصورت
 40000مراكش املغرب.

الجريدة الرسمية

8472

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  12نونبر
 2021تحت رقم .129461
567I
CABINET RAMI EXPERTISE

STE PARA LA GLOIRE
إعالن متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
ben Abdellah Immb D, N°56,
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc
« STE PARA LA GLOIREشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 98
قطعة  344تجزئة وفاء  4طريق
سيدي حرازم طريق صفرو 30000 -
فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.35597
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19يناير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
إغالق فرع تابع للشركة عنوان مقره
«رقم  2تجزئة الوفاء  4طريق صفرو
متجررقم  2فاس»
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من املقر الذي تم قفله «رقم 98
قطعة  344تجزئة وفاء  4طريق
سيدي حرازم طريق صفرو فاس»
إلى «املتجرين  1و  2الطابق األر�ضي
تجزئة وفاء قطعة  351و  352طريق
صفرو فاس»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .2216
568I
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زخنيني عبد الواحد :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زخنيني عبد الواحد
عنوانه(ا) رقم  19زنقة سيدي احمد
ابركان حي الداخلة  60300بركان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زخنيني عبد الواحد
عنوانه(ا) رقم  19زنقة سيدي احمد
ابركان حي الداخلة  60300بركان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  24غشت
 2021تحت رقم .491
571I

SOPHORA CONSULTING SARL AU
« 1.000.000درهم» إلى «2.000.000
 STE OLIVIERS ET VIGNESدرهم» عن طريق  :إدماج احتياطي أو
DE MEKNES SARL
أرباح أو عالوات إصدارفي رأس املال.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رفع رأسمال الشركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
 SOPHORA CONSULTING SARLأبريل  2022تحت رقم .821991
AU
570I
 37شارع عالل إبن عبدهللا ،شقة
رقم  ,422الطابق الرابع،50000 ، .
ORIEN.COMPTA
MEKNES MAROC
AIN ZARF TRANSPORT
STE OLIVIERS ET VIGNES DE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 MEKNES SARLشركة ذات
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 4
ORIEN.COMPTA
شارع تارودانت م ج شقة رقم 14
 52شارع محمد الخامس حي
مكناس  50000 -مكناس املغرب .
الحسني بركان  ،60300 ،بركان
رفع رأسمال الشركة
املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري
 AIN ZARF TRANSPORTشركة
.35453
ذات مسؤولية محدودة ذات
العام
الجمع
بمقت�ضى
الشريك الوحيد
اإلستثنائي املؤرخ في  14مارس
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 50.000.000درهم»  19زنقة سيدي احمد ابركان حي
الداخلة  60300 -بركان املغرب
أي من « 35.000.000درهم» إلى
تأسيس شركة ذات مسؤولية
« 85.000.000درهم» عن طريق
CABINET CONSULTING TOGESTION SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
املحددة املقدارو املستحقة.
STE ROBAAI TRAVAUX
تم اإليداع القانوني باملحكمة
7987
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
التجارية بمكناس بتاريخ  27أبريل
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .1621
 27غشت  2021تم إعداد القانون
تأسيس شركة
CABINET CONSULTING
 569Iاألسا�سي لشركة ذات مسؤولية
TOGESTION SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد
GOLD BRIDGE EXPRESS SARL
av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
باملميزات التالية:
GOLD BRIDGE EXPRESS
 ،72000السمارة املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسؤولية محدودة ذات الشريك  STE ROBAAI TRAVAUXشركة
رفع رأسمال الشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الوحيد.
GOLD BRIDGE EXPRESS
الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
وعنوان مقرها اإلجتماعي  44زنقة اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AIN :
السالم 01مجموعة  01بلوك د رقم
سميحة عمارة فيال باكي ،طابق .ZARF TRANSPORT - 8
غرض الشركة بإيجاز  :نقل  21مكرر السمارة  72000 -السمارة
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املغرب
االمتعة
رفع رأسمال الشركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
التجارة.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
19
رقم
عنوان املقر االجتماعي :
محدودة ذات الشريك الوحيد
املؤرخ في  11أبريل  2022تم
ي
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره زنقة سيدي احمد ابركان حي الداخلة رقم التقييد في السجل التجار :
2557
« 1.000.000درهم» أي من  60300 -بركان املغرب.
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الجريدة الرسمية
IMM GD CAFE DE L'ATLAS
GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
YAN & H CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي Bureau
N 6 sis a 43 Bd Zerktouni 2eme
Etage Imm Gd Cafe De L atlas
Gueliz Marrakech - 40000
.MARRAKECH MAROC
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.101609
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «Bureau N 6 sis a 43 Bd
Zerktouni 2eme Etage Imm Gd
Cafe De L atlas Gueliz Marrakech
»- 40000 MARRAKECH MAROC
إلى «APPT N°8 LOT SALIMA
IMM 26 AV MY ABDELLAH
 MARRAKECH - 40000مراكش
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02مارس
 2022تحت رقم .133482
573I

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.ROBAAI TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال 
البناء و اشغال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
السالم 01مجموعة  01بلوك د رقم
 21مكرر السمارة  72000 -السمارة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيز الرباعي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز الرباعي عنوانه(ا) حي
السالم  01بلوك دال رقم  21السمارة
 72000السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
NOVATIS
السيد عزيز الرباعي عنوانه(ا) حي
NOVATIS
السالم  01بلوك دال رقم  21السمارة
إعالن متعدد القرارات
 72000السمارة املغرب
NOVATIS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  31دجنبر Jeesr Industries – Lot Al Baraka
– Rue Al Wattasiyine – zone
 2021تحت رقم .282/2021
Industrielle ، 26202، Berrechid 572I
MAROC
CABINET AIT BELHOUCINE
« NOVATISشركة املساهمة»
 YAN & H CONSTRUCTIONوعنوان مقرها االجتماعي :شارع إبن
املعتزإقامة لوجيو الطابق التاني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشقة  20000 - 2الدارالبيضاء
الشريك الوحيد
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
«إعالن متعدد القرارات»
CABINET AIT BELHOUCINE
رقم التقييد في السجل التجاري:
BUREAU N°6 SIS A BD
.341279
ZERKTOUNI 2EME ETAGE

8473

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10يناير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :يحيط االجتماع العام علما 
باستقالة السيد سفيان بدع من
مهامه كعضو مجلس اإلدارة بعد
بيعه لجميع األسهم اململوكة في
شركة « »NOVATISلصالح الشركة
املساهمة «SILENT BELIEVERS
GROUP» -SBG
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
يعين االجتماع العام في مكانه :شركة
«»SILENT BELIEVERS GROUP
 SAممثلة برئيسها ومديرها العام
السيد سفيان بدع وذلك للمدة
املتبقية من فترة واليته  ،أي لغاية
إنعقاد الجمع العام الذي يوافق على
حسابات السنة املالية املنتهية في
.31/12/2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :-الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
فبراير  2022تحت رقم .811151
574I

رقم التقييد في السجل التجاري
.3177
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
VISITE TECHNIQUE TASSAOUT
مبلغ رأسمالها   100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم
 4حي امليل الرسم العقاري عدد
 43000 - 6910/22قلعة السراغنة
املغرب نتيجة ل  :عجز الشركة عن
تغطية مصاريفها.
و حدد مقر التصفية ب املحل
رقم  4حي امليل الرسم العقاري عدد
 43000 - 6910/22قلعة السراغنة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الجليل خربوش و
عنوانه(ا) رقم 769حي النخلة  1قلعة
السراغنة  43000قلعة السراغنة
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 بقلعة السراغنة بتاريخ 21
مارس  2022تحت رقم .125/2022
575I

شركة ذات املسؤولية املحدودة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

FIDUCIAIRE EL AMRANY

VISITE TECHNIQUE
TASSAOUT
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
N°198 AVENUE MOHAMED
V EL KELAA DES SRAGHNA
، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC
VISITE TECHNIQUE TASSAOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم
 4حي امليل الرسم العقاري عدد
 43000 - 22/6910قلعة السراغنة
املغرب.
حل شركة

COMPANY NEFATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
N°198 AVENUE MOHAMED
V EL KELAA DES SRAGHNA
، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC
 COMPANY NEFATIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 34تجزئة تساوت تماللت قلعة
السراغنة  43100 -قلعة السراغنة
املغرب

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
5017
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.COMPANY NEFATI
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال 
البناء واشغال مختلفة
االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 34تجزئة تساوت تماللت قلعة
السراغنة  43100 -قلعة السراغنة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد النفاتي جمال الدين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد النفاتي ياسين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد النفاتي جمال الدين
عنوانه(ا)  زنقة النخلة رقم 900
تماللت قلعة السراغنة  43100قلعة
السراغنة املغرب.
السيد النفاتي ياسين عنوانه(ا) 
زنقة النخلة رقم  900تماللت قلعة
السراغنة  43100قلعة السراغنة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد النفاتي جمال الدين
عنوانه(ا)  زنقة النخلة رقم 900
تماللت قلعة السراغنة  43100قلعة
السراغنة املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 27
يناير  2022تحت رقم .44/2022
576I
QUALICIA CONSULTING

EMOTIP SARL

إعالن متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.
ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
TARFAYA MOULAY ALI CHRIF
VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
« EMOTIP SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
سيليكت الطابق  5رقم  10م ج
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.52701
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تغيير نشاط الشركة من- :
اعمال متنوعة في جميع انواع البناء
 االستشارات و التسيير املقاوالتي استيراد و تصدير ,الى - :مختلفاألعمال والبناء  -مزارع  -التجارة.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تحويل مقر الشركة من :اقامة
سيليكت الطابق  5رقم  10م ج
مكناس الى :كراج رقم  267حي السالم
سيدي سعيد تمديد  2مكناس.
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره  900000درهم ليصبح
1000000درهم ودلك بتحرير 25%
من مبلغ رفع رأس املال عن طريق
تقديم حصص نقدية.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
استقالة مسير الشركة السيد ايت
اعمالك عمر.

قرار رقم  :5الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد ايت اعمالك
عمر الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  AB513193القاطن بتجزئة
سال الجديدة رقم  34احصين
سال الجديدة .والسيدة املليجي
مريم الحاملة للبطاقة الوطنية
 CB242757والقاطنة ب 2زنقة
اسمة ابن زياد الشقة  3لبيطا فاس
مسيران جديدان للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تغيير نشاط الشركة من- :
اعمال متنوعة في جميع انواع البناء
 االستشارات و التسيير املقاوالتي استيراد و تصدير ,الى - :مختلفاألعمال والبناء  -مزارع  -التجارة.
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل مقر الشركة من :اقامة
سيليكت الطابق  5رقم  10م ج
مكناس الى :كراج رقم  267حي السالم
سيدي سعيد تمديد  2مكناس.
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره  900000درهم ليصبح
1000000درهم ودلك بتحرير 25%
من مبلغ رفع رأس املال عن طريق
تقديم حصص نقدية.
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :استقالة مسير الشركة السيد
ايت اعمالك عمر .وتعيين السيد
ايت اعمالك عمر الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  AB513193القاطن
بتجزئة سال الجديدة رقم  34احصين
سال الجديدة .والسيدة املليجي
مريم الحاملة للبطاقة الوطنية
 CB242757والقاطنة ب 2زنقة
اسمة ابن زياد الشقة  3لبيطا فاس
مسيران جديدان للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .1313
577I
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FISCOFISC

صوكازيم كروب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرتسمية الشركة

FISCOFISC
RESIDENCE BADR BD
MOHAMED V DEUXIEME
ETAGE N62 FES ، 30000، FES
MAROC
صوكازيم كروب شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوار
الكودية جماعة عين تزغة بنسليمان
  13000بنسليمان املغرب.تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
6919
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07مارس  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «صوكازيم
كروب» إلى «أرينا كراص» .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 28
مارس  2022تحت رقم .175
578I
CABINET BCA SARL

STE JERADA
CONSTRUCTION ET
NEGOCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CABINET BCA SARL
Angle Bd Sidi Mohamed ben
Abdellah et Bd des FAR, 1er
étage n°2 ، 60000، OUJDA
MAROC
STE JERADA CONSTRUCTION
 ET NEGOCE SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
رقم  HB 209حا�سي بالل جرادة -
 64550جرادة املغرب.

الجريدة الرسمية
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31929
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01مارس  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.000.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «1.100.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  04أبريل
 2022تحت رقم .1126
579I
CABINET BOUZIDI

BALLOUT EXPRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
 BALLOUT EXPRESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
الحسن الثاني العروي الناظور
الناظور  62000الناظور املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.19837
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  04أبريل  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «النقل الوطني
والدولي للبضائع لفائدة الغير» إلى
«استيراد وتصدير تصدير الفواكه
والخضروات واالستغالل الزراعي».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .587
580I

8475

مكتب الجرودي

SOCOGESE

TCHARRANA TRANSPORT

SOCIETE DE CONSEIL
ET DE GESTION DES
ENTREPRISES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب الجرودي
شارع  18نونبررقم  24الناضور ،
 ،62000الناضور املغرب
TCHARRANA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
بوطبب الناضور  62000الناضور
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.22341
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 TCHARRANA TRANSPORTمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي اوالد بوطبب
الناضور  62000الناضور املغرب
نتيجة ل   :عدم موافقة البنك على
تمويل شراء شاحنات للشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي اوالد
بوطبب الناضور  62000الناضور
املغرب.
و عين:
السيد(ة)  عبد العزيز غانم و
عنوانه(ا)  حي اوالد بوطيب 62000
الناضور املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :حي اوالد
بوطبب الناضور
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .623
581I

SOCOGESE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
«SOCIETE DE CONSEIL ET DE
»GESTION DES ENTREPRISES
 »«SOCOGESEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ولي
العهد إقامة موالي الكامل 30000 -
فاس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.15367
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أبريل  2022تمت
املصادقة على :
هبة السيد (ة)  عزالعرب سالوي 
 850حصة اجتماعية من أصل
 850حصة لفائدة السيد (ة) شامة
سالوي بتاريخ  19أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .2022/1903
582I
FIGENOR

SORIEN 1-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIGENOR
BD YOIUSSEF IBN 185
TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC
 SORIEN 1-SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحسن التاني  -عمارة بوعمارة
ص.ب  60العروي  62550 -الناظور

املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17913
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SORIEN 1-SARLمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي شارع الحسن التاني -
عمارة بوعمارة ص.ب  60العروي 
  62550الناظور املغرب نتيجة ل :نهاية نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
الحسن التاني  -عمارة بوعمارة ص.ب
 60العروي  62550 -الناظور املغرب.
و عين:
السيد(ة)  عبدالسالم بوعمارة
و عنوانه(ا)  شارع الحسن التاني -
عمارة بوعمارة ص.ب  60العروي 
 62550الناظور 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  15أبريل
 2022تحت رقم .603
583I
FIGENOR

SORIEN 1 - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIGENOR
BD YOIUSSEF IBN 185
TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC
 SORIEN 1 - SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
الحسن الثاني  -عمارة بوعمارة
ص.ب 60العروي  62550 -الناظور
املغرب.
قفل التصفية

8476

رقم التقييد في السجل التجاري :
.17913
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24مارس  2022تقرر حل
 SORIEN 1 - SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي شارع الحسن الثاني -
عمارة بوعمارة ص.ب 60العروي  -
 62550الناظور املغرب نتيجة لنهاية
نشاط الشركة.
و عين:
السيد(ة)  عبد السالم بوعمارة
و عنوانه(ا)  شارع الحسن الثاني -
عمارة بوعمارة ص.ب 60العروي 
 62550الناظور املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  24مارس  2022وفي شارع
الحسن الثاني  -عمارة بوعمارة
ص.ب 60العروي  62550 -الناظور
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .632
584I

الجريدة الرسمية
 CIBIمبلغ رأسمالها  200.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
 2الرقم  202شارع ابراهيم روداني
الدار البيضاء الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :
تداعيات اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب الطابق
 2الرقم  202شارع ابراهيم روداني
الدار البيضاء الدار البيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد سير و عنوانه(ا) 
 07زنقة مابيون اقامة ماري لويس
الطابق السفلي شقة  1فال فلوري 
الدار البيضاء  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 11
أبريل  2022تحت رقم .820834
585I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد IRRI-SYSTEMES
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي البساتين زنقة 4
عمارة  22شقة رقم  06القصرالكبير
  92150القصر الكبير املغرب نتيجةل  :التوقف التام عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي
البساتين زنقة  4عمارة  22شقة رقم
 06القصر الكبير  92150 -القصر
الكبيراملغرب.
و عين:
السيد(ة)  عبد هللا الشتيوي و
عنوانه(ا)  تجزئة االمل رقم 227
القصر الكبير  92150القصر الكبير
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 بالقصر الكبير بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .110
586I
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تفويت السيد (ة) محمد الوتيق
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
ياسين بطاحي بتاريخ  22دجنبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببوملان بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .56/2022
587I
محمد حسني العكاري

فيال شمس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

محمد حسني العكاري
 61زنقة يوغوسالفيا ممرالغندوري
عمارة الغندوري الطابق الثاني
شقة رقم  6جليزمراكش ،40000 ،
مراكش املغرب
فيال شمس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنيت
بزنيس زنقة مسلم تجزئة بوكار
الطابق الثالث شقة رقم  14باب
MAG GESTION
دكالة مراكش  40000 -مراكش
IRRI-SYSTEMES
املغرب
PUSH CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
sacompta
sarl
au
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
CIBI
STE
ONIZUKA
SARL
AU
املحدودة
حل شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
املسؤولية
ذات
شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
MAG GESTION
حل شركة
تفويت حصص
APPARTEMENT N 01 AU 1ER
PUSH CENTER
124667
sacompta sarl au
ETAGE 16 RUE ALBALADIA
CASABLANCA CASA، 20000،
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 244شارع الجيش امللكي ميسور ،
92150 Ksar El Kébir Larache
CASA MAROC
 06أبريل  2022تم إعداد القانون
 ،33250ميسور املغرب
- Morocco ، 92150، KSAR EL
 CIBIشركة ذات املسؤولية
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 STE ONIZUKA SARL AUشركة
 KEBIRاملغرب
املحدودة(في طور التصفية)
املحدودة باملميزات التالية:
ذات املسؤولية املحدودة
 IRRI-SYSTEMESشركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 2الرقم  202شارع ابراهيم روداني
رقم  480ميسور  33250 -ميسور املسؤولية املحدودة.
الوحيد(في طور التصفية)
الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20000
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الدارالبيضاء املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :فيال
تفويت حصص
البساتين زنقة  4عمارة  22شقة رقم
حل شركة
شمس.
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم التقييد في السجل التجاري
 06القصرالكبير 92150 -القصر
غرض الشركة بإيجاز - :
.1591
الكبيراملغرب.
.408853
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الشراء ،البناء ،التسيير ،التطوير،
حل شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رقم التقييد في السجل التجاري
املؤرخ في  22دجنبر  2021تمت االدارة واالستغالل وبيع كل عقار أو
املؤرخ في  21أبريل  2021تقرر حل
مجموعة عقارات أو حقوق عقارية.
.1595
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
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	 االستغالل ،التطويروإدارةهذه العقارات ومجموعة العقارات
أوحقوق عقارية عن طريق الكراء أو
تشييد مباني سكنية ،تجارية ،مهنية،
صناعية أو أخرى.
كل العمليات التي من
شأنها الشراء ،البيع ،املبادالت،
اإلسهام ،الكراء أوتشييد مباني
عقارية.
	الشراء ،البيع ،استيرادجميع املنتجات الداخلة في األنشطة
املذكورة أعاله.
وبصفة عامة ،كل
العمليات ،الصناعية ،التجارية،
املالية ،املدنية ،املنقولة أو العقارية
 ،املرتبطة مباشرة أو بصفة غير
مباشرة بالغرض االجتماعي أو بكل
غرض ذو صلة أو مماثل.
عنوان املقر االجتماعي  :زنيت
بزنيس زنقة مسلم تجزئة بوكار
الطابق الثالث شقة رقم  14باب
دكالة مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اريك جون كريستيان
فيليبير  50 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد برتران اندري فرانسوا تولي
 50 :حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اريك جون كريستيان
فيليبير عنوانه(ا)  فندق المونتان
 2383امبول السينغال.
السيد برتران اندري فرانسوا تولي
عنوانه(ا) فندق المونتان بيش 2383
سالي شمال امبور السنيغال.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اريك جون كريستيان
فيليبير عنوانه(ا)  فندق المونتان
 2383امبول السنيغال.

الجريدة الرسمية
السيد برتران اندري فرانسوا تولي
عنوانه(ا) فندق المونتان بيش 2383
امبول بيش السنيغال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .134885
588I

8477
AFRODITA

MACOMTEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AFRODITA
17Avenue Prince Moulay
Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC
fidu ben
 MACOMTEXشركة ذات مسؤولية
GROUPE SCOLAIRE
محدودة ذات الشريك الوحيد
KENRYOU SARL
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
إعالن متعدد القرارات
الحرة لالستيراد بطنجة قطعة C 79
fidu ben
 /79 C- 1حظائررقم  79C -5و 79
 85زنقة موالي عبد هللا ،25010 ،
 C - 6 - 90000طنجة املغرب.
خريبكة اململكة املغربية
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
GROUPE SCOLAIRE KENRYOU
.28581
« SARLشركة ذات املسؤولية
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املحدودة»
املؤرخ في  14أبريل  2022تم
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق
مراكش كلم  3بني مالل بني مالل رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 3.200.000درهم» أي 
 23000بني مالل املغرب.
من « 7.564.000درهم» إلى
«إعالن متعدد القرارات»
« 10.764.000درهم» عن طريق :
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
.3667
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي التجارية بطنجة بتاريخ  25أبريل
املؤرخ في  12يناير  2022تم اتخاذ  2022تحت رقم .253.134
القرارات التالية:
590I
قراررقم القرار  :1الذي ينص على
garantis conseil
مايلي :تفويت  400حصة من قادري 
حساني سعد للسيده مونيا بناني STATION ATLAS ESSAADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عفريت
الشريك الوحيد
قرار رقم القرار  :2الذي ينص
تأسيس شركة
على مايلي :اعادة صياغة القانون
garantis conseil
التاسي�سي للشركة
ابراج الكتبية عمارة رقم  18شقة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
رقم  05محاميد ،40000 ، 9
النظام األسا�سي التالية:
مراكش املغرب
بند رقم بند  6و البند  :7الذي 
STATION ATLAS ESSAADA
ينص على مايلي :تقسيم راسمال  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشركة
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عملية
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  25مارس برج دارسلطان  2محل رقم  3عمارة
 2022تحت رقم .310
ا محاميد  40000 - 9مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
589I

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124829
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.STATION ATLAS ESSAADA
غرض الشركة بإيجاز  - :محطة
وقود
 استغالل مطعم فضاء االلعاب .عنوان املقر االجتماعي  :عملية
برج دار سلطان  2محل رقم  3عمارة
ا محاميد  40000 - 9مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد انوى  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رشيد انوى  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد انوى عنوانه(ا) 
اسكجور تجزئة نسيم رقم 62
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد انوى عنوانه(ا) 
اسكجور تجزئة نسيم رقم 62
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .135036
591I

الجريدة الرسمية

8478
CABINET JOUDY CONSEIL

THIRTHY ONE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

CABINET JOUDY CONSEIL
Fiduciaire 15 Rue Champigny
3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc
THIRTHY ONE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  174شارع
الزرقطوني الطابق  20000 - 5الدار
البيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.280913
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  06أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 174شارع الزرقطوني الطابق - 5
 20000الدار البيضاء املغرب» إلى
« 25زنقة جون جوريس الطابق 2
رقم  20000 20000 6الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821956
592I
auditexpert

SEZA SHORE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

auditexpert
n 5 Rue Ghassan Kanafani 6
eme etage fes n 5 Rue Ghassan
Kanafani 6 eme etage fes،
30000، Fes maroc
 SEZA SHOREشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عالل بن عبد هللا زننقة عبد العزيز
الثعالبي اقامة  16الطابق  4مكتب
 28فاس فاس  30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72393
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SEZA :
. SHORE
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
خدمات .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل بن عبد هللا زننقة عبد العزيز
الثعالبي اقامة  16الطابق  4مكتب
 28فاس فاس  30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد الحمداني عنوانه(ا) 
حي اوالد ابراهيم عمارة فيصل رقم 6
الناظور  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد الحمداني عنوانه(ا) 
حي اوالد ابراهيم عمارة فيصل رقم 6
الناظور  62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1925
593I
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Audimi

PVC CONCEPT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 82
تجزئة صوفيا عين عمير ،طريق
إيموزار ،الطابق  ،4شقة  ،8فاس- .
 30000فاس املغرب .
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.53271
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21مارس  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 400.000درهم» أي من
« 1.100.000درهم» إلى «1.500.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  19أبريل
 2022تحت رقم .2087
595I

Audimi
Borj El yacout, Imm. B, 2éme
étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc
 PVC CONCEPTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
رحال املسكيني  ،برج الياقوت ،
عمارة ب  ،طابق  ، 2رقم 20000 - 4
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.508705
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) لحسن الرا�ضي
 200حصة اجتماعية من أصل 650
Cap Conseils
حصة لفائدة السيد (ة) محمد وحيى
OA Business Company
بتاريخ  23مارس .2022
تفويت السيد (ة) الحسن أومهدي  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 50حصة اجتماعية من أصل 150
تأسيس شركة
حصة لفائدة السيد (ة) محمد وحيى
Cap Conseils
بتاريخ  23مارس .2022
Bd Ibrahim Roudani ، ,303
تم اإليداع القانوني باملحكمة
20390، Casablanca Maroc
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
 OA Business Companyشركة
أبريل  2022تحت رقم .822486
ذات مسؤولية محدودة ذات
594I
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  219شارع
CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
AUDIT & CONSEILS
الزرقطوني و زاوية شارع الروداني
 ACCES DE L EAU POTABLEمكتب  11املعاريف  20330 -الدار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
البيضاء املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤولية
رفع رأسمال الشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
CABINET ABID EXPERTISE
رقم التقييد في السجل التجاري :
& COMPTABLE, AUDIT
539909
CONSEILS
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 28
فبراير  2022تم إعداد القانون
N° 45 AV HASSAN II IMM
 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
FES MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
ACCES DE L EAU POTABLE
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  OA :
. Business Company
غرض الشركة بإيجاز - :
االستشارات في اإلستراتيجية
اإلعالمية والتخطيط اإلعالمي
 االستشارات في مجال االتصاالتالرقمية.
 صناعة الدعاية واإلعالنعنوان املقراالجتماعي  219 :شارع
الزرقطوني و زاوية شارع الروداني
مكتب  11املعاريف  20330 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أسامة عمراوي  100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة عمراوي عنوانه(ا) 
 15شارع عبد العزيزبنشقرون اقامة
لينا شقة  5الطابق األول  30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة عمراوي عنوانه(ا) 
 15شارع عبد العزيزبنشقرون اقامة
لينا شقة  5الطابق األول  30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم .-
596I

موثق

كازا إديال»ش.م.م

casa ideal SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

السيد رشيد الجاري  40.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كريم الجاري  600 :بقيمة
 100درهم.
السيد رشيد الجاري  400 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم الجاري عنوانه(ا)  9
زنقة موزار ط  1حي راسين البيضاء
 20500البيضاء املغرب.
السيد رشيد الجاري عنوانه(ا) 
 3زنقة موزار طابق  7الشقة 12
حي راسين الدار البيضاء 20500
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم الجاري عنوانه(ا)  9
زنقة موزار ط  1حي راسين البيضاء
 20500البيضاء املغرب
السيد رشيد الجاري عنوانه(ا) 
 3زنقة موزار طابق  7الشقة 12
حي راسين الدار البيضاء 20500
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821787
597I

موثق
 448شارع محمد الخامس وزنقة
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق
الرابع رقم  11البيضاء ،20300 ،
الدارالبيضاء املغرب
كازا إديال»ش.م.م casa ideal SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء,59,شارع الزرقطوني ,إقامة
الزهور ,الطابق الثامن ,الرقم - 24
 20500البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540749
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 17مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
Cap Conseils
الوحيد.
HR Corporate
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :كازا 
الشريك الوحيد
إديال»ش.م.م .casa ideal SARL
تأسيس شركة
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
Cap Conseils
العقاري وإنجازالعمليات العقارية .
Bd Ibrahim Roudani ، ,303
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
20390، Casablanca Maroc
البيضاء,59,شارع الزرقطوني ,إقامة
 HR Corporateشركة ذات
الزهور ,الطابق الثامن ,الرقم  - 24مسؤولية محدودة ذات الشريك
 20500البيضاء املغرب.
الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها  وعنوان مقرها اإلجتماعي  219شارع
الشركة  99 :سنة .
الزرقطوني و زاوية شارع الروداني
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مكتب  11املعاريف  20330 -الدار
درهم ،مقسم كالتالي:
البيضاء املغرب
السيد كريم الجاري  60.000 :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

8479

رقم التقييد في السجل التجاري :
539911
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 28
فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  HR :
. Corporate
غرض الشركة بإيجاز - :
االستشارات في اإلستراتيجية
اإلعالمية والتخطيط اإلعالمي.
 اإلستشارات اإلستراتيجية. االستشارات في مجال االتصاالتالرقمية.
 صناعة الدعاية واإلعالن.عنوان املقراالجتماعي  219 :شارع
الزرقطوني و زاوية شارع الروداني
مكتب  11املعاريف  20330 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن روي�سي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن روي�سي عنوانه(ا) 
 12زنقة ابن خيران املعاريف 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن روي�سي عنوانه(ا) 
 12زنقة ابن خيران املعاريف 2000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أبريل  2022تحت رقم .-
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الجريدة الرسمية

8480
FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

ELITE KITCHEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé
; appt 4 Lot RIZANA
RESIDENCE LAHRECH N° 6
MEKNES ، 50050، MEKNES
MAROC
 ELITE KITCHENشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 4
عمارة  11تجزئة الشهدية شطر7-
مكناس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
56035
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ELITE :
.KITCHEN
غرض الشركة بإيجاز  :بيع االثاث
بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :محل 4
عمارة  11تجزئة الشهدية شطر 7-
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زهير الرمال  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زهير الرمال عنوانه(ا) فيال
 101تجزئة جنان مرجان 50000
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زهير الرمال عنوانه(ا) فيال
 101تجزئة جنان مرجان 50000
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1599
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مكتب الجرودي

MANAR NADOR
إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي
شارع  18نونبررقم  24الناضور ،
 ،62000الناضور املغرب
« MANAR NADORشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املحطة
الطرقية مكتب رقم 62000 16
الناضور املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.18033
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين السادة جمال اقوضاض -
مومن عبد العزيز  -ميمون الطاهري 
و مصطفى فلوح مسيرين للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تسيرالشركة من طرف السادة
اقوضاض  -مومن عبد العزيز -
ميمون الطاهري و مصطفى فلوح
و دلك باالمضاء املشترك لثالثة
مسيرين من املسيرين االربعة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .652
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TGE FIDUS
األسماء الشخصية والعائلية
OBG FOOD
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد رضوان خيزران عنوانه(ا) 
الشريك الوحيد
 14شارع بغوسبغ مغيمي  0مارساي 
تأسيس شركة
فرنسا
TGE FIDUS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  26أبريل
عمارة  Bرقم  39الطابق ،28810 ، 6
 2022تحت رقم .799
املحمدية املغرب
601I
 OBG FOODشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
AMJ MANAGEMENT
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4شارع
ALLROUND CONSULTING
فلسطين تجزئة الحرية 1شقة 03
SERVICES SARL AU
طابق  28800 - 02املحمدية املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
AMJ MANAGEMENT
30423
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في زنقة االردن اقامة يامنة  2الطابق
االول رقم  30طنجة ،90000 ،
 19أبريل  2022تم إعداد القانون
طنجة املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
ALLROUND CONSULTING
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
 SERVICES SARL AUشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي بولفار
تسمية الشركة متبوعة عند محمد الخامس  122اقامة رضوان
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   OBG :الطابق  8رقم  55طنجة 90000 -
.FOOD
طنجة املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :الوجبات
تفويت حصص
السريعة  -مقهى.
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  4 :شارع
.77755
فلسطين تجزئة الحرية 1شقة 03
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
طابق  28800 - 02املحمدية املغرب.
املؤرخ في  09مارس  2022تمت
املدة التي تأسست من أجلها 
املصادقة على :
الشركة  99 :سنة .
تفويت السيد (ة)  ROTMANS
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي DANILO 30 :حصة اجتماعية من
السيد رضوان خيزران  1.000 :أصل  30حصة لفائدة السيد (ة) 
 SHEMA PRUDENCEبتاريخ 09
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان خيزران عنوانه(ا)  التجارية بطنجة بتاريخ  25أبريل
 14شارع بغوسبغ مغيمي  2022 000تحت رقم .253160
602I
مارساي فرنسا.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11
FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

FITO QUIK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El
،Meskini 4 etage fes vn ، 30000
فاس املغرب
 FITO QUIKشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى
الكواش طابق الثاني فاس30000 - .
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72405
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  FITO :
.QUIK
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
مستلزمات الصيدلية.
تاجر..
عنوان املقراالجتماعي  :شارع عبد
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى
الكواش طابق الثاني فاس30000 - .
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خطاب محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد خطاب محمد عنوانه(ا) 
سيدي عثمان بلوك  53رقم  10التجارية بفاس بتاريخ  19أبريل
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء  2022تحت رقم .2087
604I
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
MOORE CASABLANCA
ومواطن مسيري الشركة:
ميكاسونيك
السيد خطاب محمد عنوانه(ا) 
سيدي عثمان بلوك  53رقم  10شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
تفويت حصص
املغرب
MOORE CASABLANCA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ORIGIN OFFICE OASIS 78
التجارية بفاس بتاريخ  25أبريل
BIS RUE DES PAPILLONS
 2022تحت رقم .-
EXTENSION ، 20410،
603I
CASABLANCA MAROC
ميكاسونيك شركة ذات مسؤولية
CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
محدودة ذات الشريك الوحيد
AUDIT & CONSEILS
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند
ACCES DE L EAU POTABLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات بيزنيس سنترموريش 6 ،زنقة دايت
عوا طابق  4شقة  16عمارة  6اكدال
الشريك الوحيد
الرباط  10090 -الرباط املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تفويت حصص
CABINET ABID EXPERTISE
رقم التقييد في السجل التجاري
& COMPTABLE, AUDIT
.141573
CONSEILS
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
N° 45 AV HASSAN II IMM
 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،املؤرخ في  28يناير  2022تمت
املصادقة على :
FES MAROC
تفويت السيد (ة) الشركة
ACCES DE L EAU POTABLE
ميكاسونيك  2.500حصة اجتماعية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
من أصل  2.500حصة لفائدة السيد
الشريك الوحيد
(ة)  سيرج باطاميا بتاريخ  02مارس
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 82
.2022
تجزئة صوفيا عين عمير ،طريق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
إيموزار ،الطابق  ،4شقة - 8
التجارية بالرباط بتاريخ  21أبريل
 30000فاس املغرب.
 2022تحت رقم .124022
تحويل املقراالجتماعي للشركة
605I
رقم التقييد في السجل التجاري
.53271
ساجيس كونساي
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
ELENOR SYSTEMS
املؤرخ في  21مارس  2022تم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
الشريك الوحيد
«رقم  82تجزئة صوفيا عين عمير،
حل شركة
طريق إيموزار ،الطابق  ،4شقة - 8
ساجيس كونساي
 30000فاس املغرب» إلى «قطعة  ،4مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد
تجزئة هاجرالطابق  30000 - 3فاس هللا الطابق الثالث رقم  36فاس ،
 ،30000فاس املغرب
املغرب».

8481

 ELENOR SYSTEMSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ،11
بلوك ب ،3تجزئة النور ،شارع ابن
الخطيب ،طريق عين الشقف -
 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.30121
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد ELENOR
 SYSTEMSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 ،11بلوك ب ،3تجزئة النور ،شارع
ابن الخطيب ،طريق عين الشقف -
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :تعثر
في النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب رقم
 ،11بلوك ب ،3تجزئة النور ،شارع
ابن الخطيب ،طريق عين الشقف -
 30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة)  شكيب كتاني و
عنوانه(ا)  رقم  ،7شارع أنطوان دي 
سوريو 54180 54300هوديمونت
فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :رقم ،11
بلوك ب ،3تجزئة النور ،شارع ابن
الخطيب ،طريق عين الشقف
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .2201
606I

الجريدة الرسمية

8482
HDM SERVICE SARL A.U

HDM SERVICE SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HDM SERVICE SARL A.U
رقم  4شارع اإلخوة داربن الشيخ
التمسية ايت ملول  ،86602 ،ايت
ملول املغرب
 HDM SERVICE SARL A.Uشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4
شارع اإلخوة داربن الشيخ التمسية
ايت ملول  86602 -ايت ملول
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
26009
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HDM :
.SERVICE SARL A.U
غرض الشركة بإيجاز  - :شراء
وبيع وتخزين وتوزيع جميع أنواع
الوقود وزيوت التشحيم.
 إنشاء وتشغيل وإدارة جميعمحطات الخدمة.
 تسويق وتوزيع كافة املنتجاتاملشتقة من البترول.
 بيع وتوزيع وتسويق جميع ماركاتاإلطارات ،التجميع والتفكيك،
املوازنة والتوازي والتعديالت.
 وبشكل أعم  ،جميع املعامالتاملالية أو التجارية أو الصناعية أو
العقارية او املالية أو املعامالت األخرى
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر
كليا أو ً
ً
جزئيا بغرض الشركة املوضح

رقم التقييد في السجل التجاري
.99731
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.900.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «3.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .135169
608I

أعاله وأي غرض مشابه أو ذي صلة
من املحتمل أن يسهل أو يعزز تطوير
الشركة وأعمالها..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 4
شارع اإلخوة دار بن الشيخ التمسية
ايت ملول  86602 -ايت ملول املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اخرازمحند  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اخرازمحند عنوانه(ا) دوار
CCJF
التمسية شارع االخوة رقم  6048ايت
RM GROUP
ملول  86602ايت ملول املغرب.
إعالن متعدد القرارات
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
CCJF
السيد اخرازمحند عنوانه(ا) دوار
Bd la corniche Rés Al Yacht
التمسية شارع االخوة رقم  6048ايت imm B 5ème Etg Casablanca ،
ملول  86602ايت ملول املغرب
20040، CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
« RM GROUPشركة ذات
االبتدائية بانزكان بتاريخ  26أبريل
املسؤولية املحدودة»
 2022تحت رقم .807
وعنوان مقرها االجتماعي،51 :تجزئة
607I
 SNCIالحي الصناعي شرق البرنو�صي
  20000الدارالبيضاء املغرب.FISCALITY CONSULTING CENTER
«إعالن متعدد القرارات»
IZMFER
رقم التقييد في السجل التجاري:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
.191.091
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
FISCALITY CONSULTING
املؤرخ في  11أبريل  2022تم اتخاذ
CENTER
القرارات التالية:
AV PRINCE MY ABDELLAH
قرار رقم  :1-الذي ينص على
AHLAM B IMM 38 3EME
مايلي :بيع حصص اجتماعية
ETAGE APPT 13 MARRAKECH
قرار رقم  :2-الذي ينص على
MARRAKECH، 40000،
مايلي :استقالة مسير
MARRAKECH maroc
قراررقم  :3-الذي ينص على مايلي:
 IZMFERشركة ذات مسؤولية
تحويل الشكل القانوني للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
قراررقم  :4-الذي ينص على مايلي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
إعادة صياغة القانون األسا�سي
بودهيررقم  6جماعة السعادة -
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
 40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
النظام األسا�سي التالية:
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بند رقم  :1-الذي ينص على
مايلي - :بيع ( )500خمسمائة حصة
اجتماعية من طرف السيد رشيد
كودان إلى املفوت له السيد مراد
اشواق .
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
استقالة املسيرالسيد رشيد كودان.
بند رقم  :3-الذي ينص على مايلي:
 تحويل الشكل القانوني للشركة منشركة ذات املسؤولية املحدودة إلى
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
بند رقم  :4-الذي ينص على مايلي:
إعادة صياغة القانون األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .821818
609I
smaticomp

LA CONSONNE PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة

smaticomp
angle bd emile zola et rue rethel
N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc
 LA CONSONNE PRIVEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي محافظة
النواصرإقليم بوسكورة ديار
النواصراالزدهار 2الدارالبيضاء -
 27182الدارالبيضاء املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.435825
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أبريل  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «االستشارات
اإلدارية» إلى «رئيس مؤسسة للتعليم
االبتدائي».
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 26أبريل  2022تحت رقم .822269
610I
FISCALITY CONSULTING CENTER

CONST ARHAI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FISCALITY CONSULTING
CENTER
AV PRINCE MY ABDELLAH
AHLAM B IMM 38 3EME
ETAGE APPT 13 MARRAKECH
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc
 CONST ARHAI SERVICESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
بودهيررقم  7جماعة السعادة -
 40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.90919
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.500.000درهم» أي من
« 1.500.000درهم» إلى «3.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .135171
611I

الجريدة الرسمية
MELIUS CONSULTING
السيدة مريم املسعودي  100 :
MEM DIGITAL
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
CONSULTING S.A.R.L-A.U
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيدة مريم املسعودي عنوانه(ا) 
تأسيس شركة
 111تجزئة ليالي  26202 2برشيد
MELIUS CONSULTING
املغرب.
رقم  ، 49زنقة سعد إبن أبي وقاص ،
األسماء الشخصية والعائلية
الطابق الثاني  ،مكتب رقم  3ألزاس ومواطن مسيري الشركة:
لورين ،20120 ،الدارالبيضاء
السيدة مريم املسعودي عنوانه(ا) 
املغرب
 111تجزئة ليالي  26202 2برشيد
 MEM DIGITAL CONSULTINGاملغرب
 S.A.R.L-A.Uشركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،7زنقة
أبريل  2022تحت رقم .822477
سبتة  ،إقامة رامي  ،الطابق ،2
612I
مكتب رقم  ، 8املستشفيات -
 20360الدارالبيضاء املغرب
CCJF
تأسيس شركة ذات مسؤولية
SOFT CLOTHING
محدودة ذات الشريك الوحيد
إعالن متعدد القرارات
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
CCJF
541427
Bd la corniche Rés Al Yacht
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 07
imm B 5ème Etg Casablanca ،
أبريل  2022تم إعداد القانون
20040، CASABLANCA MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
« SOFT CLOTHINGشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة»
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها االجتماعي،51 :
شكل الشركة  :شركة ذات
تجزئة  SNCIالحي الصناعي شرق
مسؤولية محدودة ذات الشريك
البرنو�صي  20000 -الدارالبيضاء
الوحيد.
املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
«إعالن متعدد القرارات»
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MEM :
 DIGITAL CONSULTING S.A.R.Lرقم التقييد في السجل التجاري:.115.505
.A.U
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  :مبرمج ،
محلل  ،مصمم كمبيوتر  ،مستشار املؤرخ في  11أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
في التسيير.
قرار رقم  :1-الذي ينص على
عنوان املقر االجتماعي  ،7 :زنقة
سبتة  ،إقامة رامي  ،الطابق  ،2مايلي :بيع حصص اجتماعية
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مكتب رقم  ، 8املستشفيات 20360 -
مايلي :استقالة مسير
الدارالبيضاء املغرب.
قراررقم  :3-الذي ينص على مايلي:
املدة التي تأسست من أجلها 
ن
إعادة صياغة القانو األسا�سي
الشركة  99 :سنة .
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
النظام األسا�سي التالية:

8483

بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
 بيع ()10عشر حصص اجتماعيةمن طرف السيد رشيد كودان إلى
املفوت له السيد مراد اشواق .
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
 استقالة املسير السيد رشيد كودانواالحتفاظ بالسيد مراد اشواق
مسيرا وحيدا للشركة
بند رقم  :3-الذي ينص على مايلي:
 إعادة صياغة القانون األسا�سيتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .821979
613I
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

EXPERTS REFUGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
28RUE DE PROVINS 4éme
ETAGE N°11 CASABLANCA،
20310، Casablanca Maroc
 EXPERTS REFUGEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة الطابق  10رقم - 57
 20090الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
538491
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

الجريدة الرسمية

8484

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.EXPERTS REFUGE
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
أإلعالميات.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحة الطابق  10رقم - 57
 20090الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد وحيدي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد وحيدي عنوانه(ا) 
زنقة النرجس الطابق  2شقة  3إقامة
عمر  20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد وحيدي عنوانه(ا) 
زنقة النرجس الطابق  2شقة  3إقامة
عمر  20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
مارس  2022تحت رقم .819599
614I
HBN SERVICES

أو إيكس للبناء

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HBN SERVICES
 23شارع عقبة ابن نافع الطلبق
 3رقم  5الحي املحمدي البيضاء ،
 ،20570البيضاء املغرب
أو إيكس للبناء شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
الحرية الطابق  3رقم 20000 - 5
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
541031

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :أو
إيكس للبناء .
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
ذات املسؤولية املحددة متخصصة
في شراء و البناء وبيع الشقق .
عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
الحرية الطابق  3رقم 20000 - 5
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان بديل  400 :حصة
بقيمة  40.000درهم للحصة .
الشركة او إيكس بروبيرتي 600 :
حصة بقيمة  60.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان بديل عنوانه(ا) 30
زنقة موالي يوسف برشيد 26100
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هند شبيب عنوانه(ا) 20
زنقة موالي يوسف برشيد 2610
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .21042022
615I
HBN SERVICES

أو إيكس سيتي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HBN SERVICES
 23شارع عقبة ابن نافع الطلبق
 3رقم  5الحي املحمدي البيضاء ،
 ،20570البيضاء املغرب
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األسماء الشخصية والعائلية
أو إيكس سيتي شركة ذات
املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
السيد ناسم بنقدور عنوانه(ا) 
اللة الياقوت ومصطفى ملعاني
 442شارع الشهداء بلوك  09الحي
الطابق األول رقم  56مركزالرياض  -املحمدي   20570الدار البيضاء
 20000البيضاء املغرب
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
رقم التقييد في السجل التجاري :
مارس  2022تحت رقم .30032022
538559
616I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يناير  2022تم إعداد القانون
CABINET BOUZIDI
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
JAWDA BRIQ
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
CABINET BOUZIDI
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :أو عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
إيكس سيتي .
 JAWDA BRIQشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
املسؤولية املحدودة
ذات املسؤولية املحدودة املتخصصة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار
في شراء وبيع الشقق الجاهزة .
عنوان املقر االجتماعي  61 :زنقة ايادان عمارة باسم هللا رقم
شارع اللة الياقوت ومصطفى ملعاني 23ء 42الناظور الناظور 62000
الطابق األول رقم  56مركز الرياض -
الناظور املغرب
 20000البيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها 
املحدودة
الشركة  99 :سنة .
رقم التقييد في السجل التجاري :
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
23965
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد ناسم بنقدور  200 :حصة  08أبريل  2022تم إعداد القانون
بقيمة  20.000درهم للحصة .
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
السيد يونس جبري  200 :حصة
املحدودة باملميزات التالية:
بقيمة  20.000درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة او إيكس بروبيرتي 600 :
املسؤولية املحدودة.
حصة بقيمة  60.000درهم للحصة .
تسمية الشركة متبوعة عند
األسماء الشخصية والعائلية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ناسم بنقدور عنوانه(ا)  .JAWDA BRIQ
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج
 442شارع الشهداء بلوك  09الحي
االجوارواالسقف.
املحمدي  20570برشيد املغرب.
عنوان املقراالجتماعي  :حي املطار
السيد يونس جبري عنوانه(ا) 12
زنقة روكروي اقامة بريستيج رقم زنقة ايادان عمارة باسم هللا رقم
 11البيلفدير  20300الدار البيضاء 23ء 42الناظور الناظور 62000
الناظور املغرب.
املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سالمة عبد القدر 250 :
حصة بقيمة  25.000درهم للحصة .
السيد سالمة مصطفى 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد سالمة سفيان 250 :
حصة بقيمة  25.000درهم للحصة .
السيد سالمة عبد القدر 250 :
بقيمة  25.000درهم.
السيد سالمة مصطفى 500 :
بقيمة  50.000درهم.
السيد سالمة سفيان 250 :
بقيمة  25.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سالمة عبد القدرعنوانه(ا) 
 21زنقة بني بوفراح السوي�سي الرباط
 62000الرباط املغرب.
السيد سالمة مصطفى عنوانه(ا) 
 35زنقة اوالد فراح السوي�سي الرباط
 62000الرباط املغرب.
ACO CONSULTING
السيد سالمة سفيان عنوانه(ا) 
KEMIPHARM
شارع بئر انزران ازغنغان الناظور
إعالن متعدد القرارات
 62000الناظور املغرب.
ACO CONSULTING
األسماء الشخصية والعائلية
rue libourne - résidence du ,70
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سالمة عبد القدرعنوانه(ا)  centre - 4ème étage- Apt.14- ،
20500، casablanca maroc
 21زنقة بني بوفراح السوي�سي الرباط
« KEMIPHARMشركة املساهمة»
 62000الرباط املغرب
وعنوان مقرها االجتماعي :محل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  18أبريل رقم  - 15تجزئة رقم  - 92املنطقة
الصناعية لبسكورة  - -الدار
 2022تحت رقم .622
البيضاء املغرب.
617I
«إعالن متعدد القرارات»
SELECT CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري:
.261637
COCHAZUR
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
إعالن متعدد القرارات
املؤرخ في  25يناير  2021تم اتخاذ
SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عمارة 421الطابق القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
الرابع رقم ،20360 ، 16البيضاء
عزل السيدة هند السفياني من
املغرب
مهامها كصيدلي مسؤول 
« COCHAZURشركة ذات
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
املسؤولية املحدودة»

عزل السيدة هند السفياني من
مهامها كعضو في مجلس اإلدارة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيدة السعدية ابراري 
كصيدلي مسؤول
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعيين السيدة السعدية ابراري 
كعضو في مجلس اإلدارة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم لم يتم تعديل أي بند:
الذي ينص على مايلي :لم يتم تعديل
أي بند
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .822114
619I

وعنوان مقرها االجتماعي :الطريق
كم  111تجزئة  SNCIالحي الصناعي
عين السبع  - -الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.103247
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين السيدة سهيلة ماحلو كمسيرة
ثانية للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :17الذي ينص على
مايلي :للشركة مسيران هما السيد
مراد ماحلو و السيدة سهيلة ماحلو 
و تتبت مسؤولية الشركة بامضائهما 
املتفرق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
cui net negoce
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
48NTIC SARL Au
أبريل  2022تحت رقم .822206
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
618I
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

 48NTICشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
شارع محمد الخامس إقامة البركة
الطابق الرابع شقة ،60000 ، 16
وجدة مغرب
 48NTICشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
محمد الخامس إقامة البركة الطابق
الرابع شقة  16وجدة املغرب .
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.38303
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  13ماي 2020
تحت رقم
مقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  03مارس  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :

8485

التدريب الشخ�صي واملنهي
تدريب احترافي
مقاولة التعبئة والتغليف.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  28مارس
 2022تحت رقم .375
620I
CABINET HAMZAOUI

T-TEX GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

CABINET HAMZAOUI
19BIS AVENUE OMAR IBN AL
KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC
 T-TEX GROUPEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
اريحا الطابق الول تجزئة رقم 773
املنطقة الصناعية املجد 90000 -
طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.51821
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 12زنقة اريحا الطابق الول تجزئة
رقم  773املنطقة الصناعية املجد -
 90000طنجة املغرب» إلى « 12زنقة
اريحا الطابق الول تجزئة رقم 772
املنطقة الصناعية املجد 90000 -
طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .3529
621I

الجريدة الرسمية

8486
FISCALITY CONSULTING CENTER

IDAFOSA LUXURY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FISCALITY CONSULTING
CENTER
AV PRINCE MY ABDELLAH
AHLAM B IMM 38 3EME
ETAGE APPT 13 MARRAKECH
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc
 IDAFOSA LUXURYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي السعادة 1
رقم  101محاميد  40000 -مراكش
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.107951
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07أبريل  2022تم
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
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .135172
622I
CCJF

TWO ONE CLOTHING
إعالن متعدد القرارات

CCJF
Bd la corniche Rés Al Yacht
imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
« TWO ONE CLOTHINGشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي،51 :
تجزئة  SNCIالحي الصناعي شرق
البرنو�صي  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.105.837
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :بيع حصص اجتماعية
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :استقالة مسير
قراررقم  :3-الذي ينص على مايلي:
إعادة صياغة القانون األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
 بيع (  )10عشر حصص اجتماعيةمن طرف السيد رشيد كودان إلى
املفوت له السيد مراد اشواق .
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
 استقالة املسير السيد رشيد كودانواالحتفاظ بالسيد مراد اشواق
مسيرا وحيدا للشركة
بند رقم  :3-الذي ينص على مايلي:
إعادة صياغة القانون األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .821981
623I
CCJF
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :بيع حصص اجتماعية
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :استقالة مسير
قراررقم  :3-الذي ينص على مايلي:
إعادة صياغة القانون األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
 بيع (  )10عشر حصص اجتماعيةمن طرف السيد رشيد كودان إلى
املفوت له السيد مراد اشواق .
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
 استقالة املسير السيد رشيد كودانو االحتفاظ بالسيد مراد اشواق
مسيرا وحيدا للشركة
بند رقم  :3-الذي ينص على مايلي:
إعادة صياغة القانون األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .821980
624I
FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

MARKAZ AQUAR
ENSEIGNE : AQAR HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

INDUVET
FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
إعالن متعدد القرارات
FIDUMAR
CCJF
151RUE MOHAMED EL
Bd la corniche Rés Al Yacht
BEQUAL GUELIZ ، 40000،
imm B 5ème Etg Casablanca ،
MARRAKECH MAROC
MARKAZ AQUAR ENSEIGNE 20040، CASABLANCA MAROC
« INDUVETشركة ذات املسؤولية
 : AQAR HOMEشركة ذات
املحدودة»
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
وعنوان مقرها اإلجتماعي  345املسار
الشفشاوني كلم  11.500طريق 110
طريق اسفي  40000 -مراكش
الحي الصناعي عين السبع 20000 -
املغرب
الدارالبيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
«إعالن متعدد القرارات»
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
رقم التقييد في السجل التجاري :
124789
.161747

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 31مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
MARKAZ AQUAR ENSEIGNE :
.AQAR HOME
غرض الشركة بإيجاز  :التنمية
العقارية.
عنوان املقر االجتماعي 345 :
املسار طريق اسفي  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فهد اربيعة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ياسين صحصاح 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فهد اربيعة عنوانه(ا) 
C DE LA DALIA N° 11 P
C
TORREDEMBARRA
.TARRAGONA ESPAGNE
السيد ياسين صحصاح عنوانه(ا) 
 104زنقة ابن البناء حي الفردوس
تجزئة اختيار  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فهد اربيعة عنوانه(ا) 
C DE LA DALIA N° 11 P
C
TORREDEMBARRA
TARRAGONA ESPAGNE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .135006
625I
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FLASH ECONOMIE
  40000مراكش املغرب.تحويل املقراالجتماعي للشركة
VANEIGENS MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.122361
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املؤرخ في  02مارس  2022تم تحويل
VANEIGENS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع عبد الكريم الخطابي عمارة
الشريك الوحيد
رأسمالها 10.000,00:درهم
ايمان  28الطابق الثاني رقم 47
مقرها االجتماعي  119:شارع عبد مكتب رقم  40000 - 11مراكش
املومن مكتب رقم  20340,18الدار املغرب» إلى «اقامة نور  2شقة رقم
 16شارع الحسن الثاني 40000 -
البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري  :مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
454639
بمقت�ضى القرارات االستثنائية التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
للشريك الوحيد بتاريخ  02يوليوز  2022تحت رقم .135157
 2021قرر ما يلي :
627I
تحويل املقر الحالي للشركة من
CAB ASSISTANCE
 119شارع عبد املومن مكتب رقم
ENDICHI IMMOBILIER
, 20340,18الدار البيضاء الى 179
شركة ذات املسؤولية املحدودة
زاوية شارع لندن و شارع املقاومة حي
تأسيس شركة
مرس السلطان الدارالبيضاء
CAB ASSISTANCE
تعديل الفصل  5من النظام
ROUTE DE TETOUAN 76
األسا�سي للشركة
RESIDENCE NABIL 1ER
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ ETAGE N° 3 TANGER ، 90000، 05
TANGER MAROC
ابريل  2022تحت رقم 820176
تم تعديل السجل التجاري   ENDICHI IMMOBILIERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ  16فبراير  2022تحت رقم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21
اقامة الشاوية شارع يوسف ابن
.12551
تاشفين حي رشيد رضا 90000 -
626I
طنجة املغرب
ACTIONS FINANCE CONSEILS
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
PHONE2LEAD
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
126619
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ACTIONS FINANCE CONSEILS
 6زنـقـة قــدمــاء ال ـم ـراك ـشـي ـيـن م ـك ـتــب  07أبريل  2022تم إعداد القانون
رق ــم  4جليز ،40000 ،مراكش
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 PHONE2LEADشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي عمارة ايمان  28اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
الطابق الثاني رقم  47مكتب رقم .ENDICHI IMMOBILIER 11

8487

غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
عقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 21
اقامة الشاوية شارع يوسف ابن
تاشفين حي رشيد رضا  90000 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نادية مزوز  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد احمد مزوز  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نادية مزوز عنوانه(ا) 
شارع ابي حسن الشادلي زنقة
مانكوليس اقامة مربوحة  01طابق
 02شقة  90000 07طنحة املغرب.
السيد احمد مزوز عنوانه(ا) ايت
حمو اوحماد  53100ازرو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادية مزوز عنوانه(ا) 
شارع ابي حسن الشادلي زنقة
مانكوليس اقامة مربوحة  01طابق
 02شقة  90000 07طنحة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .253089
628I
ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,
NOTAIRE

MAYSSAE BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE
 23زنقة كارنو  ،الطابق السادس
مكتب رقم  8طنجة ،90000 ،
طنجة املغرب
MAYSSAE BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12
خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم
 90000 - 8طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
126733
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 27مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. MAYSSAE BUILDING SARL
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 12
خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم
 90000 - 8طنجة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد الشعاير عبد الواحد
 50 :حصة بقيمة  50.000درهم
للحصة .
السيدة حفصة زيان  20 :حصة
بقيمة  20.000درهم للحصة .
السيدة الشعايري ميساء 10 :
حصة بقيمة  10.000درهم للحصة .
السيدة الشعايري اسراء 10 :
حصة بقيمة  10.000درهم للحصة .
السيد الشعايري محمد 10 :
حصة بقيمة  10.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشعايري عبد الواحد
عنوانه(ا) تجزئة باب سبة شارع عبد
الخالق طريس زنقة شفشاون رقم
 90000 216الفنيدق املغرب .
السيدة حفصة زيان عنوانه(ا) 
تجزئة باب سبة شارع عبد الخالق
طريس زنقة شفشاون رقم 216
 90000الفنيدق املغرب .
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السيدة الشعايري ميساء
عنوانه(ا) تجزئة باب سبة شارع عبد
الخالق طريس زنقة شفشاون رقم
 90000 216الفنيدق املغرب .
السيدة الشعايري اسراء
عنوانه(ا) تجزئة باب سبة شارع عبد
الخالق طريس زنقة شفشاون رقم
 90000 216الفنيدق املغرب.
السيد الشعايري محمد عنوانه(ا) 
تجزئة باب سبة شارع عبد الخالق
طريس زنقة شفشاون رقم 216
 90000الفنيدق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشعايري عبد الواحد
عنوانه(ا) تجزئة باب سبة شارع عبد
الخالق طريس زنقة شفشاون رقم
 90000 216الفنيدق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .3708
629I
فيفونديس مركزأعمال

TRUE PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس مركزأعمال
rue abou abbas jeraoui N 17
5 quartier de la gare ، 20310،
 CASABLANCAاملغرب
 TRUE PARTNERSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
بانوراما التجمع السكني  1عمارة
 14الطابق  1سيدي معروف الدار
البيضاء  20280 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
541421

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TRUE :
.PARTNERS
غرض الشركة بإيجاز EXPERT :
.COMPTABLE
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
بانوراما التجمع السكني  1عمارة
 14الطابق  1سيدي معروف الدار
البيضاء  20280 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادريس مومن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس مومن عنوانه(ا) 
اقامة سفيان عمارة ا 1رقم  2سيدي 
معروف البيضاء  20280الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس مومن عنوانه(ا) 
اقامة سفيان عمارة ا 1رقم  2سيدي 
معروف البيضاء  20280الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822473
630I
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عادل الزميتة  -محاسب-

RITAJ FIVE STARS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميتة  -محاسب-
 250حي االدارسة بلوك  2تازة ،
 ،35000تازة املغرب
 RITAJ FIVE STARSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ودادية
الهناء رقم  255شقة رقم - 2
 35000تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6503
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  RITAJ :
.FIVE STARS
غرض الشركة بإيجاز - :البناء و
األشغال املختلفة
 املعامالت التجاريةاالستيراد و التصدير.عنوان املقر االجتماعي  :ودادية
الهناء رقم  255شقة رقم 35000 - 2
تازة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ابتسام بوجداين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ابتسام بوجداين
عنوانه(ا)  ودادية الهناء رقم 255
 35000تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ابتسام بوجداين
عنوانه(ا)  ودادية الهناء رقم 255
 35000تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .185/2022
631I
FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

PARA KHADIJA ROSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc
 PARA KHADIJA ROSEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :محل
رقم  62الزنقة  27اقامة رياض
الفتوح املجموعة د  3تجزئة السالم
 1سيدي مومن  20400 -الدار
البيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.463695
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28فبراير  2022تقرر حل
 PARA KHADIJA ROSEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
محل رقم  62الزنقة  27اقامة رياض
الفتوح املجموعة د  3تجزئة السالم 1
سيدي مومن  20400 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الهدف.
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و عين:
السيد(ة)  خديجة عبدي و
عنوانه(ا) انا�سي  6مدخل  5رقم
 10البرنو�صي  20610الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  28فبراير  2022وفي محل رقم
 62الزنقة  27اقامة رياض الفتوح
املجموعة د  3تجزئة السالم 1
سيدي مومن  20400 -الدارالبيضاء
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822538
632I
GESTION ALJANOUB

TARFAYA PICTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
 TARFAYA PICTURESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفيال
بدون رقم طرفاية  70050 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
41341
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.TARFAYA PICTURES

غرض الشركة بإيجاز  :اإلنتاج
السمعي البصري   ،تحقيق و إنتاج
األفالم السينمائية  ،الفواصل
االشهارية ،جميع املنتجات السمعية
البصرية  ,استيراد وتصدير  ,تجارة
عامة ...
عنوان املقر االجتماعي  :حي الفيال
بدون رقم طرفاية  70050 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جمال الحيراش 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ثرية الحيراش 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جمال الحيراش عنوانه(ا) 
حي الفيال بدون رقم طرفاية 70050
العيون املغرب.
السيدة ثرية الحيراش عنوانه(ا) 
حي الفيال بدون رقم طرفاية 70050
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جمال الحيراش عنوانه(ا) 
حي الفيال بدون رقم طرفاية 70050

8489
FLASH ECONOMIE

ANGELNINE Y INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ANGELNINE Y INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  10.000:درهم
مقرها االجتماعي;تجزئة  144زنقة
محمد سميحة اقامة جوهرة محمد
سميحة الطابق  6رقم  35الدار
البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
376681
بمقت�ضى الجمع العام للشركاء
املؤرخ بتاريخ  31مارس  2022تمت :
املوافقة على حسابات التصفيةالنهائية ،
إبراء ذمة املصفية السيدةمستور سميرة إلدارتها وقيامها 
بمهامها
أعلن إغالق عمليات التصفيةً
اعتبارا من يوم الجمع املذكور.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .822308
634I
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

KALEPIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
العيون املغرب
28RUE DE PROVINS 4éme
السيدة ثرية الحيراش عنوانه(ا) 
حي الفيال بدون رقم طرفاية ETAGE N°11 CASABLANCA، 70050
20310، Casablanca Maroc
العيون املغرب
 KALEPINشركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26أبريل وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
 2022تحت رقم .1155/2022
محمد سميحة الطابق  10رقم - 57
633I
 20090الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
532069
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.KALEPIN
غرض الشركة بإيجاز  :الهندسة
املعمارية.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحة الطابق  10رقم - 57
 20090الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد توفيق عدناني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد توفيق عدناني عنوانه(ا) 
 21تجزئة بيال املدينة كاليفورنيا 
 20250الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد توفيق عدناني عنوانه(ا) 
 21تجزئة بيال املدينة كاليفورنيا 
 20250الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
فبراير  2022تحت رقم .812283
635I
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CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

KINE VITAL
PHYSIOTHERAPIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
28RUE DE PROVINS 4éme
ETAGE N°11 CASABLANCA،
20310، Casablanca Maroc
KINE VITAL PHYSIOTHERAPIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  48زنقة
جبل عروي حي السالم سيال الحي
الحسني  20100 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
529039
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  KINE :
.VITAL PHYSIOTHERAPIE
غرض الشركة بإيجاز  :الترويض
الطبي.
عنوان املقر االجتماعي  48 :زنقة
جبل عروي حي السالم سيال الحي
الحسني  20100 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ناصيرمحمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ناصيرمحمد عنوانه(ا) 
 3زنقة أبواملحاسن روياني الطابق
 3املعاريف  20000الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ناصيرمحمد عنوانه(ا) 
 3زنقة أبواملحاسن روياني الطابق
 3املعاريف  20000الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يناير  2022تحت رقم .809018
636I
مينارة فينانس جروب

إس أو فينانس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مينارة فينانس جروب
 52شارع موالي رشيد شقة رقم
 7الطابق الرابع جليزمراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
إس أو فينانس شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  52شارع
موالي رشيد شقة رقم  7الطابق
الرابع جليز 40000 -مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.111585
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة إس
أو فينانس مبلغ رأسمالها  10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 52شارع موالي رشيد شقة رقم 7
الطابق الرابع جليز  40000 -مراكش
املغرب نتيجة ل  :خسارة الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  52شارع
موالي رشيد شقة رقم  7الطابق
الرابع جليز  40000 -مراكش املغرب.
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و عين:
السيد(ة)  صديق املاوي و
عنوانه(ا) Rue Étienne Dolet ,219
76320 Caudebec Les Elbeuf
فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  52 :شارع موالي 
رشيد شقة رقم  7الطابق الرابع جليز
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .135158
637I
FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MAJAZ MED

إعالن متعدد القرارات

بند رقم :16
الذي ينص على مايلي :تسير
الشركة من قبل مسير واحد أو أكثر
من بين الشركاء أو خارجهم ،يتم
تعينهم من طرف الشركاء باألغلبية؛
يوقع كل منهم على االلتزامات املتعاقد
عليها نيابة عن الشركة ،حيث
يكون التوقيع الشخ�صي للمسير
مسبوقا أو متبوعا بعبارة شركة
ذات مسؤولية محدودة .ال يجوز
للمسيرين استخدام هذا التوقيع
إال لتلبية احتياجات الشركة ،تحت
طائلة عقوبة اإللغاء أو الحل .وفقا 
للقانون األسا�سي واألحكام الجارية،
يتمتع املسيرون بأوسع الصالحيات
للتصرف نيابة عن الشركة في
األعمال التي تقع ضمن موضوع
الشركة.تم عيين السيد محمد
بولعيش ،الحامل لبطاقة الوطنية
للتعريف رقم  ،K192150كمسير
وحيد مع عدم تحديد املدة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم  3613منالسجل
الترتيبي.
638I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC
« MAJAZ MEDشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :ساحة
ابراهيم الروداني ،زنقة السينا،
اقامة بيتهوفن  ،2الطلبق  ،3رقم
ائتمانية الهواري ش د م م دات الشريك الوحيد
 9000 - ،82طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
سكاي افياسيون مروك
ي
:
التجار
رقم التقييد في السجل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
.115813
ي
ائتمانية الهوار ش د م م دات
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أبريل  2022تم اتخاذ
 183شارع والي العهد مركزانريا
القرارات التالية:
مكتب رقم  26طنجة طنجة،
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 ،90000طنجة املغرب
انهاء مهام التسييرالسابق
ن
سكاي افياسيو مروك شركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
ابراء ذمة املسيرين السابقين
التصفية)
قرار رقم  :3الذي ينص على
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
مايلي :تعيين السيد محمد بولعيش،
الحامل لبطاقة الوطنية للتعريف مو�سى ابن نصيررقم  53شقة رقم 5
رقم  ،K192150كمسير وحيد مع
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
حل شركة
عدم تحديد املدة.
رقم التقييد في السجل التجاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
29047
النظام األسا�سي التالية :
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
سكاي افياسيون مروك مبلغ
رأسمالها   20.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة مو�سى ابن
نصير رقم  53شقة رقم  5طنجة -
 90000طنجة املغرب نتيجة ل  :انتهاء
عقد النشاط مع مكتب املطرات.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
مو�سى ابن نصير رقم  53شقة رقم 5
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة)  بوملان بنعي�سى
و عنوانه(ا) اقامة الخليج ش ط 3
رقم  16طنجة  90000طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :زنقة مو�سى ابن
نصيررقم  53شقة رقم  5طنجة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .253033
639I
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

PARA HOPITAL DE
KHENIFRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
 ،54000خنيفرة املغرب
PARA HOPITAL DE KHENIFRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 01
تجزئة العبدالوي طريق مكناس -
 54000خنيفرة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري
.3871
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
 PARA HOPITAL DE KHENIFRAو
الكائن بالعنوان مجموعة  10رقم 03
حي املصلى  54000 -خنيفرة املغرب
و املسير من طرف السيد(ة) الوهابي
محمد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .178
640I
CHAMI CONSEILS

STE ARINASSE MULTI
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج محمد
السادس عمارة ارينا الطابق الرابع
شقة  ،70000 ، 08العيون املغرب
STE ARINASSE MULTI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محج
محمد السادس حي الفتح عمارة
ن
ارينا الطابق الرابع رقم  08العيو -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
41207
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.ARINASSE MULTI SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :العقار.
تصديرو استيراد.خدمات عامة .

8491

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  عمر لهداد 5
حصة اجتماعية من أصل  16حصة
لفائدة السيد (ة) هشام صفا بتاريخ
 11أبريل .2022
تفويت السيد (ة) محسن اوراغ 5
حصة اجتماعية من أصل  16حصة
لفائدة السيد (ة) هشام صفا بتاريخ
 11أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بفجيج بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .50/2022
642I

عنوان املقر االجتماعي  :محج
محمد السادس حي الفتح عمارة
ارينا الطابق الرابع رقم  08العيون -
 70000العيون املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خديجة زيان  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد الوحداني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة زيان عنوانه(ا) 
رقم  5زنقة الدورة سيدي افني
BUREAU SALAM
 85200سيدي افني املغرب .
ALI EL ALBANI
السيد محمد الوحداني عنوانه(ا) 
رقم  11ودادية الفتح سيدي افني شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 85200سيدي افني املغرب .
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
BUREAU SALAM
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة زيان عنوانه(ا)  شارع األميرموالي عبد هللا عمارة
رقم  5زنقة الدورة سيدي افني  27رقم مكتب  B3الطابق السفلي
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
 85200سيدي افني املغرب
 ALI EL ALBANIشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  18أبريل مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
 2022تحت رقم .1053/2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
641I
الوحدة الشطرالثاني بلوك ج رقم
 635العيون  70000 -العيون
ائتمانية بوعرفة
املغرب
STE STEEL TALSINT
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة التضامن
محدودة ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
ائتمانية بوعرفة
رقم 49زنقة الدارالبيضاء بوعرفة
41337
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
بوعرفة ،61200 ،بوعرفة املغرب
 09مارس  2022تم إعداد القانون
 STE STEEL TALSINTشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارايت محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
يدير 61252 -تالسينت املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
تفويت حصص
ي
رقم التقييد في السجل التجار
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
.727
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALI EL :
.ALBANI
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
العامة بالجملة والتقسيط -
اإلستيراد والتصدير  -خدمات عامة.
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
الوحدة الشطر الثاني بلوك ج رقم
 635العيون  70000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ALTIN PETRITI : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ALTIN PETRITIعنوانه(ا) 
مدينة الوحدة الشطر الثاني بلوك
ج رقم  635العيون  70000العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ALTIN PETRITIعنوانه(ا) 
مدينة الوحدة الشطر الثاني بلوك
ج رقم  635العيون  70000العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1153
643I
LABELYUM

( EG GROUPE TEXTILLEاج
كروب تكستيل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LABELYUM
RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 ، 10
20000، CASABLANCA MAROC
( EG GROUPE TEXTILLEاج كروب
تكستيل) شركة ذات املسؤولية
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
البساتين بن جدية الطابق الثالث
الرقم  20000 - 23الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
513385
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يونيو   2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  EG :
( GROUPE TEXTILLEاج كروب
تكستيل).
غرض الشركة بإيجاز  :املالبس
الجاهزة ،بيع وشراء في املحالت او
البيع على االنترنت
استراد وايراد املالبس الجاهزة
أزياء اكسسوارات ومصنوعات
جلدية.
عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
البساتين بن جدية الطابق الثالث
الرقم  20000 - 23الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العسري رضوان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة EG GROUPE MAROC
 : 500حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
ي
السيد العسر رضوان 500 :
بقيمة  100درهم.
الشركة EG GROUPE MAROC :
 500بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العسري رضوان عنوانه(ا) 
شارع حسن  2رقم  62000 12ناظور
املغرب.

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

الشركة EG GROUPE MAROC
عنوانه(ا)   10شارع البساتين بن
جدية الطابق الثالث الرقم 23
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العسري رضوان عنوانه(ا) 
شارع حسن  2رقم  62000 12ناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
غشت  2021تحت رقم .790076
644I
كوينطا كاش

EL HAJJAMI ALUMINUIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كوينطا كاش
رقم  64متجررقم  2تجزئة
البوعنانية املرجة فاس ،30020 ،
فاس املغرب
EL HAJJAMI ALUMINUIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2
رقم  43تجزئة نجمة رياض سايس
بنسودة فاس  30030 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72401
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  EL :
.HAJJAMI ALUMINUIM

غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
نجارة األملنيوم مقاول أشغال 
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 2
رقم  43تجزئة نجمة رياض سايس
بنسودة فاس  30030 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحجام محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحجام محمد عنوانه(ا) 
رقم  68زنقة  256مكرر حي سعيدة
عين هارون فاس  30100فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحجام محمد عنوانه(ا) 
رقم  68زنقة  256مكرر حي سعيدة
عين هارون فاس  30100فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .2213
645I
N2M CONSEIL-SARL

SERVISOF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

N2M CONSEIL-SARL
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC
 SERVISOFشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 173
حي موالي رشيد ميضارالدريوش
 62253ميضاراملغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17103
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28مارس  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
املناولة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  07أبريل
 2022تحت رقم .551
646I
FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

GLORIA BEAUTY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS
N°2. 5 EME ETAGE RES
YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
YOUSSEF BEN TACHFINE88،
900020، TANGER MAROC
GLORIA BEAUTY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي
142الطابق االر�ضي بولفارمحمد
الخامس اقامة نسرين 90000 -
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126625
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 21
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.GLORIA BEAUTY SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :صالون
تصفيف الشعرو التجميل.

عنوان املقر االجتماعي :
142الطابق االر�ضي بولفار محمد
الخامس اقامة نسرين 90000 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد املوغة  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املوغة عنوانه(ا) 
اسبانيا   18001جبالة تطوان
اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املوغة عنوانه(ا) 
اسبانيا  18001جبالة تطوان اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .253094
647I
BUREAU SALAM

SAFARI LAAYOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU SALAM
شارع األميرموالي عبد هللا عمارة
 27رقم مكتب  B3الطابق السفلي
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
 SAFARI LAAYOUNEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم
 522تجزئة  700العيون 70000 -
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41345

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.SAFARI LAAYOUNE
غرض الشركة بإيجاز  :السياحة
وجميع الخدمات املتعلقة بها  -تمويل
وتنظيم الحفالت  -خدمات أخرى .
عنوان املقر االجتماعي  :بقعة رقم
 522تجزئة  700العيون 70000 -
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد سالم بورحيمي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد سالم بورحيمي
عنوانه(ا)  حي خط الرملة  01زنقة
خنيفرة رقم  74العيون 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد سالم بورحيمي
عنوانه(ا)  حي خط الرملة  01زنقة
خنيفرة رقم  74العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1157
648I

8493
شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

STE SMART TECH AFRICA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات
ش.م.م
RUE BEER INNZAREN N
21 IMZOUREN، 32250، AL
 HOCEIMAاملغرب
STE SMART TECH AFRICA SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
لسان الدين بن الخطيب رقم
 03الحسيمة الحسيمة 32000
الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3717
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.SMART TECH AFRICA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز - :دراسة
وتصميم مواقع الويب أو غيرها
 مبرمج  ،محلل  ،مصمم كمبيوتر مقاول خدمات املعلوماتالتجارية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
لسان الدين بن الخطيب رقم
 03الحسيمة الحسيمة 32000
الحسيمة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  2022 :سنة .

الجريدة الرسمية
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة STE SMART TECH
 AFRICA SARL AU : 1.000حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة STE SMART TECH
 AFRICA SARL AU : 1000بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين لهيت عنوانه(ا) 
 03شارع لسان الدين بن الخطيب
الحسيمة  32000الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين لهيت عنوانه(ا) 
 03شارع لسان الدين بن الخطيب
الحسيمة  32000الحسيمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .341
649I
كفاءات الغد

STE VR TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كفاءات الغد
rue Mly abdellah Khouribga 73
73 rue Mly abdellah Khouribga،
 25000، Khouribgaاملغرب
 STE VR TRAVAUX SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  158حي
بدركراج الطابق االر�ضي خريبكة -
 25000خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7533
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
األميرموالي عبد هللا و زنقة النخلة
عمارة  1الطابق  4الشقة  0 - 7الدار
البيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.522041
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«زاوية زنقة األمير موالي عبد هللا
و زنقة النخلة عمارة  1الطابق 4
الشقة  0 - 7الدار البيضاء املغرب»
إلى « 259زاوية شارع غاندي و زنقة
ابن مقلة الوازيس  0 -الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822502
651I

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها STE VR :
.TRAVAUX SARL
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال 
متنوعة و انشاءات.
عنوان املقر االجتماعي  158 :حي
بدر كراج الطابق االر�ضي خريبكة -
 25000خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الداودي  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حسن الداودي  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الداودي عنوانه(ا) 
 90بلوك حي ملسيرة خريبكة 25000
مينارة فينانس جروب
خريبكة املغرب.
ندى بريستيج كافي
السيد حسن الداودي عنوانه(ا)  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 35شقة  04ياسمينة  1خريبكة
الشريك الوحيد
 25000خريبكة املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
مينارة فينانس جروب
ومواطن مسيري الشركة:
 52شارع موالي رشيد شقة رقم
السيد محمد الداودي عنوانه(ا) 
 7الطابق الرابع جليزمراكش ،
 90بلوك حي ملسيرة خريبكة 25000
 ،40000مراكش املغرب
خريبكة املغرب
ندى بريستيج كافي شركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  23مارس
الوحيد
 2022تحت رقم .-
وعنوان مقرها اإلجتماعي  52شارع
650I
موالي رشيد شقة رقم  7الطابق
الرابع جليز 40000 -مراكش املغرب
CABINET HAMDI
تأسيس شركة ذات مسؤولية
MEHRIK SERVICES
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تحويل املقراالجتماعي للشركة
125003
CABINET HAMDI
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
Avenue Hassane II 6ème ,131
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
étage، 20200، casablanca
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
maroc
 MEHRIK SERVICESشركة ذات محدودة ذات الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة
باملميزات التالية:

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :ندى
بريستيج كافي.
غرض الشركة بإيجاز  - :تجارة
املواد الغدائية.
عنوان املقر االجتماعي  52 :شارع
موالي رشيد شقة رقم  7الطابق
الرابع جليز  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الزاهر 1.000 :
حصة بقيمة  10درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الزاهر عنوانه(ا) 
درب السقاية رقم  30رياض الزيتون
القديم  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الزاهر عنوانه(ا) 
درب السقاية رقم  30رياض الزيتون
القديم  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .4621
652I
مقاولة في الحسابات

ESPACE MIRAMASMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
خطإ
استدراك ٍ

خطإ وقع بالجريدة
استدراك ٍ
الرسمية
مقاولة في الحسابات
 32شارع محمد الخامس الحسيمة
ص ..ب  ،32000 ،334الحسيمة
املغرب
Espace Miramasmar
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

وعنوان مقرها اإلجتماعي 02
شارع موالي إسماعيل 32000 -
الحسيمة املغرب.
خطإ وقع بالجريدة
إستدراك
ٍ
الرسمية عدد  5652بتاريخ  24فبراير
.2021
بدال من MIRAMASMAR :
يقرأ ESPACE MIRAMASMAR :
الباقي بدون تغيير.
653I
GHIZLANE DOUBLANE

NJM TRADING.CO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
 NJM TRADING.COشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
الجرف االصفركلم  9.6مركزموالي
عبد هللا  24000 -الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
19347
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  NJM :
.TRADING.CO
غرض الشركة بإيجاز :
GARDIENNAGE AU BORD DE
.NAVIRE
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
الجرف االصفر كلم  9.6مركز موالي 
عبد هللا  24000 -الجديدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جعفر فليل  490 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة NJM TRADING : 510
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جعفرفليل عنوانه(ا) مركز
موالي عبد هللا  24000الجديدة
املغرب.
الشركة NJM TRADING
عنوانه(ا)  طريق الجرف االصفر
موالي عبد هللا  24000الجديدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جعفرفليل عنوانه(ا) مركز
موالي عبد هللا  24000الجديدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .27768
654I
مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

STE ABBOU-GUAZZ TRAV
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و
األستشارات الجبائية
حي السالم بلوك  Eرقم  -- 22سيدي
سليمان  ،14200 ،سيدي سليمان
املغرب
STE ABBOU-GUAZZ TRAV
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 3اقامة الياسمين  25شارع يعقوب
املنصور  14000 -القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
65101

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.ABBOU-GUAZZ TRAV SARL
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال 
البناء والترميم.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  3اقامة الياسمين  25شارع
يعقوب املنصور  14000 -القنيطرة
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز كزوي  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايوب العبودي  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العزيز كزوي 
عنوانه(ا)  حي اوالد مالك 14200
سيدي سليمان املغرب .
السيد ايوب العبودي عنوانه(ا) 
تجزئة جليل التازي قطاع  2رقم 25
 14200سيدي سليمان املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز كزوي 
عنوانه(ا)  حي اوالد مالك 14200
سيدي سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .-
655I

8495
BERDAIT CONSEIL ET SERVICES

ZAHRATE ARRAIHANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BERDAIT CONSEIL ET SERVICES
A12 OPP BAB TARGA
AZZOUZIA A12 OPP BAB
TARGA AZZOUZIA، 40170،
MARRAKECH MAROC
 ZAHRATE ARRAIHANEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي
OPÉRATION BAB ELBOURJ
IMMA APP5 AZZOUZIA
MARRAKECH - 40170
MARRAKECH MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
115911
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 02
يونيو   2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ZAHRATE ARRAIHANE
غرض الشركة بإيجاز :
EXPLOITANT D’UNE STATION
DE
SERVICES(vente
de
carburant;restauration ; milk bar
)super marche;parc de jeu
ENTREPRENEUR DE LA
GESTION COMMERCIALE OU
INDUSTRIELLE OU AGRICOLE
DE SERVICE CIVIL OU
 MILITAIREعنوان املقر االجتماعي
OPÉRATION BAB ELBOURJ :
IMMA APP5 AZZOUZIA
MARRAKECH
40170
.MARRAKECH MAROC

الجريدة الرسمية

8496

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ABOUELFARAJ
السيد
 MOSTAPHA : 60حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
ABOUELFARAJ
السيدة
 ZAHRA : 40حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
ABOUELFARAJ
السيد
 MOSTAPHAعنوانه(ا)  RUE 12
ZAHRAOUI ABOUELKACEM
ETG 3 APPT5 QU DES HOPITAUX
CASA BLANCA 20503 CASA
.BALANCA MAROC
ABOUELFARAJ
السيدة
 ZAHRAعنوانه(ا)  RUE 12
ZAHRAOUI ABOUELKACEM
ETG 3 APPT5 QU DES
HOPITAUX CASA BLANC 20503
.CASA BLANCA MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ABOUELFARAJ
السيد
 MOSTAPHAعنوانه(ا)  RUE 12
ZAHRAOUI ABOUELKACEM
ETG 3 APPT 3 QU DES
HOPITAUX CASA BLANCA
20803 CASA BLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يونيو 
 2021تحت رقم .124968
656I

اكوناس طرافو ش م م شركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم  07حي
البركاني  2بنسودة فاس 30000 -
فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.69549
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اكوناس طرافو ش م م مبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي كم  07حي البركاني 2
بنسودة فاس  30000 -فاس املغرب
نتيجة ل  :التشطيب النهائى.
و حدد مقر التصفية ب كم 07
حي البركاني  2بنسودة فاس 30000 -
فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد اعكييب و
عنوانه(ا)  كم  07حي البركاني 2
بنسودة فاس  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  18أبريل
 2022تحت رقم .2071/2022
657I
FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

BELIEVE PUB SARL

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اكوناس طرافو ش م م

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
CONSEILS
حل شركة
PLACE MOHAMED V N°27
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
، 26000، SETTAT MAROC
BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
BELIEVE PUB SARL
N°05 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي
LOTTISSEMENT AL MADINA C
) BD OURIKA N° 15 BIS (garage
settat - 26000 settat maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7011
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BELIEVE PUB SARL
غرض الشركة بإيجاز :
IMPRIMERIE ET SERVICES
.ANNEXES
عنوان املقر االجتماعي :
LOTTISSEMENT AL MADINA C
) BD OURIKA N° 15 BIS (garage
.settat - 26000 settat maroc
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
MOHAMED
السيد
 CHERRAQI : 500حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
السيد ILYASS AZZOUZI : 500
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
MOHAMED
السيد
 CHERRAQIعنوانه(ا)  RES AL
MAJD 3 IMM F APPT 14 BD IBN
TACHFIN AIN BORJA 20000
.CASABLANCA MAROC
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السيد ILYASS AZZOUZI
عنوانه(ا) HAY MIMOUNA BLOC
DES EL MKHAZNIA N° 19
. 26000 SETTAT MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ILYASS AZZOUZI
عنوانه(ا) HAY MIMOUNA BLOC
DES EL MKHAZNIA 26000
settat maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .125/22
658I
السالوي حسن

SOMADECO S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

السالوي حسن
115شارع  2مارس الدارالبيضاء،
 ،2000الدارالبيضاء املغلرب
 SOMADECO S.A.R.Lشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي Angle rue
de provins et Boulevard de la
Résistance Casablanca - 24000
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47129
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19فبراير  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.000.000,00درهم» أي 
من « 2.000.000,00درهم» إلى
« 4.000.000,00درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
مارس  2021تحت رقم .769000
659I

الجريدة الرسمية
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عادل الزميتة  -محاسب-

FLASH ECONOMIE

KRIACH TRANSORT INTER

COMPAGNIE MULTI
MARCHÉS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

قفل التصفية

عادل الزميتة  -محاسب-
 250حي االدارسة بلوك  2تازة ،
 ،35000تازة املغرب
KRIACH TRANSORT INTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حد أوالد
ازبايراملركز 35042 -تازة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.4559
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر  2021تقرر حل
KRIACH TRANSORT INTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي حد أوالد ازبايراملركز -
 35042تازة املغرب نتيجة ل-انعدام
املردودية.
و عين:
السيد(ة) محمد كريعش و
عنوانه(ا) مركز أوالد ازباير 35042
تازة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  11أبريل  2022وفي جماعة
أوالد ازبايراملركز  35042 -تازة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .186/2022
660I

compagnie multi marchés
رأسمالها 10000:درهم
مقرها االجتماعي:مجمع نور
مجموعة  44الطابق  6رقم 249
 90060,طنجة
رقم التقييد في السجل التجاري
86817:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ بتاريخ  24مارس  2022قرر :
حل الشركةعين السيد Marc Michel Bourrillonكمصفي للشركة
حدد مقر التصفية في مجمع نور
مجموعة  44الطابق  6رقم 249
 90060,طنجة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31مارس
 2022تحت رقم . 252472
661I
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

KAFDEV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
28RUE DE PROVINS 4éme
ETAGE N°11 CASABLANCA،
20310، Casablanca Maroc
 KAFDEVشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
بوركون زنقة جعفرإبن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
514525

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12غشت  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.KAFDEV
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
أإلعالميات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
بوركون زنقة جعفر إبن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد زركيلي  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد العزيز بن ميمون 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد زركيلي عنوانه(ا)  9
زنقة بافي  94320باريزفرنسا.
السيد عبد العزيز بن ميمون
عنوانه(ا)   13زنقة أنطول فرنسا 
 94270باريزفرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز بن ميمون
عنوانه(ا)   13زنقة أنطول فرنسا 
 94270باريزفرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
شتنبر  2021تحت رقم .791197
662I

8497
كفاءات الغد

INNOV SUCCESS
INGENIERIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كفاءات الغد
rue Mly abdellah Khouribga 73
73 rue Mly abdellah Khouribga،
 25000، Khouribgaاملغرب
INNOV SUCCESS INGENIERIE
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  90شقة
 05حي موالي عبد الرحمان خريبكة
  25000خريبكة املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7487
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
INNOV SUCCESS INGENIERIE
.SARL
غرض الشركة بإيجاز  :انجاز
الدراسات التخطيط التكوين
الرقمنة و مواكبة الهيأت في مشاريعها 
التنموية.
عنوان املقر االجتماعي  90 :شقة
 05حي موالي عبد الرحمان خريبكة
  25000خريبكة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد رضا اغبالو  100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة امينة نجيح  900 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة امينة نجيح عنوانه(ا) 
 56بلوك  LOT 04زيتونة خريبكة
 25000خريبكة املغرب.
السيد محمد رضا اغبالو 
عنوانه(ا)   56بلوك  LOT 04زيتونة
خريبكة  25000خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد رضا اغبالو 
عنوانه(ا)   56بلوك  LOT 04زيتونة
خريبكة  25000خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  09فبراير
 2022تحت رقم .-
663I
LABELYUM

EG GROUPE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

LABELYUM
RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 ، 10
20000، CASABLANCA MAROC
 EG GROUPE SERVICESشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
البساتين بن جدية الطابق الثالث
الرقم  10 23شارع البساتين بن
جدية الطابق الثالث الرقم 23
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.486207
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10مارس  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  رضوان
العسري   500حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة) 
 EG GROUPE MAROCبتاريخ 10
مارس .2021
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تم اإليداع القانوني باملحكمة حق التسيير الحر لألصل التجاري 
BENYAFOU
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  14الكائن ب دائرة البور جماعة الويدان
أبريل  2021تحت رقم .774430
سيدي يوسف بن علي مراكش  -شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 40000 664Iمراكش املغرب لفائدة CVPP
تفويت حصص
ملدة  3سنة تبتدئ من  01ماي 2022
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
STE MANAGEMENT OFFICE
 STE SALAMA PALME SARLو تنتهي في  30أبريل  2025مقابل
SNC
مبلغ شهري قيمته  44.000درهم.
AU
RUE LAFAYETTE 2éme .50
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
666I
ETAGE TANGER، 90000،
الشريك الوحيد
TANGER MAROC
تفويت حصص
ABA GESTION SARLAU
BENYAFOU
CEREALES LEGUMENEUSES FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
شركة ذات مسؤولية محدودة
RUE EL HOURIA N°49
ET CONSERVES
ذات الشريك الوحيد
ERRACHIDIA ، 52000،
 ALIMENTAIRES C.E.L.E.C.Oوعنوان مقرها اإلجتماعي  50شارع
ERRACHIDIA MAROC
الفاييت رقم  90030 - 02طنجة
STE SALAMA PALME SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
الشريك الوحيد
تفويت حصص
ABA GESTION SARLAU
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
رقم التقييد في السجل التجاري
AV MED V 3EME ETG 38
بودنيب  52150 - 52150الراشيدية
.94697
BUREAU 12 ، 30000، FES
املغرب.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
MAROC
تفويت حصص
املؤرخ في  21أبريل  2022تمت
رقم التقييد في السجل التجاري CEREALES LEGUMENEUSES ET .-
املصادقة على :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي CONSERVES ALIMENTAIRES
تفويت السيد (ة)  بنيافو نعمان
املؤرخ في  25مارس  2022تمت  C.E.L.E.C.Oشركة ذات املسؤولية
 1.000حصة اجتماعية من أصل
املصادقة على :
املحدودة
 100حصة لفائدة السيد (ة) امغطير
تفويت السيد (ة)  علي جمال 
الدين  100حصة اجتماعية من وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة  15طارق بتاريخ  21أبريل .2022
سيدي براهيم  2فاس م ج 30000 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
أصل  100حصة لفائدة السيد
فاس املغرب.
التجارية بطنجة بتاريخ  26أبريل
(ة) مومني سفوان بتاريخ  25مارس
رفع رأسمال الشركة
 2022تحت رقم .3690
.2022
ي
التجار
السجل
في
التقييد
رقم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
668I
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25أبريل
.15533
aice compta
 2022تحت رقم .199
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 665Iاملؤرخ في  22أبريل  2022تم BATIMENT GOLDEN AL
KAWTAR
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
FICASUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
« 1.000.000درهم» أي من
MANZIL LA TORTUE
الشريك الوحيد
تجاري (األشخاص
عقد تسييرحرألصل
« 3.000.000درهم» إلى «4.000.000
رفع رأسمال الشركة
املعنويون)
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
aice compta
عقد تسييرحرألصل تجاري
نقدية أو عينية.
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
MANZIL LA TORTUE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
casablanca maroc
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ قي 13
أبريل  2022أعطى  MANZIL LAالتجارية بفاس بتاريخ  27أبريل
BATIMENT GOLDEN AL
 TORTUEاملسجل بالسجل التجاري   2022تحت رقم .9576
 KAWTARشركة ذات مسؤولية
667I
محدودة ذات الشريك الوحيد
 28675باملحكمة التجارية بمراكش
STE MANAGEMENT OFFICE SNC
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
كلميمة إقامة لوفررقم  653الطابق
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.538363
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.725.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «1.825.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822009
669I
ISDM CONSULTING

GROUP TMSN BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها group :
.tmsn business
غرض الشركة بإيجاز  :البناء و
اعمال اخرى  ,االستيراد و التصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
السمارة بوكراع  17/12684العيون
العيون  70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سلمى تميم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سلمى تميم عنوانه(ا) 
تجزئة  344بلوك د 3رقم  15العيون
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلمى تميم عنوانه(ا) 
تجزئة  344بلوك د 3رقم  15العيون
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .1192/2022
670I

ISDM CONSULTING
IMM EL HAIRACH NR 351
AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
 group tmsn businessشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
فيد بيست كونسيلتين
الوحيد
KRAIMA SNC
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السمارة بوكراع  12684/17العيون
قفل التصفية
العيون  70000العيون املغرب
فيد بيست كونسيلتين
تأسيس شركة ذات مسؤولية
حي السعادة شارع موالي اسماعيل
محدودة ذات الشريك الوحيد
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
رقم التقييد في السجل التجاري :
 ،70000العيون املغرب
41393
 KRAIMA SNCشركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املسؤولية املحدودة
 25أبريل  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي AV EL :
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية HIZAM NR 01 HAY EL WAHDA
محدودة ذات الشريك الوحيد  2 LOT 56 - 70000العيون املغرب.
قفل التصفية
باملميزات التالية:

8499

رقم التقييد في السجل التجاري :
.19957
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27أبريل  2022تقرر
حل  KRAIMA SNCشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي AV EL HIZAM NR 01
 HAY EL WAHDA 2 LOT 56 70000العيون املغرب نتيجة ل..
MACHINE MAROC SARL AU
و عين:
مشين مروك
السيد(ة)  عبد الحق ارباح و
عنوانه(ا)  رقم  135بلوك ا تجزئة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الوحدة  70000العيون املغرب
الشريك الوحيد
كمصفي (ة) للشركة.
تأسيس شركة
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية MACHINE MAROC SARL AU
بتاريخ  19أبريل  2022وفي AV EL
 421تجزئة املسيرة سيدي بنور
 HIZAM NR 01 HAY EL WAHDAاملغرب  421تجزئة املسيرة سيدي
 2 LOT 56 - 70000العيون املغرب.
بنور املغرب ،24350 ،سيدي بنور
تم اإليداع القانوني باملحكمة
سيدي بنور
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أبريل
مشين مروك شركة ذات مسؤولية
 2022تحت رقم .1197
محدودة ذات الشريك الوحيد
671I
وعنوان مقرها اإلجتماعي 421
NET MATES SERVICES
تجزئة املسيرة سيدي بنور 24350 -
NET MATES SERVICES
سيدي بنور املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
NET MATES SERVICES
175
28RUE ESALOUA BLOC11 HAY
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SALAM EX - SALE ، 11000،
 26أبريل  2022تم إعداد القانون
SALE MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 NET MATES SERVICESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
حي
شارع
وعنوان مقرها اإلجتماعي
شكل الشركة  :شركة ذات
السالم رقم  28زنقة اسلوة سال  -مسؤولية محدودة ذات الشريك
 11000سال املغرب.
الوحيد.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :مشين
.25313
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد مروك .
غرض الشركة بإيجاز  • :تصنيع
املؤرخ في  16فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من « املولدات البخارية باستثناء غاليات
شارع حي السالم رقم  28زنقة اسلوة التدفئة املركزية.
سال  11000 -سال املغرب» إلى «
تجزئة جوهرة ايت مالك ،سكتور،3
رقم  ،87جماعة ايت مالك ،تيفلت -
 15400تيفلت املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  21مارس
 2022تحت رقم .38588
672I

الجريدة الرسمية

8500

• شراء وبيع جميع أجزاء املحركات
البخارية وتجميع وتصنيع املعدات
املعدنية وجميع األنشطة ذات
الصلة.
عنوان املقر االجتماعي 421 :
تجزئة املسيرة سيدي بنور 24350 -
سيدي بنور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم البيض عنوانه(ا) 
 421تجزئة املسيرة سيدي بنور
 24350سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم البيض عنوانه(ا) 
 421تجزئة املسيرة سيدي بنور
 24350سيدي بنور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .67
673I
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

BASMA VIANDE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
28RUE DE PROVINS 4éme
ETAGE N°11 CASABLANCA،
20310، Casablanca Maroc
 BASMA VIANDEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
بوركون زنقة جعفرإبن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
493625

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01فبراير  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BASMA VIANDE
غرض الشركة بإيجاز  :تربية وبيع
األبقار.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
بوركون زنقة جعفر إبن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل أعشاري  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مروان بن يعزة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل أعشاري عنوانه(ا) 
إقامة الشباب عمارة  4رقم  12عين
السبع  20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد مروان بن يعزة عنوانه(ا) 
إقامة السالم شارع إبن تاشفين عمارة
 Gشقة  20000 27الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل أعشاري عنوانه(ا) 
إقامة الشباب عمارة  4رقم  12عين
السبع  20000الدارالبيضاء املغرب
السيد مروان بن يعزة عنوانه(ا) 
إقامة السالم شارع إبن تاشفين عمارة
 Gشقة  20000 27الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
مارس  2021تحت رقم .768947
674I
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STE FIDUNORDWEST SARL AU
السيد اغربي احمد  750 :حصة
 STE DIAGONAL BUSINESSبقيمة  100درهم للحصة .
FOOD
السيدة الرجراجي زهور 250 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
 STE FIDUNORDWEST SARL AUوصفات ومواطن الشركاء :
av bir anzarane lot idrissia bur
السيد اغربي احمد عنوانه(ا)  6
nour 2eme etage n15 atlas ،
تجزئة زبيدة حي النزهة طريق عين
30000، fes MAROC
الشقف  30000فاس املغرب.
STE DIAGONAL BUSINESS
السيدة الرجراجي زهور عنوانه(ا) 
 FOODشركة ذات املسؤولية
 6تجزئة زبيدة حي النزهة طريق عين
املحدودة
الشقف  30000فاس املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
األسماء الشخصية والعائلية
التجاري رقم  111شارع ابن الهيتم ومواطن مسيري الشركة:
الحي الصناعي سيدي ابراهيم -
السيد اغربي احمد عنوانه(ا)  6
 30000فاس املغرب
تجزئة زبيدة حي النزهة طريق عين
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الشقف  30000فاس املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :التجارية بفاس بتاريخ  21أبريل
72359
 2022تحت رقم .1902/2022
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
675I
 09مارس  2022تم إعداد القانون
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
DABA SHOP ONLINE
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
CONSEIL & ASSISTANCE
تسمية الشركة متبوعة عند
FINANCE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
28RUE DE PROVINS 4éme
.DIAGONAL BUSINESS FOOD
غرض الشركة بإيجاز  :استرادETAGE N°11 CASABLANCA، -
20310، Casablanca Maroc
تحميص -انتاج -توزيع وبيع القهوة
بيع الشاي  .التوابل واملصدرات  DABA SHOP ONLINEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
الغدائية املشروبات و الفواكه
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجافة .....وبصفة عامة مختلف
ن
العمليات التجارية ,املالية ,العقارية بوركو زنقة جعفرإبن حبيب إقامة
املنقولة و غير املنقولة التي من شأنها  املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
الدارالبيضاء املغرب
توسيع نشاط الشركة .
تأسيس شركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
املحدودة
التجاري رقم  111شارع ابن الهيتم
ي
الحي الصناعي سيدي ابراهيم  -رقم التقييد في السجل التجار :
501137
 30000فاس املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املدة التي تأسست من أجلها 
 09مارس  2021تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
املحدودة باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
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شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DABA :
.SHOP ONLINE
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
عبراملواقع املعلوماتية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
بوركون زنقة جعفر إبن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة20.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كارلوس دياز  52 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سعيد بنزكري  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد توفيق لودي   50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عزيزنبكا  16 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
السيد خالد بوعالم  16 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد باطخيك دومنيك سانشيز
 16 :حصة بقيمة  100درهم للحصة
.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كارلوس دياز عنوانه(ا) 
 76زنقة طرابلس الطابق  2شقة 6
 20100الدارالبيضاء املغرب.
السيد سعيد بنزكري عنوانه(ا) 
إقامة نادية عمارة  Eشقة 20100 2
الدارالبيضاء املغرب.
السيد توفيق لودي عنوانه(ا) 
 1زنقة عين عودة الطابق  3شقة
 3بوركون  20020الدارالبيضاء
املغرب.
السيد عزيز نبكا عنوانه(ا)  86
شارع العنق الطابق  1شقة 20020 3
الدارالبيضاء املغرب.
السيد خالد بوعالم عنوانه(ا) 
سلومة  1زنقة  4رقم 20340 97
الدارالبيضاء املغرب.

السيد باطخيك دومنيك سانشيز
عنوانه(ا)   48زنقة راسين 20100
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد توفيق لودي عنوانه(ا) 
 1زنقة عين عودة الطابق  3شقة 3
بوركون  20020الدارالبيضاء املغرب
السيد باطخيك دومنيك سانشيز
عنوانه(ا)   48زنقة راسين 20100
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
أبريل  2021تحت رقم .776498
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FHF

LET’S TALK CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF
N°249 Bd Yacoub El Mansour
Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC
LET’S TALK CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  202شارع
عبداملومن رقم  6الطابق السفلي . -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
541445
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LET’S :
.TALK CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة  ،باألصالة عن نفسها أو
نيابة عن الغير  ،سواء في املغرب أو
في الخارج هو:
• وكالة االستشارات والتسويق
والدعم في رقمنة الخدمات والتواجد
عبراإلنترنت ،
• إنشاء محتوى رقمي للويب
والشبكات االجتماعية ،
• شراء وبيع مساحات إعالنية عبر
اإلنترنت وغيره،
• التدريب واالستشارات في
التسويق الرقمي والوسائط.
عنوان املقراالجتماعي  202 :شارع
عبداملومن رقم  6الطابق السفلي . -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد طه سبيعة  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طه سبيعة عنوانه(ا)  2
شارع عبداملومن تجزئة منازل ميمون
اقامة روكابيال ط 3رقم  . 13الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد سبيعة عنوانه(ا) 
رقم  1الشقة  13تجزئة املنتزه 2
تغات  .فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822484
677I

8501
ISDM CONSULTING

MIDT SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
IMM EL HAIRACH NR 351
AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
 MIDT SECURITEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
القدس تجزئة الوفاق  1500رقم
 613الشقة  01العيون 70000 -
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41305
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MIDT :
.SECURITE
غرض الشركة بإيجاز  :االمن و
الحراسة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس تجزئة الوفاق  1500رقم
 613الشقة  01العيون 70000 -
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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8502

السيدة فاطمة االدري�سي التوبالي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة االدري�سي التوبالي
عنوانه(ا) حي القدس تجزئة الوفاق
 1500رقم  613العيون 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة االدري�سي التوبالي
عنوانه(ا) حي القدس تجزئة الوفاق
 1500رقم  613العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1130/2022
678I
ISDM CONSULTING

OMARI DEL SUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
IMM EL HAIRACH NR 351
AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
 OMARI DEL SURشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
تيفلت رقم  93العيون 70000 -
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
41395
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
. 365983
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10مارس  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 150.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 250.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
أبريل  2021تحت رقم .774430
680I

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. OMARI DEL SUR
غرض الشركة بإيجاز  :البناء و
اعمال اخرى .
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
تيفلت رقم  93العيون 70000 -
العيون املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد العمري  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
فيد بيست كونسيلتين
األسماء الشخصية والعائلية
YAHIA TOP DISTRIBUTION
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العمري عنوانه(ا)  شركة ذات املسؤولية املحدودة
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم
توسيع نشاط الشركة
 335العيون  70000العيون املغرب .
فيد بيست كونسيلتين
األسماء الشخصية والعائلية حي السعادة شارع موالي اسماعيل
ومواطن مسيري الشركة:
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
السيد محمد العمري عنوانه(ا) 
 ،70000العيون املغرب
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم
YAHIA TOP DISTRIBUTION
 335العيون  70000العيون املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أبريل
وعنوان مقرها االجتماعي LOT
 2022تحت رقم .1193/2022
 EL WAHDA BLOC D NR 10679I
 70000العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة
LABELYUM
رقم التقييد في السجل التجاري .-
EG GROUPE SERVICES
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  19أبريل  2022تمت
رفع رأسمال الشركة
LABELYUM
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 ، 10الشركة الحالي :
20000، CASABLANCA MAROC
نقل وتوزيع زيت الغاز .سوبر
 EG GROUPE SERVICESشركة
ماركت .تجارة املنتجات الغذائية.
ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
البساتين بن جدية الطابق الثالث االبتدائية بالعيون بتاريخ  21أبريل
الرقم  20000 - 23الدارالبيضاء  2022تحت رقم .1196
681I
املغرب

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11
aice compta

SOCOMIND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
 SOCOMINDشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحمدية،
الحي الصناعي الجنوب الغربي تجزئة
رقم  28810 - 111املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3711
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  SOCOMINDمبلغ
رأسمالها   2.500.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي املحمدية ،الحي
الصناعي الجنوب الغربي تجزئة
رقم  28810 - 111املحمدية املغرب
نتيجة ل  :حل شركة.
وحدد مقرالتصفية ب املحمدية،
الحي الصناعي الجنوب الغربي تجزئة
رقم  28810 - 111املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة)  سعيد املنجرة و
عنوانه(ا)  تجزئة املنظر الجميل 2
رقم  02كالفورنيا البيضاء 20150
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
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .808
682I
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عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11
2S COMPTE

سوسلمى

إعالن متعدد القرارات

2S COMPTE
CR OULED GOUAOUCH
CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC
سوسلمى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :محطة زيز
شارع الحسن الثاني  25060 -ابي
الجعد املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.125
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع حصص إجتماعية من طرف
السيد حنبلي هشام إلى السيد عدل 
املختار
قراررقم  : 2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد عدل املحتار كمسير
مشارك ثاني للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تغير الشكل القانوني للشركة
من :شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي 1- :السيد حنبلي هشام
 420000:درهم 2-السيد عدل 
املختار 420000:درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
 1السيد حنبلي هشام  4200:حصةإجتماعية 2-السيد عدل املختار:
 4200حصة إجتماعية
بند رقم  :13الذي ينص على مايلي:
التسير  - :السيد حنبلي ب.و.رقم
 - IA40231السيد عدل املختار
ب.و.رقم  - QA43976السيد العلوي 
عبد الرحمان ب.و.رقم . QA24104

بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشكل القانوني للشركة :شركة ذات
مسؤولية محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بابي الجعد بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .12
683I
FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

MOSLIH CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc
 MOSLIH CONSEILشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
الضحى  1عمارة الف  80رقم  20ع
س الدارالبيضاء  20253 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.239417
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  19أبريل  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد MOSLIH
 CONSEILمبلغ رأسمالها  10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
اقامة الضحى  1عمارة الف  80رقم
 20ع س الدار البيضاء 20253 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم
تحقيق الهدف.
و حدد مقر التصفية ب اقامة
الضحى  1عمارة الف  80رقم 20
ع س الدار البيضاء  20253 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) ايوب مصلح وعنوانه(ا) 
اقامة الضحى  1عمارة الف  80رقم
 20ع س الدارالبيضاء  20253الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :اقامة
الضحى  1عمارة الف  80رقم  20ع
س الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .822727
684I
MAKLA DISTRIBUTION SARL

ماكال ديستريبسيون MAKLA
DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

MAKLA DISTRIBUTION SARL
ZONE INDUSTRIELLE
GZENAYA LOT 312 RDC
TANGER ، 90090، TANGER
MAROC
ماكال ديستريبسيون MAKLA
 DISTRIBUTIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية كزناية رقم  312الطابق
االر�ضي طنجة  90090 -طنجة
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.51801
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) 
املسعودي مصطفى كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .252985
685I

8503
STE FIDU-LIDOU SARL

S.AFRAH EL-MALIH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDU-LIDOU SARL
N°35 AVENUE LALLA HASNA
IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
ETAGE BUREAU 14 VN FES،
30000، FES MAROC
 S.AFRAH EL-MALIHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 11
الطابق السفلي زنقة  4بلوك ب حي
واد فاس  30000 -فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.59997
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13أبريل  2022تقرر حل
 S.AFRAH EL-MALIHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  80.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 11الطابق السفلي زنقة  4بلوك ب
حي واد فاس  30000 -فاس املغرب
نتيجة لغياب نشاط الشركة.
و عين:
السيد(ة) حمزة لشهب وعنوانه(ا) 
 16زنقة  1بلوك أ املرجة واد فاس
 30000فاس املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  13أبريل  2022وفي رقم 11
الطابق السفلي زنقة  4بلوك ب حي
واد فاس  30000 -فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1962/022
686I
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8504
CABINET JURIDIQUE BNIAICH

VEIGA LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
Bd yaacoub el mansour 239
239 Bd yaacoub el mansour،
 ،20200الدارالبيضاء املغرب
 VEIGA LOCATIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االتفاق الرقم  26الطابق السفلي
ليساسفة  20230 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
537657
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها VEIGA :
.LOCATION
غرض الشركة بإيجاز  :تاجير
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
االتفاق الرقم  26الطابق السفلي
ليساسفة  20230 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايوب وساط 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الزاكري رشيد 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايوب وساط عنوانه(ا) 
البركة م س  2العمارة  13الشقة 2
الحي الحسني  20200الدارالبيضاء
املغرب.
السيد تازكري رشيد عنوانه(ا) 
رياض االلفة م س  40العمارة 7
الشقة  20200 123الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وساط سهام عنوانه(ا) 
البركة م س  2العمارة  13الشقة 2
الحي الحسني  20200الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
مارس  2022تحت رقم .-
688I

بيلݣو كارBELGO CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الشقروني سليم 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اد مسعود هشام 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشقروني سليم عنوانه(ا) 
بلجيكا  0بروكسيل بلجيكا.
السيد اد مسعود هشام عنوانه(ا) 
بلجيكا  0بروكسيل بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشجري امين عنوانه(ا) 
 158محج الجيش امللكي طابق  4رقم
 21000 405الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2021تحت رقم .806380
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بيلݣو كارBELGO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي جميلة
 5زنقة  118رقم  24ق ج 20570 -
ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY
الدارالبيضاء املغرب
BAMBI CALL SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري ACCOUNTING & CONSULTING :
527329
COMPANY
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مكاتب املدينة  ،3زنقة أصيال،
 28نونبر  2021تم إعداد القانون
الطابق الخامس ،مكتب رقم ،65
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
أطلس املدينة الجديد  -فاس، .
املحدودة باملميزات التالية:
 ،30000فاس املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 BAMBI CALL SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :بيلݣو  وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32
شارع  208عين قادوس حي املصلى -
كار .BELGO CAR
فاس 30000 - .فاس املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيارات بدون سائق .
املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  :جميلة 5
زنقة  118رقم  24ق ج  20570 -الدار رقم التقييد في السجل التجاري :
72371
البيضاء املغرب .
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها BAMBI :
.CALL SARL
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
مراكزاالتصال الهاتفي (كول سنتر)..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 32
شارع  208عين قادوس حي املصلى -
فاس 30000 - .فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد بشير محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أحمد حسين محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد بشير محمد
عنوانه(ا)  08عمارة غيتة الطابق 03
برد هللا فاس  30000فاس املغرب.
السيد أحمد حسين محمد
عنوانه(ا)   19حي الحسني زنقة
التعارف طريق عين الشقف فاس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد بشير محمد
عنوانه(ا)  08عمارة غيتة الطابق 03
برد هللا فاس  30000فاس املغرب
السيد أحمد حسين محمد
عنوانه(ا)   19حي الحسني زنقة
التعارف طريق عين الشقف فاس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .1910/2022
690I
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ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

مادو ووركس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السفعي عبد العزيز
عنوانه(ا) تجزئة لينا زنقة  3فيال 159
سيدي مومن الدار البيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب.
السيد السفعي عبد الكريم
عنوانه(ا)  زاوية يعقوب املنصور و
موالي عبد الحفيظ عمارة ب الشقة
24القنيطرة  14000القنيطرة
املغرب.
السيد السفعي عمر عنوانه(ا) 
تجزئة لينا زنقة  3فيال  159سيدي 
مومن الدار البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السفعي عبد العزيز
عنوانه(ا) تجزئة لينا زنقة  3فيال 159
سيدي مومن الدار البيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب
السيد السفعي عمر عنوانه(ا) 
تجزئة لينا زنقة  3فيال  159سيدي 
مومن الدار البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .822284
691I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
BD SIDI MOHAMED BEN 11
ABDELLAHRES DAR SALAM
BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
مادو ووركس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13شارع
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق
 1رقم  8املعاريف البيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
541511
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :مادو
ووركس.
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
أعمال النجارة من الخشب واملعدن
واألملنيوم.
عنوان املقر االجتماعي  13 :شارع
2S COMPTE
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق
أنماس
 1رقم  8املعاريف البيضاء 20000 -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الدارالبيضاء املغرب.
الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها 
تأسيس شركة
الشركة  99 :سنة .
2S COMPTE
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
CR OULED GOUAOUCH
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السفعي عبد العزيز CERCLE BOUJAAD ، 25060، 330 :
BOUJAAD MAROC
حصة بقيمة  33.000درهم للحصة .
أنماس شركة ذات مسؤولية
السيد السفعي عبد الكريم 330 :
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  33.000درهم للحصة .
السيد السفعي عمر  340 :حصة وعنوان مقرها اإلجتماعي مركزبني
بتاو  25252 -أبي الجعد املغرب
بقيمة  34.000درهم للحصة .

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :أنماس.
غرض الشركة بإيجاز 1- :
االشغال املختلفة
2التجارة3التشجير.عنوان املقر االجتماعي  :مركز بني
بتاو  25252 -أبي الجعد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الوهابي مولود 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوهابي مولود عنوانه(ا) 
مركز بني بتاو  25252أبي الجعد
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوهابي مولود عنوانه(ا) 
مركز بني بتاو  25252أبي الجعد
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بابي الجعد بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .13
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8505
األستاذ محمد بن عبد الجليل

SALON DE THE VERTO

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
SALON DE THE VERTO
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ قي 31
يناير  2022أعطى شركة « SALON
» DE THE VERTOش.م.م املسجل
بالسجل التجاري   39841باملحكمة
التجارية بفاس حق التسيير الحر
لألصل التجاري الكائن ب  ،17تجزئة
املنظر الجميل ،بنسودة 30050 -
فاس املغرب لفائدة السيد الحسن
اصابري ملدة  1سنة تبتدئ من 01
فبراير  2022و تنتهي في  31يناير
 2023مقابل مبلغ شهري قيمته
 17.000,00درهم.
693I
اورو افريك إكسبير

KECH CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرتسمية الشركة

اورو افريك إكسبير
رقم  256شارع اإلدري�سي ،تجزئة
صوفيا الوردة ،تاركة ـ مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
 KECH CARشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي امللكية
املسماة «ملتونة  A-67عمارة 2
الطابق السفلي محل رقم  67ازدهار
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
109909
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18مارس  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «»KECH CAR
إلى «. »NOUHA LUX CARS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .4586
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8506

الجريدة الرسمية
و حدد مقر التصفية ب رقم 171
تجزئة فرح بن سودة  30000 -فاس
املغرب.
و عين:
السيد(ة)  سمير املعظم و
عنوانه(ا)  فرنسا   31620فروتون
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 بفاس بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1967/022
696I
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AMZ :
.INOX
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
,تجارمعدات منزلية.
عنوان املقر االجتماعي  45 :شارع
عبد القادر مفتقار طابق الثاني شقة
 4الدار البيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام رصادي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام رصادي عنوانه(ا) 
حي املسيرة  3زنقة  78رقم  2البيضاء
 20450الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام رصادي عنوانه(ا) 
حي املسيرة  3زنقة  78رقم  2البيضاء
 20450الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
يوليوز  2021تحت رقم .-
697I

A&E Consulting
السيد اناس سليك عنوانه(ا) 
اقامة الزهور ع  2ش  232زاوية شارع
MIZAN ALUMINIUM
الداخلة و القدس عين الشق 20450
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الدارالبيضاء املغرب.
تأسيس شركة
السيد اسماعيل الي�سي عنوانه(ا) 
A&E Consulting
اقامة نور كاليفورنيا عمارة أ 2طابق
QUARTIER ZONE
 4شقة  3عين الشق  20450الدار
INDUSTRIELLE EL WIFAK 1
البيضاء املغرب.
RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU
األسماء الشخصية والعائلية
N 8 OULFA CASA ، 20660،
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اناس سليك عنوانه(ا) 
CASABLANCA MAROC
 MIZAN ALUMINIUMشركة ذات اقامة الزهور ع  2ش  232زاوية شارع
الداخلة و القدس عين الشق 20450
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزبير الدارالبيضاء املغرب
السيد اسماعيل الي�سي عنوانه(ا) 
رقم  21إ االلفة الدارالبيضاء -
اقامة نور كاليفورنيا عمارة أ 2طابق
 20660الدارالبيضاء املغرب
 4شقة  3عين الشق  20450الدار
تأسيس شركة ذات املسؤولية
A&E Consulting
البيضاء املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
AMZ INOX
رقم التقييد في السجل التجاري  :التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  07شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
أبريل  2021تحت رقم .-
498149
الشريك الوحيد
695I
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17مارس  2021تم إعداد القانون
A&E Consulting
مكتب الحسابات مالكي
QUARTIER ZONE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
METRE CONSEILS
INDUSTRIELLE EL WIFAK 1
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU
شكل الشركة  :شركة ذات
حل شركة
N 8 OULFA CASA ، 20660،
املسؤولية املحدودة.
مكتب الحسابات مالكي
CASABLANCA MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند  291شارع الكرامة منفلوري فاس ،
 AMZ INOXشركة ذات مسؤولية
 ،30000فاس املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
محدودة ذات الشريك الوحيد
 METRE CONSEILSشركة ذات
.MIZAN ALUMINIUM
طور
املحدودة(في
املسؤولية
شارع
45
اإلجتماعي
مقرها
وعنوان
مكتب املحاسبة
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
التصفية)
شقة
الثاني
طابق
مفتقار
القادر
عبد
طرنس تائب محمد
تصديرواستراد االليمنيوم.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 171
الدار
20000
البيضاء
الدار
4
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :حي الزبير تجزئة فرح بن سودة  30000 -فاس
البيضاء املغرب
الشريك الوحيد
رقم  21إ االلفة الدار البيضاء -
املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
حل شركة
 20660الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
مكتب املحاسبة
املدة التي تأسست من أجلها  رقم التقييد في السجل التجاري
رقم التقييد في السجل التجاري :
طريق العرائش عمارة أجعون رقم
.57615
الشركة  99 :سنة .
511745
 7الطابق الثاني القصرالكبير،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 ،92150القصرالكبيراملغرب
املؤرخ في  11أبريل  2022تقرر حل
درهم ،مقسم كالتالي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة  06يوليوز  2021تم إعداد القانون
طرنس تائب محمد شركة ذات
السيد اناس سليك  700 :حصة  METRE CONSEILSمبلغ رأسمالها  األسا�سي لشركة ذات مسؤولية مسؤولية محدودة ذات الشريك
بقيمة  100درهم للحصة .
 42.000درهم وعنوان مقرها  محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد(في طور التصفية)
السيد اسماعيل الي�سي  300 :اإلجتماعي رقم  171تجزئة فرح بن باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
سودة  30000 -فاس املغرب نتيجة
شكل الشركة  :شركة ذات العروبة مجموعة ج شارع  6رقم 6
األسماء الشخصية والعائلية ل   :عدم وصول االهداف املسطرة مسؤولية محدودة ذات الشريك مكرر القصرالكبير 92150 -القصر
الكبيراملغرب
وصفات ومواطن الشركاء :
الوحيد.
للشركة.

الجريدة الرسمية
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.551
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30مارس  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد طرنس تائب
محمد مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العروبة
مجموعة ج شارع  6رقم  6مكرر
القصرالكبير  92150 -القصرالكبير
املغرب نتيجة ل  :حل الشركة .
و حدد مقر التصفية ب حي
العروبة مجموعة ج شارع  6رقم 6
مكرر القصرالكبير  92150 -القصر
الكبيراملغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد التائب و
عنوانه(ا)  حي العروبة مجموعة ج
شارع  6رقم  6مكرر القصر الكبير
 92150القصر الكبير 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 بالقصر الكبير بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .112
698I
مكتب الحسابات مالكي

HT MATERIAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب الحسابات مالكي
 291شارع الكرامة منفلوري فاس ،
 ،30000فاس املغرب
 HT MATERIAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاونية
االزدهارطريق راس املاء عين
الشقف  30000 -فاس املغرب.
حل شركة

8507

رقم التقييد في السجل التجاري
.45069
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 HT MATERIAUXمبلغ رأسمالها 
 10.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي تعاونية االزدهار طريق
راس املاء عين الشقف 30000 -
فاس املغرب نتيجة ل   :عدم بلوغ
االهداف املسطرة للشركة.
و حدد مقر التصفية ب تعاونية
االزدهارطريق راس املاء عين الشقف
  30000فاس املغرب.و عين:
السيد(ة) الطالب ابو مروان و
عنوانه(ا)  شارع بنزرت  13اقامة
حدائق سايس الزهور 30000 2
فاس 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  25أبريل
 2022تحت رقم .1939/022
699I

رقم التقييد في السجل التجاري
.63063
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد شاكر لال سفا ر مبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  04اقا مة
النسيم الطا بق التاني زنقة مارينو 
حي الوفاء التاني طريق صفرو فاس.
  30000فاس .املغرب نتيجة ل  :عدم النشا ط .
و حدد مقر التصفية ب رقم 04
اقا مة النسيم الطا بق التاني زنقة
مارينو حي الوفاء التاني طريق صفرو
فاس 30000 - .فاس .املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد شاكروعنوانه(ا) 
رقم  04اقا مة النسيم الطا بق التاني
زنقة مارينو حي الوفاء التاني طريق
صفرو فاس 30000 .فاس .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  03مارس
 2022تحت رقم .1164/2022
700I

حل شركة

MEDNA TECH

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

شاكرلال سفا ر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING
N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN
FES ، 30000، FES MAROC
شاكرلال سفا رشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 04
اقا مة النسيم الطا بق التاني زنقة
مارينو حي الوفاء التاني طريق صفرو
فاس 30000 - .فاس .املغرب.
حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

رقم  22حي السعادة ،13100 ،
بوزنيقة املغرب
 MEDNA TECHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي واد
الدهب رقم  95مج 13100 - 1
بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
7491

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.MEDNA TECH
غرض الشركة بإيجاز  - :أعمال 
بناء و اصالح
 اعمال السباكة و الكهرباء بيع شراء تداول ملواد السباكة والكهرباء.
عنوان املقر االجتماعي  :حي واد
الدهب رقم  95مج 13100 - 1
بوزنيقة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد حاضر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نادية صاريح  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد حاضر عنوانه(ا) 
دوار الدايمة الرقم 10000 71
الصخيرات املغرب.
السيدة نادية صاريح عنوانه(ا) 
تجزئة الكوثر رقم 10000 95
الصخيرات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حاضر عنوانه(ا) 
دوار الدايمة الرقم 10000 71
الصخيرات املغرب
السيدة نادية صاريح عنوانه(ا) 
تجزئة الكوثر رقم 10000 95
الصخيرات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 01
أبريل  2022تحت رقم .192
701I

8508
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السيد هشام بناري عنوانه(ا) رقم
AUDIT LAW FIRM
 22حي السعادة  13100بوزنيقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب.
تأسيس شركة
السيد يونس صدقي عنوانه(ا) 
رقم  22حي السعادة ،13100 ،
حي الوفاء عمارة  36رقم 13000 8
بوزنيقة املغرب
 AUDIT LAW FIRMشركة ذات املحمدية املغرب.
السيد طارق سطيالت عنوانه(ا) 
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  868 01حي الرياض  13100بوزنيقة
املغرب.
الطابق األول اقامة سلوى رقم
األسماء الشخصية والعائلية
 26شارع الجيش امللكي 13000 -
ومواطن مسيري الشركة:
املحمدية املغرب
السيد هشام بناري عنوانه(ا) رقم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 22حي السعادة  13100بوزنيقة
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
30435
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 26
 08أبريل  2022تم إعداد القانون أبريل  2022تحت رقم .809
702I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
STE MOGH NÉGOCE
شكل الشركة  :شركة ذات
STE MOGH NÉGOCE
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصرتسميتها AUDIT :
تأسيس شركة
.LAW FIRM
STE MOGH NÉGOCE
غرض الشركة بإيجاز  - :حي املسجد بدون رقم ،87200 ،
استشارات في التدبير
بيوكرى املغرب
 استشارات قانونية STE MOGH NÉGOCEشركة ذات
 تةطين الشركات.مسؤولية محدودة ذات الشريك
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
الوحيد
 01الطابق األول اقامة سلوى رقم
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
 26شارع الجيش امللكي  13000 -املسجد بدون رقم  73000 -الداخلة
املحمدية املغرب.
املغرب
املدة التي تأسست من أجلها 
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشركة  99 :سنة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجاري :
درهم ،مقسم كالتالي:
21415
السيد طارق سطيالت 330 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
السيد يونس صدقي  330 :حصة األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
بقيمة  100درهم للحصة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد هشام بناري  340 :حصة باملميزات التالية:
بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية مسؤولية محدودة ذات الشريك
وصفات ومواطن الشركاء :
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
. MOGH NÉGOCE
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب وفي الخارج هو :
نشاط بائعي األسماك (مرياج) 
وشراء وبيع األسماك الطازجة
واملجمدة .شراء وبيع جميع منتجات
املأكوالت البحرية  -استيراد وتصدير
جميع منتجات املأكوالت البحرية.
التجارة العامة
استيراد و تصدير
توريد وتركيب املواد واملعدات
أعمال مختلفة
التنظيف والنظافة
نقل األسماك .نقل املنتجات
الزراعية .نقل البضائع لحساب
الغير  ،نقل األفراد لحساب الغير
حراسة وصيانة املساحات
الخضراء
شراء وبيع املالبس
تسويق منتجات غذائية  -لوازم
مكتبية  -نشاط سياحي  -اعمال 
دهانات  -نجارة  - PVCكهرباء -
سباكة
البناء والهندسة املدنية.
نشاط ترفيهي  ،مناطق لعب
األطفال
متعهدون  ،تموين  ،نقل محلي
ودولي
أعمال متنوعة أو إنشاءات
لوازم ومعدات متنوعة
اعمال االنشاءات العامة وحفر
االبار
أعمال الهندسة املدنية واملباني
السكنية والصناعية وأعمال الحفر
العامة .الصرف الصحي والطرق
والشبكات املختلفة والطرق
وإمدادات املياه والكهرباء والهاتف ؛
أعمال النجارة في الهياكل
الخشبية أو املعدنية أو األلومنيوم أو
البالستيكية أو املعدنية أو الخشبية ؛
أعمال الدهان والسفع الرملي
والتزجيج ؛
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شبكة الطرق واملتنوعة (الكهرباء
والصرف الصحي ومياه الشرب
والهاتف) ؛
إنجاز األعمال الفنية (الجسور ،
املجاري   ،أبراج املياه  ،األحواض ،
إلخ).
تنسيق الحدائق (الرصف ،
الرصف  ،الغرس  ،الري  ،إلخ) ؛
أعمال الهدم بجميع أنواعها 
وأعمال الحفروالتسوية
الصرف الصحي وتركيب نظام
معالجة مياه الصرف الصحي
أعمال جميع أنواع البالط
والبالط واألسالك
أعمال الخراطة والطحن
والتركيب وامليكانيكية والهيدروليكية
وجميع أعمال اإلصالح الخاصة
باآلالت الزراعية وامليكانيكية ؛
جميع أعمال الحديد واإلنشاءات
املعدنية  ،الهياكل املعدنية  ،الغاليات
 ،األنابيب  ،األقفال واملسبك ؛
جميع مهام الطباعة
تركيب وصيانة شبكة مياه
الشرب والكهرباء
أعمال السباكة والتركيب
املتنوعة
جميع أعمال البناء  ،والسباكة ،
واألنابيب  ،واألسطوانات  ،والحفر ،
والرصف  ،والخرسانة  ،واملساحة ،
وتصميم املباني ؛
جميع أعمال العزل املائي والطالء
واألسقف املستعارة
األجهزة واألدوات الصحية
والصنابير
األعمال الكهربائية ذات الجهد
املنخفض واملتوسط والعالي
أعمال التركيبات ا لكهربائية ،
واإلصالحات  ،وال ك هرباء  ،واإلنارة
العامة أو الخا ص ة  ،ونظام إشارات
التقاطعات ؛
تركيب أنظمة الحريق وتركيب
األنظمة املنزلية والصناعية.
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تركيب نظام اإلنذار واألمن
وتركيب املحوالت ومحطات التوزيع
تركيب شبكات الكمبيوتروالهاتف
االتصاالت السلكية والالسلكية ،
وتركيب أنظمة الراديو املحمولة
الري الصغير  ،الضخ الصناعي ،
التنقيب عن املياه بالكهرباء
صيانة األنظمة الكهربائية (املباني
والصناعات)
توريد وتركيب معدات شبكات
اإلنارة العامة ذات الجهد املتوسط 
واملنخفض
املعدات املتنوعة وأعمال التطوير
تسوية األرض وحفراألحواض
جميع أنواع اإلدارة والتعاقد من
الباطن
جميع أعمال الحراجة
الجماعي
الخاص
النقل
لألشخاص.
حضانة منتجة لجميع أنواع
العرب والزهور وغيرها
أعمال البستنة والتشجيروتنسيق
الحدائق
أعمال الدفيئة :تصنيع البكرات
 ،وملء الخطافات  ،ووضع الفرشاة
وعمل الثقوب  ،وتوزيع البكرات ،
ووضع بكرات الري والخيوط.
التصوير الحراري   ،أعمال 
التجريد والتركيب
تركيب نظام الري املوضعي
توريد وبيع املواد الزراعية
استيراد وتسويق معدات الري
معدات التنقيط للمساحات
اعمال ترابية الحوض والخنادق
توريد وتركيب مواد التكسية
األرضية واألرضية
معدات ضخ املياه وإصالحها
القيام بجميع أعمال الصيانة
والخدمات وتطهيراملباني واإلنشاءات
وبلورة التربة.
األعمال املنزلية وتنظيف وصيانة
املباني العامة والخاصة
إبادة أو تطهير أو تسويق جميع
املبيدات الحشرية أو غيرها من
املنتجات ذات الصلة بالنشاط ،
وكذلك املعدات ذات الصلة

الجريدة الرسمية
جميع أنواع الجبس أو الرخام
ً
الحديث أو املشغول يدويا
تطويراملساحات الخضراء واعادة
تشجيروحفرالنباتات وزرع النباتات
نقل البضائع نيابة عن الغير ،
النقل الوطني والدولي
خدمة تموين  ،كافيتريا  ،مخبز ،
معجنات  ،احتفاالت  ،تأجير املواد ،
تنظيم املؤتمرات والفعاليات
اللوازم املدرسية  ،وإمدادات
ومعدات الصوت واملوسيقى ،
واللوازم واملعدات الرياضية
معدات التشغيل اآللي للمكاتب ،
بيع وشراء املعدات واللوازم املكتبية
وتكنولوجيا املعلومات
املعدات امليكانيكية والكهربائية
الهيدروليكية
شراء وبيع املعدات ومواد البناء
ومعدات الحفروالتوريدات العامة
املعدات العامة للمستشفيات
العامة أو الخاصة
معدات وأدوات الصيدلية العامة
 ،األجهزة  ،معدات ومواد البناء ،
األدوات الصغيرة  ،الطالء  ،الخشب
 ،السباكة  ،الكهرباء  ،أدوات
ومعدات الصيد
قطع غياروزيوت تشحيم وإطارات
ومواد احتفالية وديكورات ومالبس
وأدوات منزلية وأثاث عام ومواد
ومعدات نباتية وزراعية .معدات
ومنتجات النظافة والصيانة
توريد وتركيب أجهزة اإلشارات
وجميع أنواع اإلشارات وبيع وتركيب
أجهزة التكييف والهاتف واالتصاالت
التكييف
أجهزة
تركيب
والكمبيوتروالهاتف واالتصاالت
املعدات السمعية والبصرية
واملوسيقى ومعدات الصوت
تشغيل وإنشاء وإدارة املعسكرات
والنزل واملوتيالت والبناغل وأي 
نشاط سياحي آخر
تاجرعام  ،استيراد وتصديرجميع
املنتجات واألصناف الطبيعية أو
املصنعة املغربية أو األجنبية وجميع
األصناف واملنتجات املصرح بها من
قبل الئحة الجمارك املغربية

الفنادق واإلقامة  ،استقبال أو
عرض األحداث  ،تشغيل وإنشاء
وإدارة مواقع املعسكرات والفنادق
واملوتيالت والبناغل وتشغيل وإدارة
مقهى ومطعم
التدريس النظري والعملي ،
والتدريب السريع على ركوب األمواج
باملعدات والرياضات املائية األخرى
التدريس النظري والعملي ،
والتدريب السريع في العربة ...
الدراجة الشراعية وقوارب الكاياك
الشراعية
استيراد وشراء وبيع وتأجير جميع
معدات جيت سكي و كواد لركوب
األمواج واستيراد وتسويق وتأجير
جميع املعدات الرياضية واالستقبال 
والدعم والتحويالت وسفر العمالء
للزيارات الثقافية والرياضية وكذلك
تنظيم األمسيات  ،وجبات العمل
والندوات واملؤتمرات والرحالت وبيع
البضائع في السوق الحرة
التزود بالوقود والسفن
والطائرات وكافة الخدمات البحرية
والجوية وممارسة كافة أنشطة
التموين وتنظيم وتشغيل غرف
الحفالت.
تأجير معدات الحفالت  ،تأجير
معدات الصوت
التنظيم والرسوم املتحركة
لجميع الحفالت واالحتفاالت
وحفالت االستقبال والكوكتيالت مثل
حفالت الزفاف واالحتفاالت العائلية
واملؤتمرات واملؤتمرات واالحتفاالت
الوطنية أو الدولية مع أو بدون تقديم
الطعام
شراء وبيع وتوزيع املنتجات
الغذائية للمجتمعات والفنادق
واملطاعم واألفراد
تنظيم العروض السياحية
والترفيهية ،
استيراد وتصدير مستحضرات
التجميل .شراء وبيع املنتجات
الزراعية .إنتاج املشتل .استيراد
وتصديراملنتجات الزراعية
نقل البضائع والنقل املبرد.

8509

أعمال متنوعة وتقديم الخدمات
واملعدات الثقيلة والشخصية ووكيل
الشحن.
جميع عمليات الترانزيت والبرية
والبحرية والجوية على اختالف
أنواعها.
جميع عمليات تداول وتخزين
جميع املواد الغذائية والبضائع ،
وجميع عمليات النقل بالشاحنات
والجمارك والتخزين ؛
التعاقد من الباطن على أي نشاط
يتطلب تدخل العمالة أو استخدام
معدات صناعية أو زراعية أو تجارية
شراء وبيع وتأجير جميع املركبات
بما في ذلك :الحافالت الصغيرة
والحافالت والشاحنات والجرارات
وغيرها
تمثيل املنتجات والعالمات
التجارية.
وبشكل عام  ،جميع العمليات
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بنشاطها لتعزيزنمو الشركة وتطورها 
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسجد بدون رقم  73000 -الداخلة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الخليفة العيا�شي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الخليفة العيا�شي
عنوانه(ا)  حي القسم  01رقم 02
 73000الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الخليفة العيا�شي
عنوانه(ا) 	  حي القسم  01رقم 02
 73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .744/2022
703I
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8510
FIDUCIARE IITIMANE

ECOM KENNANI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE
6RUE ABDELKRIM
BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC
 ECOM KENNANIشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان رقم
 102سوق بورنيات بن دباب فاس -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
72379
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها ECOM :
.KENNANI
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
االلكترونية
التصديرواالستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :دكان رقم
 102سوق بورنيات بن دباب فاس -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عتمان القناني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عتمان القناني عنوانه(ا) 
دوار الحرشية تفرانت غفساي 
تاونات  34000تاونات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عتمان القناني عنوانه(ا) 
دوار الحرشية تفرانت غفساي 
تاونات  34000تاونات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .2182
704I
STE CONSEIL MAROC

ESPACE MOKAWALA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
AV SIDI TALHA IMMEUBLE
SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،
TETOUAN MAROC
 ESPACE MOKAWALAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االر�ضي شارع القاهرة درب  1رقم 9
تطوان  93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31325
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ESPACE MOKAWALA
غرض الشركة بإيجاز  :توطين
الشركات و األفراد.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االر�ضي شارع القاهرة درب  1رقم 9
تطوان  93000تطوان املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ازروال سمير  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الفونتي سعيد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ازروال سمير عنوانه(ا) 
شارع الكويت رقم  93000 14تطوان
املغرب.
السيد الفونتي سعيد عنوانه(ا) 
شارع واد سبو زنقة  2ط  01رقم 15
 93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ازروال سمير عنوانه(ا) 
شارع الكويت رقم  93000 14تطوان
املغرب
السيد الفونتي سعيد عنوانه(ا) 
شارع واد سبو زنقة  2ط  01رقم 15
 93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  29مارس
 2022تحت رقم .923
705I
AMGHAR MOHAMED

LEYNA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
N° 229 AV MOUATAMAB BEN
ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC
 LEYNA CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 683/2
تجزأة إدا وقنيدف شارع الوفا حي
النهضة بن صفار 31000 -صفرو
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
3699
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 31مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها LEYNA :
. CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي 2/683 :
تجزأة إدا وقنيدف شارع الوفا حي
النهضة بن صفار  31000 -صفرو
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بدوي نسرين  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بدوي محمد  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بدوي إبتسام 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بادي نادية  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بدوي نسرين عنوانه(ا) 
 579حرف أ بن صفار  31000صفرو
املغرب.
السيد بدوي محمد عنوانه(ا) 
 131تجزءة املنزه  31000صفرو
املغرب.
السيدة بدوي إبتسام عنوانه(ا) 
 579حرف أ بن صفار  31000صفرو
املغرب.
السيدة بادي نادية عنوانه(ا) 
 579حرف أ بن صفار  31000صفرو
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيدة بدوي إبتسام عنوانه(ا) 
 579حرف أ بن صفار  31000صفرو التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
املغرب
أبريل  2022تحت رقم .822715
تم اإليداع القانوني باملحكمة
707I
االبتدائية بصفرو بتاريخ  26أبريل
AMGHAR MOHAMED
 2022تحت رقم .155/2022
706I
COLBLANC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CONDOMIMIUM HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

توسيع نشاط الشركة

AMGHAR MOHAMED
N° 229 AV MOUATAMAB BEN
ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC
 COLBLANCشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  844حي
بودرهم طريق املنزل  31000 -صفرو
املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1581
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29مارس  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
نقل البضائع لحساب الغير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .237
708I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK
 62شارع سيدي عبد الرحمان
الشقة  ،20200 ، 1الدارالبيضاء
املغرب
 CONDOMIMIUM HOTELشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  127 :بيس
شارع الحسن الثاني الطابق - 13
 20000الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.172817
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06شتنبر  2021تقرر
حل CONDOMIMIUM HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  127بيس شارع
الحسن الثاني الطابق 20000 - 13
مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية
الدار البيضاء املغرب نتيجة لوجود
RAHLEC
صعوبات أمام استمرار نشاط
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشركة ..
الشريك الوحيد
و عين:
تعيين مسيرجديد للشركة
السيد(ة) العلج محمد الزين و
مكتب معيشة للحسابات و
عنوانه(ا)  14تجزئة عبابو كاليفورنيا 
األستشارات الجبائية
 20000الدار البيضاء املغرب
حي السالم بلوك  Eرقم  -- 22سيدي
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية سليمان  ،14200 ،سيدي سليمان
املغرب
بتاريخ  24فبراير  2022وفي  127بيس
 RAHLECشركة ذات مسؤولية
شارع الحسن الثاني الطابق - 13
محدودة ذات الشريك الوحيد
 20000الدارالبيضاء املغرب.

8511

تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
رقم  3اقامة الياسمين رقم  25شارع االبتدائية بانزكان بتاريخ  14مارس
يعقوب املنصور  14000 -القنيطرة  2022تحت رقم .519
املغرب .
710I
تعيين مسيرجديد للشركة
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
رقم التقييد في السجل التجاري
.61217
PETRO GHOMARI
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املؤرخ في  06أبريل  2022تم تعيين
الشريك الوحيد
مسير جديد للشركة السيد(ة) كربيع
تأسيس شركة
عبد العزيزكمسيروحيد
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
تبعا لقبول استقالة املسير.
LOT LAAYOUNE 84
تم اإليداع القانوني باملحكمة
2BOULEVARD RAYAUME
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  27أبريل
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 2022تحت رقم .1774
ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
709I
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
GLOBAL AUDITAX
ETG N°12، 90000، TANGER
BRISK COMFORT
MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 PETRO GHOMARIشركة ذات
الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تحويل املقراالجتماعي للشركة
الوحيد
GLOBAL AUDITAX
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تجزئة تناعورت رقم  6حي الحرش
النصرزنقة  5رقم , 24السدة بن
ايت ملول انزكان املغرب،86150 ،
ديبان طنجة  .طنجة  90000طنجة
أيت ملول املغرب
املغرب
 BRISK COMFORTشركة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارالبرج
111311
حمدان سيدي بيبي اشتوكة ايت
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
باها  87274 -اشتوكة ايت باها
 08دجنبر  2020تم إعداد القانون
املغرب.
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تحويل املقراالجتماعي للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
باملميزات التالية:
.22847
شكل الشركة  :شركة ذات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18فبراير  2022تم تحويل مسؤولية محدودة ذات الشريك
املقر االجتماعي الحالي للشركة من الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
«دوار البرج حمدان سيدي بيبي
اشتوكة ايت باها  87274 -اشتوكة اإلقتضاء بمختصرتسميتها PETRO :
ايت باها املغرب» إلى «بلوك  1رقم .GHOMARI
غرض الشركة بإيجاز  :محطة
 347حي االمل ايت ملول  80000 -
بنزين.
ايت ملول املغرب».
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عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
النصر زنقة  5رقم , 24السدة بن
ديبان طنجة  .طنجة  90000طنجة
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الغماري  100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الغماري عنوانه(ا) 
تجزئة النصر زنقة  5رقم  24طنجة
 90000طنجة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الغماري عنوانه(ا) 
تجزئة النصر زنقة  5رقم  24طنجة
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25دجنبر
 2020تحت رقم .12202241926
711I
sofoget

AMRI NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 AMRI NETTOYAGEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
مجمع سكني  88غولف عمارة ل 64
رقم  10طابق  14000 - 2القنيطرة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
65113

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AMRI :
.NETTOYAGE
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال 
نظافة
أشغال عامة .
عنوان املقر االجتماعي  :القنيطرة
مجمع سكني  88غولف عمارة ل 64
رقم  10طابق  14000 - 2القنيطرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد التهامي فريحات 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نجاة برياحي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة كوثر فريحات 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة سلمى فريحات 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد التهامي فريحات 400 :
بقيمة  100درهم.
السيدة نجاة برياحي  200 :بقيمة
 100درهم.
السيدة كوثر فريحات 200 :
بقيمة  100درهم.
السيدة سلمى فريحات 200 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد التهامي فريحات عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
السيدة نجاة برياحي عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
السيدة كوثر فريحات عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
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السيدة سلمى فريحات عنوانه(ا) 
القنيطرة  14000القنيطرة املغربDS DIGITAL AGENCY SARL .
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
السيد التهامي فريحات عنوانه(ا) 
AVENUE DES FARS APPT 920
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
N°1 CYM RABAT ، 10000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
RABAT MAROC
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  26أبريل
DS DIGITAL AGENCY SARL
 2022تحت رقم .91201
شركة ذات املسؤولية املحدودة
712I
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم,2 :
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
زنقة عنابية ،قطاع  ، 1حي الرياض -
EL GUSTO PLUS
 10000الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
159647
LOT LAAYOUNE 84
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
2BOULEVARD RAYAUME
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNEاملحدودة باملميزات التالية:
2BOULEVARD RAYAUME
شكل الشركة  :شركة ذات
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
املسؤولية املحدودة.
ETG N°12، 90000، TANGER
تسمية الشركة متبوعة عند
MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  DS :
 EL GUSTO PLUSشركة ذات
. DIGITAL AGENCY SARL
مسؤولية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  :املعلوميات
الوحيد
( مبرمج ،محلل ،مصمم) ،استشارات
,115زنقة
وعنوان مقرها االجتماعي
في املعلوميات .
سيدي محمد بن عبد هللا الشقة
عنوان املقر االجتماعي  :رقم,2 :
طنجة
رقم  25طنجة طنجة 90000
زنقة عنابية ،قطاع  ، 1حي الرياض -
املغرب .
 10000الرباط املغرب.
توسيع نشاط الشركة
املدة التي تأسست من أجلها 
ي
التجار
رقم التقييد في السجل
الشركة  99 :سنة .
.109887
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد درهم ،مقسم كالتالي:
املؤرخ في  15أبريل  2022تمت
السيد أسامة سعد  250 :حصة
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة الحالي :
السيد محمد ادريوش 250 :
تقطيع ومعالجة اللحوم الحمراء حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الطازجة واملجمدة..
األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة وصفات ومواطن الشركاء :
التجارية بطنجة بتاريخ  26أبريل
السيد أسامة سعد عنوانه(ا) 
 2022تحت رقم .3683
بلوك  ،4شقة  ،06حي شباب ،ح ي 
 713Iم  10000الرباط املغرب.
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
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السيد محمد ادريوش عنوانه(ا) 
تجزئة رياض السالم بلوك د ن غ
 28800املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة سعد عنوانه(ا) 
بلوك  ،4شقة  ،06حي شباب ،ح ي 
م  10000الرباط املغرب
السيد محمد ادريوش عنوانه(ا) 
تجزئة رياض السالم بلوك د ن غ
 28800املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .124010
714I
SOCEFISC

CENTRE D›EQUIPEMENT
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
CENTRE

D’EQUIPEMENT
. AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال 
الحدادة
بيع تجهيزات ومعدات فالحية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 47
بلوك  4املزار أيت ملول  86100 -
انزكان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أيت علي عبد الرزاق :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيت علي عبد الرزاق
عنوانه(ا) الدشيرة الجهادية 86100
انزكان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيت علي عبد الرزاق
عنوانه(ا) الدشيرة الجهادية 86100
انزكان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .823
715I

SOCEFISC
N°33 AV FARHAT HACHAD EL
QODS AGADIR ، 80000، agadir
maroc
CENTRE D›EQUIPEMENT
 AGRICOLEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47
بلوك  4املزارأيت ملول 86100 -
انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
GH GLOBAL SERVICE
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الشريك الوحيد
26033
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
رقم  22حي السعادة ،13100 ،
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
بوزنيقة املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 GH GLOBAL SERVICEشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 6الطابق الثاني تحزئة كوملة  1رقم 8
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند شارع الحسن الثاني املغرب 13100 -
بوزنيقة املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
7489
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  GH :
.GLOBAL SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :الحراسة.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
 6الطابق الثاني تحزئة كوملة  1رقم 8
شارع الحسن الثاني املغرب 13100 -
بوزنيقة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة اجديرة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة اجديرة عنوانه(ا) 8
زنقة ابراهيم العلمي كلم  500 7شارع
محمد السادس السوي�سي 10000
الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة اجديرة عنوانه(ا) 8
زنقة ابراهيم العلمي كلم  500 7شارع
محمد السادس السوي�سي 10000
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 01
أبريل  2022تحت رقم .191
716I

8513
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

OCEAN TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
28RUE DE PROVINS 4éme
ETAGE N°11 CASABLANCA،
20310، Casablanca Maroc
 OCEAN TRADINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  42شارع
املقاومة الطابق  1رقم - 143
 20310الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.252889
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22يناير  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«  42شارع املقاومة الطابق  1رقم
 20310 - 143الدارالبيضاء املغرب»
إلى «شارع محمد  VIإقامة البيضاء
 IIالطابق  2رقم20300 - 202
الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
مارس  2021تحت رقم .768948
717I
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

EVENT CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
28RUE DE PROVINS 4éme
ETAGE N°11 CASABLANCA،
20310، Casablanca Maroc
 EVENT CONSTRUCTIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6
محج البحرعين السبع 20100 -
الدارالبيضاء املغرب.

الجريدة الرسمية

8514

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.175683
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2020تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 6محج البحر عين السبع 20100 -
الدارالبيضاء املغرب» إلى «شارع
بوركون زنقة جعفر إبن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
مارس  2021تحت رقم .771673
718I
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

EVENT CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE
28RUE DE PROVINS 4éme
ETAGE N°11 CASABLANCA،
20310، Casablanca Maroc
 EVENT CONSTRUCTIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
بوركون زنقة جعفرإبن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.175683
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08دجنبر  2020تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «50.000
درهم» أي من « 50.000درهم» إلى
« 100.000درهم» عن طريق  :تقديم
حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
مارس  2021تحت رقم .771673
719I
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CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE
تغييرتسمية الشركة
AQUA PLUS
EVENT CONSTRUCTION
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
175683
توسيع نشاط الشركة
توسيع نشاط الشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CONSEIL & ASSISTANCE
CONSEIL & ASSISTANCE
املؤرخ في  15فبراير  2022تم
FINANCE
FINANCE
تغيير تسمية الشركة من «EVENT
28RUE DE PROVINS 4éme
28RUE DE PROVINS 4éme
 »CONSTRUCTIONإلى «EVA
ETAGE N°11 CASABLANCA،
ETAGE N°11 CASABLANCA،
.
«
SERVICES
20310، Casablanca Maroc
20310، Casablanca Maroc
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
 AQUA PLUSشركة ذات املسؤولية
 EVENT CONSTRUCTIONشركة
30
بتاريخ
البيضاء
بالدار
التجارية
املحدودة
ذات املسؤولية املحدودة
مارس  2022تحت رقم .819648
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
 721Iبوركون زنقة جعفرإبن حبيب إقامة
بوركون زنقة جعفرإبن حبيب إقامة
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
املشرق  IIالطابق  1شقة 20200 - 3
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE
الدارالبيضاء املغرب.
الدارالبيضاء املغرب.
AQUA PLUS
توسيع نشاط الشركة
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
.106485
تحويل املقراالجتماعي للشركة
.175683
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CONSEIL & ASSISTANCE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08فبراير  2022تمت
FINANCE
املؤرخ في  15فبراير  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
28RUE DE PROVINS 4éme
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
 ETAGE N°11 CASABLANCA،الشركة الحالي :
الشركة الحالي :
أشغال مختلفة وتهيئة املساحات
20310، Casablanca Maroc
 التجارة بالتقصيط واملعامالت
الخضراء.
 AQUA PLUSشركة ذات املسؤولية
التجارية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
وعنوان مقرها اإلجتماعي أندلوس مارس  2022تحت رقم .815069
مارس  2022تحت رقم .819648
 Vزنقة  19رقم 20000 - 27
723I
720I
الدارالبيضاء املغرب.
CABINET OBILAT
تحويل املقراالجتماعي للشركة
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE
رقم التقييد في السجل التجاري
SOLPADEL TIERRA MAROC
EVENT CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات
.106485
شركة ذات املسؤولية املحدودة
CABINET OBILAT
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تغييرتسمية الشركة
 23زنقة كارنوط طنج ــة املغرب،
املؤرخ في  25يناير  2021تم تحويل
CONSEIL & ASSISTANCE
الرمزالبريدي 90000:
املقر االجتماعي الحالي للشركة
FINANCE
رقم الطلب 376255491:
من «أندلوس  Vزنقة  19رقم - 27
28RUE DE PROVINS 4éme
SOLPADEL TIERRA MAROC
 20000 ETAGE N°11 CASABLANCA،الدارالبيضاء املغرب» إلى «
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
شارع بوركون زنقة جعفر إبن حبيب
20310، Casablanca Maroc
وعنوان مقرها االجتماعي  :شارع
 EVENT CONSTRUCTIONشركة إقامة املشرق
3
شقة
1
 IIالطابق
السالم  ،اقامة ورياغلي رقم 14
 20200الدارالبيضاء املغرب».
ذات املسؤولية املحدودة
الطابق الثامن رقم  17-ر.ب 90000:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
طنجة املغرب.
بوركون زنقة جعفرإبن حبيب إقامة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
رقم التقييد في السجل التجاري
املشرق  IIالطابق  1شقة  20200 - 3مارس  2021تحت رقم .771688
56467:
إعالن متعدد القرارات
722I
الدارالبيضاء املغرب
CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE
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تم اإليداع القانوني لدى كتابة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  29دجنبر  2021تم اتخاذ الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
القرارات التالية :
بتاريخ  04يتاير  2022تحت رقم
	1القراراألول :249586
قرر الشريك الوحيد منح 330
724I
حصة في ملكية السيد FRANCISCO
 JAVIER CALLE SALASو 330
MISAGROUP
حصة أخرى في ملكية السيد SAUL
CONFISERIE MAMMA
 BONANOS BAENAلفائدة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد الكرتي عزالدين وذلك تبعا 
الشريك الوحيد
للعقد املوثق و املبرم بالجزيرة
حل شركة
الخضراء من طرف املوثقة MARIA
MISAGROUP
DEL PILAR BERMUDEZ DE
AV LALLA YACOUT ANGLE
 CASTRO FERNANDEZبتاريخ
MUSTAFA EL MAANI 2EME
.23/11/2021
ETG N 62 61 ، 20000،
	2القرارالثاني:CASABLANCA MAROC
تبعا للقرار األول قام الشريك
الوحيد بتغيير املادتين رقم 6و 7من  CONFISERIE MAMMAشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
القانون األسا�سي للشركة لتصبحا 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
على النحو اآلتي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61اللة
*املادة  :6املساهمات
الياقوت تقاطع مصطفى املعاني
قام السيد الكرتي عزالدين
بجلب مبلغ مائة ألف درهم نقدا  الطابق الثاني رقم  20100 - 69الدار
(  )100.000,00كمساهمته في
البيضاء املغرب.
الشركة وتم وضع املبلغ املذكور
حل شركة
بصندوق الشركة .
رقم التقييد في السجل التجاري
*املادة  :7االرأسمال -الحصص
.461681
تم تحديد رأسمال الشركة في مائة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ألف درهم ( )100.000,00مقسمة املؤرخ في  28مارس  2022تقرر حل
الى  1000حصة من فئة  100درهم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
للواحدة محررة و مكتتبة وممنوحة
الشريك الوحيد CONFISERIE
للشريك الوحيد :السيد الكرتي
 MAMMAمبلغ رأسمالها  100.000
عزالدين :
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 61
عزالدين
الكرتي
السيد
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني
1000حصة
الطابق الثاني رقم  20100 - 69الدار
	3القرارالثالث :بما أن جميع الحصص أصبحت البيضاء املغرب نتيجة ل  :تشطيب و
في ملكية السيد الكرتي عزالدين تصفية الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  61اللة
الذي أصبح الشريك الوحيد الشركة
قام هذا األخير باالحتفاظ بالقانون الياقوت تقاطع مصطفى املعاني
األسا�سي للشركة ذات املسؤولية الطابق الثاني رقم  69املغرب 20100
الدارالبيضاء املغرب.
املحدودة ذات الشريك الوحيد.

8515

و عين:
السيد(ة)  عبد اللطيف العابد
IMMOBILIERE
و عنوانه(ا) اقامة  58زنقة واد سبو 
OTLEHOUMA
تجزئة بورحال برشيد  20100الدار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
الشريك الوحيد
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
تفويت حصص
على الصالحيات املخولة لهم محل
موثق
املخابرة و محل تبليغ العقود و
 248شـارع يـعـقـوب الـمـنـصـور إقـامـة
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة زينة غمارة ب  /الـطـابـق األول ، -
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
 ،20200الدارالبيضاء املغرب
أبريل  2022تحت رقم .822428
IMMOBILIERE OTLEHOUMA
725I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
موثق

MIMOFID SARL AU

الشريك الوحيد

RIM MARBERIE

وعنوان مقرها اإلجتماعي 373

شركة ذات املسؤولية املحدودة

زنقة مصطفى املعاني 20000 -

رفع رأسمال الشركة

الدارالبيضاء املغرب.

MIMOFID SARL AU
 42حي مسرور 1تمارة ،12020 ،
تمارة املغرب
 RIM MARBERIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT 10
RMEL RESIDENCE LIA APPT
N°1 AIN ATIQ TEMARA - 12013
 TEMARAاملغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.131709
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22مارس  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 100.000درهم» أي من «10.000
درهم» إلى « 110.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  24مارس
 2022تحت رقم .7770
726I

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.535849
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  خــوســي
أنـطــون ـيــو رامــوز لـوب ـيــز  100حصة
اجتماعية من أصل  200حصة
لفائدة السيد (ة) ال ـم ـكــي ال ـزاوي 
بتاريخ  08أبريل .2022
تفويت السيد (ة)  خــوســي
أنـطــون ـيــو رامــوز لـوب ـيــز  100حصة
اجتماعية من أصل  200حصة
لفائدة السيد (ة)  ب ـشــرى وه ـيــب
بتاريخ  08أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
أبريل  2022تحت رقم .821091
727I

الجريدة الرسمية

8516
موثق

IMMOBILIERE
OTLEHOUMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

موثق
 248شـارع يـعـقـوب الـمـنـصـور إقـامـة
زينة غمارة ب  /الـطـابـق األول ، -
 ،20200الدارالبيضاء املغرب
IMMOBILIERE OTLEHOUMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 373
زنقة مصطفى املعاني 20000 -
الدارالبيضاء املفرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.535849
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08أبريل  2022تم تعيين
مسيرجديد للشركة السيد(ة) وه ـيــب
ب ـشــرى كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
أبريل  2022تحت رقم .821091
728I
chrono services

SOUR AL BAIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

chrono services
 45زنقة عقبة بن نافع برشيد،
 ،26100برشيد املغرب
 SOUR AL BAIDAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 13
الطابق  3تجزئة اليسرشارع محمد
الخامس  26100 -برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
16521

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SOUR :
.AL BAIDA
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 13
الطابق  3تجزئة اليسر شارع محمد
الخامس  26100 -برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابراهيمي عبد اللطيف
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد عماري عبد الرحيم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيمي عبد اللطيف
عنوانه(ا)   89تجزئة سعد 26100
برشيد املغرب.
السيد عماري عبد الرحيم
عنوانه(ا)  4تجزئة االخوين  1الطابق
 26100 2برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيمي عبد اللطيف
عنوانه(ا)   89تجزئة سعد 26100
برشيد املغرب
السيد عماري عبد الرحيم
عنوانه(ا)  4تجزئة االخوين  1الطابق
 26100 2برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .390
729I
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Auditing consulting house

AYAMS DIALYSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auditing consulting house
Immeuble A, angle bd Rahal
Meskini et av lalla Yacout ,
6ème étage N°32 place la
victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc
 AYAMS DIALYSEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركزالهبة
لألعمال  10 ،شارع ليبرتي  ،الطابق
الثالث شقة  ، 5الدارالبيضاء أنفا -
 20120الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
541541
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.AYAMS DIALYSE
غرض الشركة بإيجاز  :طب
الكلى -غسيل الكلى
 زرع الكلى-مضاعفات الكلى :داء السكري,
ارتفاع ضغط الدم ,أمراض جهازية,
تحص ,اعتالل املسالك البولية,
أمراض وراثية
التشخيص ,متابعة وعالج
الحصيات الكلوية.

غسيل الكلى عالي التدفق
الترشيح الدموي
غسيل الكلى املمتد
غسيل الكلى البريتوني
االستكشافات الكلوية الوظيفية
والصرفية
استكشاف األوعية الدموية
ملريض غسيل الكلى
التغذية التطبيقية
متابعة متلقي زراعة الكلى
واالستشارة قبل الزرع
طوارئ الكلى.
عنوان املقراالجتماعي  :مركزالهبة
لألعمال  10 ،شارع ليبرتي  ،الطابق
الثالث شقة  ، 5الدار البيضاء أنفا -
 20120الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مريم علي اوبان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم علي اوبان عنوانه(ا) 
 58شارع موالي اسماعيل ،شقة رقم
 ،10بلفدير  20300الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم علي اوبان عنوانه(ا) 
 58شارع موالي اسماعيل ،شقة رقم
 ،10بلفدير  20300الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .15046
730I
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COMPTA MAROC CONSULTING

MR DAHBI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA MAROC
CONSULTING
طنجة  ،90000 ،طنجة املغرب
 MR DAHBIشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعروبة
شارع  22رقم  8طابق  1القصر
الكبير 92150 -قصرالكبيراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3311
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  MR :
.DAHBI
غرض الشركة بإيجاز  :بيع و شراء
أغدية املوا�شي.
عنوان املقراالجتماعي  :حي لعروبة
شارع  22رقم  8طابق  1القصرالكبير
  92150قصرالكبيراملغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املرينى اسماعيل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املرينى اسماعيل عنوانه(ا) 
مدشر املاء ج بوجديان ق تطفت
القصر الكبير  92150قصر الكبير
املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املرينى اسماعيل عنوانه(ا) 
مدشر املاء ج بوجديان ق تطفت
القصر الكبير  92150قصر الكبير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 10
مارس  2022تحت رقم .174
731I
SOFICOF

BUILD SOFTWARE OASIS
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOFICOF
angle rue ghazali et zeryab ,1
apt 2 les orangers rabat ،
10000، Rabat MAROC
BUILD SOFTWARE OASIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم
 12شقة رقم  13طابق الرابع الزاوية
شارع أبطال و زنقة واد زيزاكدال
الرباط  10000 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
159709
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها BUILD :
. SOFTWARE OASIS SARL
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
جميع خدمات تكنولوجيا املعلومات
لصالح عمالئها سواء كان ذلك
التكامل داخل مؤسسة -العمل
لجميع املوارد التي تعتبر ضرورية
لتصميم وإدارة وتنفيذ جميع مشاريع
الحوسبة و خدمات تكنولوجيا 

املعلومات  ،وتقنيات املعلومات -
تأجير أجهزة الكمبيوتر و منتجات
االتصال عن ُبعد بأوسع معانيها 
لحسابها الخاص و لحساب أطراف
ثالثة.
الخدمات اللوجستية و الفنيةباملعنى الواسع إدارة البنى التحتية
لتكنولوجيا املعلومات الثابتة
واملتنقلة باملعنى األوسع باإلضافة
إلى توفير جميع الخدمات املتعلقة
بهذه التعهد  ،بحيث تكون البنى
التحتية قادرة على أن تكون في مواقع
مختلفة أو مستضافة في مراكز
البيانات -تنظيم الحاسب اآللي و
مراكز املكتبية وتدريب املستخدمين
من جميع املستويات في هذه
التخصصات االستيراد و التصدير-
جميع العمليات املتعلقة بمعالجة
املعلومات من النصوص والصور و
األصوات والوسائط إلى الروبوتات
إلى األلعاب اإللكترونية والتعليمية
وتشمل كذلك هذه الخدمات
إتخاد القرارات  ،والتدبير ،وتحليل
املعلومات واالستشارة وعموما قيام
بكل املعطيات التي تساهم في تطوير
أنشطة الشركة.
عنوان املقراالجتماعي  :عمارة رقم
 12شقة رقم  13طابق الرابع الزاوية
شارع أبطال و زنقة واد زيز اكدال 
الرباط  10000 -الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة BUILD SOFTWARE
L-5610
عنوانه(ا) 
SARL
MONDORF LES BAINS, 25
AVENUE DES BAINS R.C.S.S.
LUXEMBROURG
5610
MONDORF-LES
BAINS
.LUXEMBOURG
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السيد  MR JAN VEYTعنوانه(ا) 
LOT AIN EL HAYAT 1 N° 429
 SKHIRAT 10000الصخيرات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  MR JAN VEYTعنوانه(ا) 
LOT AIN EL HAYAT 1 N° 429
 SKHIRAT 10000الصخيرات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .124077
732I
NOBLACTION

ATELIER MALAK AMLOUL
D›ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة
 3الطابق األول رقم ،40000 ،15
مراكش املغرب
ATELIER MALAK AMLOUL
 D›ARCHITECTUREشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك
املسمى ليا  18ثكنة الغول عمارة 83
الطابق  2شقة رقم  9جليز40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
124929
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
ATELIER MALAK AMLOUL
.D’ARCHITECTURE
غرض الشركة بإيجاز  :هندسة
معمارية.
عنوان املقر االجتماعي  :امللك
املسمى ليا  18ثكنة الغول عمارة 83
الطابق  2شقة رقم  9جليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مالك املول  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مالك املول عنوانه(ا) 
حدائق النخيل د  1س  16النخيل
الشمالي  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مالك املول عنوانه(ا) 
حدائق النخيل د  1س  16النخيل
الشمالي  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .135163
733I
NOBLACTION

ELITE ONE COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة
 3الطابق األول رقم ،40000 ،15
مراكش املغرب
 ELITE ONE COMPANYشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
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السيد محمد بن عبد الرحمن
وعنوان مقرها اإلجتماعي فضاء
زنيت لألعمال نهج مسلم تجزئة بوكار بن العقيل عنوانه(ا) اململكة العربية RIAD LES TROIS COURS
فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري 
الطابق الثالث شقة  14باب دكالة  -السعودية **** السعودية اململكة
(األشخاص املعنويون)
العربية السعودية
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري
تأسيس شركة ذات مسؤولية
RIAD LES TROIS COURS
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل
محدودة ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
رقم التقييد في السجل التجاري  2022 :تحت رقم .135183
 734Iلشركة RIAD LES TROIS COURS
124955
الكائن مقرها االجتماعي ب  11 ,10 :و
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12درب الحمرية باب دكالة 40000 -
STE CONFORMITE DISPONIBILITE
 31مارس  2022تم إعداد القانون
مراكش املغرب املؤرخ في  30أبريل
INTEGRITE ET CONSULTING
 2020تقرر مايلي:
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
HIERO PLUS CIMENT
فسخ عقد التسيير الحر لألصل
محدودة ذات الشريك الوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ي
التجار الكائن ب  11 ,10 :و 12
الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
درب الحمرية باب دكالة 40000 -
تفويت حصص
شكل الشركة  :شركة ذات
مراكش املغرب  ،املوقع من طرف
STE CONFORMITE
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 DISPONIBILITE INTEGRITE ETشركة RIAD LES TROIS COURS
الوحيد.
 :بصفتها مالكة لألصل التجاري و
CONSULTING
تسمية الشركة متبوعة عند  5RUE GHASSAN KANAFANIشركة LUXURY MARRAKECH
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ELITE :
 RIADبصفتها مسيرة حرة.
RCE ESPACE JARDIN LALLA
.ONE COMPANY
736I
MERYEM 4EME ETAGE
غرض الشركة بإيجاز  :االستراد BUREAU 29 V.N، 30000، FES
poly-lab industrie
والتصدير
MAROC
POLY-LAB INDUSTRIE
املعامالت التجارية.
 HIERO PLUS CIMENTشركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :فضاء مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
زنيت لألعمال نهج مسلم تجزئة بوكار
الوحيد
تأسيس شركة
الطابق الثالث شقة  14باب دكالة -
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
poly-lab industrie
سيدي الوفي جماعة عين شقف -
 40000مراكش املغرب.
avlabtal appt 4 agdal rabat 15
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
rabat، 10000، rabat maroc
تفويت حصص
الشركة  99 :سنة .
 poly-lab industrieشركة ذات
ي
التجار
السجل
في
التقييد
رقم
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
.51625
درهم ،مقسم كالتالي:
الوحيد
الوحيد
الشريك
ار
ر
ق
بمقت�ضى
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارغ
السيد محمد بن عبد الرحمن بن
املؤرخ في  22مارس  2022تمت
االبطال رقم  4اكدال 10000
العقيل  1.000 :حصة بقيمة 100
:
على
املصادقة
الرباط املغرب
درهم للحصة .
تفويت السيد (ة)  علي خواللي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية
 500حصة اجتماعية من أصل
محدودة ذات الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)  رقم التقييد في السجل التجاري :
السيد محمد بن عبد الرحمن الحاج محمد العزوزي بتاريخ 22
159851
بن العقيل عنوانه(ا) اململكة العربية مارس .2022
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السعودية **** السعودية اململكة
تم اإليداع القانوني باملحكمة  13أبريل  2022تم إعداد القانون
العربية السعودية.
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية  2022تحت رقم .2254/022
محدودة ذات الشريك الوحيد
 735Iباملميزات التالية:
ومواطن مسيري الشركة:
FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS
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الجريدة الرسمية
رقم التقييد في السجل التجاري
.410055
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  17مارس
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 4.000.000درهم»
أي من « 8.000.000درهم» إلى
« 12.000.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
مارس  2021تحت رقم .771131
738I

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  poly- :
.lab industrie
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال 
الكهربائية و الخدمات.
عنوان املقر االجتماعي  15 :شارغ
االبطال رقم  4اكدال  10000الرباط
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اناس بن الحمدونية 100 :
DAR AL MOUHTASSIB
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية UNITED CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
رفع رأسمال الشركة
السيد اناس بن الحمدونية
عنوانه(ا)   417حدائق ايكم سيدي 
DAR AL MOUHTASSIB
يحيى زعير  12050تمارة املغرب.
RUE LA BRUYERE ، 20040، 09
األسماء الشخصية والعائلية
CASABLANCA MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
UNITED CONSTRUCTION
السيد اناس بن الحمدونية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا)   417حدائق ايكم سيدي 
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
يحيى زعير  12050تمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة عالل بن عبد هللا و شارع الكورنيش
التجارية بالرباط بتاريخ  28أبريل إقامة مارينا الطابق الثاني 20000 -
 2022تحت رقم .124237
الدارالبيضاء .املغرب.
737I
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
DAR AL MOUHTASSIB
.410055
UNITED CONSTRUCTION
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  08مارس  2021تم
رفع رأسمال الشركة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
DAR AL MOUHTASSIB
 4.000.000« RUE LA BRUYERE ، 20040، 09درهم» أي من
CASABLANCA MAROC
« 4.000.000درهم» إلى «8.000.000
UNITED CONSTRUCTION
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
شركة ذات املسؤولية املحدودة
نقدية أو عينية.
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عالل بن عبد هللا و شارع الكورنيش
إقامة مارينا الطابق الثاني  20000 -التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
مارس  2021تحت رقم .769189
الدارالبيضاء .املغرب.
رفع رأسمال الشركة
739I
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DAR AL MOUHTASSIB

UNITED CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

DAR AL MOUHTASSIB
RUE LA BRUYERE ، 20040، 09
CASABLANCA MAROC
UNITED CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
عالل بن عبد هللا و شارع الكورنيش
إقامة مارينا الطابق الثاني 20000 -
الدارالبيضاء .املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.410055
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11فبراير  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 3.000.000درهم» أي من
« 1.000.000درهم» إلى «4.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
فبراير  2021تحت رقم .766306
740I
ليدرنوبل

ارتميم كروب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ليدرنوبل
شقة  5زنقة نسيم  46شارع املصلى
ازمور  ،24000 ،ازمور املغرب
ارتميم كروب شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26
تجزئة كريمة الجديدة 24000 -
الجدديدة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.15943

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  26تجزئة كريمة الجديدة
  24000الجدديدة املغرب» إلى«تجزئة حي السالم  1رقم 73
الجديدة  24000 -الجديدة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .27770
741I
GLOBAL AUDITAX

GLOBAL AUDITAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعورت رقم  6حي الحرش
ايت ملول انزكان املغرب،86150 ،
أيت ملول املغرب
 GLOBAL AUDITAXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
 05رقم  1525حي السالم 80026 -
اكاديراملغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49749
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مكتب  05رقم  1525حي السالم -
 80026اكادير املغرب» إلى «تجزئة
تناعورت رقم 6حي الحرش ايت ملول 
  86150انزكان املغرب».تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  24يناير
 2022تحت رقم .108227
742I
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JURIS FISCAL PRECIOUS

CASA RABOTAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

JURIS FISCAL PRECIOUS
 14شارع الزرقطوني الطابق  8رقم
 ،20140 ، 16الدارالبيضاء املغرب
 CASA RABOTAGEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،4شارع
الزرقطوني الطابق  20140 - 3الدار
البيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.243725
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) بناني
اسماعيل كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أبريل  2022تحت رقم .822815
743I
EL HAMIDY FOUAD

شركة العوني للرخام (ش ع ر)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SGCAL
HAY FALAH RUE 3 NR 17
CASABLANCA ، 26600،
CASABLANCA MAROC
شركة العوني للرخام (ش ع ر)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ديار
األندلس متجرالطابق األر�ضي رقم
 20املجموعة السكنية  4 -بوسكورة
الدارالبيضاء  27182 -بوسكورة
الدرالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
541355
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شركة
العوني للرخام (ش ع ر).
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال 
املختلفة أو البناء  ،أشغال الرخام ،
تطوير وإعادة تأهيل وإصالح وأعمال 
الطرق..
عنوان املقر االجتماعي  :ديار
األندلس متجر الطابق األر�ضي رقم
 20املجموعة السكنية  4 -بوسكورة
الدار البيضاء  27182 -بوسكورة
الدرالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العوني صديق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العوني صديق عنوانه(ا) 
بلوك و زنقة  02رقم  14الضرابنة
سيدي معروف البيضاء 20520
سيدي معروف البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العوني صديق عنوانه(ا) 
بلوك و زنقة  02رقم  14الضرابنة
سيدي معروف البيضاء 20520
سيدي معروف البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822446
744I
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COMPTAFFAIRES

FIVE AUTO CAR
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
EL WAFA RUE EL JAHID
RESIDENCE ZOHOUR
IMM 144 1er ETAGE N°2
MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
« FIVE AUTO CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
رقية  2شارع فلسطين رقم
 2املحمدية املحمدية 20800
املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.21667
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04فبراير  2020تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم تفويت الحصص  :الذي 
ينص على مايلي :تفويت 2500من
الحصص اإلجتماعية من السيد
العسري محمد الى السيدة اشقيق
ليلى
قرار رقم تغيير الشكل القانوني
للشركة :الذي ينص على مايلي :تغيير
الشكل القانوني للشركة إلى شركة
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد
قرار رقم تغيير املسير  :الذي 
ينص على مايلي :تغيير املسير بقبول 
استقالة السيد العسري محمد و
تعيين السيدة اشقيق ليلى كمسيرة
وحيدة للشركة
قرار رقم تحيين النظام األسا�سي
للشركة :الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :تعيين السيدة اشقيق ليلى
كمسيرة وحيدة للشركة.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .843
745I
FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS

BGE IMMO MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS
 257شارع محمد الخامس عمارة بن
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1
جليز ،40060 ،مراكش املغرب
 BGE IMMO MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  55محمد
الخامس عمارة جكاررقم  33جليز-
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
124975
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BGE :
.IMMO MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :شراء
وكراء امالك عقارية .
عنوان املقراالجتماعي  55 :محمد
الخامس عمارة جكار رقم  33جليز -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد MULLER BRICE : 500
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية
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السيدة VAN DE VELDE
 GERALDINE : 500حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد MULLER BRICE
عنوانه(ا) 	CH DES CROTTES 150
.LOT 4 83310 GRIMAUD France
السيدة VAN DE VELDE
150
 GERALDINEعنوانه(ا)	
CH DES CROTTES LOT 4 83310
.GRIMAUD France
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد MULLER BRICE
عنوانه(ا) 	CH DES CROTTES 150
LOT 4 83310 GRIMAUD France
السيدة VAN DE VELDE
150
 GERALDINEعنوانه(ا)	
CH DES CROTTES LOT 4 83310
GRIMAUD France
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .135213
746I

درهم» أي 
«235.000.000
من « 719.624.900درهم» إلى
« 954.624.900درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  12أبريل
 2021تحت رقم .36363
747I
BAKALI COMPTA SARL

HECHO TETOUAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL
شارع الدارالبيضاء اقامة فرح رقم
 28تطوان تطوان ،93000 ،تطوان
املغرب
 HECHO TETOUANشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الطوب جماعة الزيتون الطابق
 2تطوان تطوان  93000تطوان
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
موثقة
رقم التقييد في السجل التجاري :
ايوان اسيت
31489
شركة املساهمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
رفع رأسمال الشركة
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
موثقة
زاوية شارع باحماد زنقة سجلماسة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
إقامة الوفاء الطابق  3بلفدير،
شكل الشركة  :شركة ذات
 ،20300الدارالبيضاء املغرب
املسؤولية املحدودة.
ايوان اسيت شركة املساهمة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BATIMENT ADMINISTRATIFاإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.HECHO TETOUAN PARC TECHNOPOLIS ROCADE
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
DE RABAT - SALA EL JADIDA
والتصدير
 11100سال الجديدة املغرب.
التجارة
رفع رأسمال الشركة
تسويق وتوزيع الصباغة.
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
.14591
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الطوب جماعة الزيتون الطابق
املؤرخ في  16يونيو   2020تم  2تطوان تطوان  93000تطوان
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره املغرب.

8521

تفويت السيد (ة)  عبدالرحمان
وعراب  2.875حصة اجتماعية من
أصل  5.750حصة لفائدة السيد
(ة) ياسمين وعراب بتاريخ  07مارس
.2022
تفويت السيد (ة)  عبدالرحمان
وعراب  2.875حصة اجتماعية من
أصل  5.750حصة لفائدة السيد (ة) 
دعاء وعراب بتاريخ  07مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .91221
749I

املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شلوان عبد الصمد 50 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد العمراني محمد  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شلوان عبد الصمد
عنوانه(ا)  دوار اوشتام جماعة بني
سعيد  93000تطوان املغرب.
السيد العمراني محمد عنوانه(ا) 
دوار اوشتام جماعة بني سعيد واد
الو  93000تطوان املغرب.
FLASH ECONOMIE
األسماء الشخصية والعائلية
GROUPE SCOLAIRE RENE
ومواطن مسيري الشركة:
DESCARTES
السيد شلوان عبد الصمد
عنوانه(ا)  دوار اوشتام جماعة بني
إعالن متعدد القرارات
سعيد  93000تطوان املغرب
GROUPE SCOLAIRE RENE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
DESCARTES
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25أبريل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .1100
الشريك الوحيد
748I
رأسمالها 400.000:درهم
مقرها االجتماعي:تجزئة سفيان
PRESCOF
GROUPE PEDAGOGIQUE
تجزئة رقم  4سيدي معروف الدار
ALPHA
البيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تفويت حصص
املؤرخ بتاريخ  18ابريل : 2022
PRESCOF
إعطاء السيدة نجاة ابعقيلRue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،
مجموع حصصها املتمثلة في
14000، Kénitra Maroc
()4000.00حصة تمتلكها في شركة
GROUPE PEDAGOGIQUE
GROUPE SCOLAIRE RENE
 ALPHAشركة ذات املسؤولية
 DESCARTESلفائدة السيد موالي 
املحدودة
س
بلوك
اإلجتماعي
وعنوان مقرها
عبد هللا العلوي العبدالوي 
املغرب العربي  14000 -القنيطرة
تعديل الفصل  7من النظام
املغرب.
األسا�سي للشركة
تفويت حصص
تم تحديد رأس املال بمبلغ
رقم التقييد في السجل التجاري
 400.000.00مقسم إلى  4000حصة
.36507
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي بقيمة  100درهم للواحدة:
السيد موالي عبد هللا العلوي 
املؤرخ في  07مارس  2022تمت
املصادقة على :
العبدالوي  4000حصة.

الجريدة الرسمية
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تعيين وتأكيد الجمع العام علىادارة الشركة من طرف السيدة
نجاة ابعقيل والحفاظ على الشكل
القانوني للشركة شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822501
750I
FLASH ECONOMIE

MAHAB IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

« » MAHAB IMMO
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد
 - Iبمقت�ضى العقد العرفي
املؤرخ بالدار البيضاء ،يوم 14
مارس  ،2022تمت صياغة القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد ،من طرف السيد
نورالدين بونكا ،مغربي الجن�سي،
املولود يوم  04 :غشت  1982بوجان
– تزنيت ،القاطنة بالدار البيضاء –
 ،560شارع بانوراميك ،كالفورنيا،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
عدد .E750956 :
لها الخصائص التالية:
• التسمية» MAHAB IMMO « :
• الهدف :الغرض من الشركة هو 
القيام في كل من املغرب والخارج:
الغرض من الشركة هو القيام في كل
من املغرب والخارج ،سواء لصالحها 
أو نيابة عن أطراف ثالثة ،في التمثيل
أو املشاركة:
 اإلنعاش العقاري. مقاول أعمال مختلفة أو البناء. التصميم والتخطيط والديكورالداخلي واملفروشات.
 تطوير املواقع واإلنشاءاتواملباني واملكاتب والفيالت والفنادق
واملقاهي واملطاعم والسباكة
والكهرباء ونجارة األملنيوم والخشب

والدهان والجص الكالسيكي
والحديث ووضع الرخام والباركيه
والبستنة وجميع أنواع الديكورات
الداخلية أو الداخلية .خارجي
 أعمال تشييد املباني بكافةأنواعها وكافة األعمال التجارية.
 األعمال الترابية والصرفالصحي وإضافة مياه الشرب
والهندسة املدنية وجميع املهن
التجارة في جميع معدات ومواد البناء
والصرف الصحي.
 التاجر أو الوسيط الذي يقومباالستيراد والتصدير.
 استيراد وتصدير وتأجير وشراءوبيع وتسويق عام لجميع أنواع مواد
البناء والديكور.
 نقل البضائع ونقل الخرسانةواالسمنت وجميع أنواع املنتجات
القائمة على الخرسانة واالسمنت.
• املقراالجتماعي ،167 :شارع عبد
املومن ،إقامة اليمامة  ،Aالطابق
األول ،الرقم  ،2الدارالبيضاء.
• مدة الشركة 99 :سنة ابتداءا 
من تاريخ تأسيس الشركة.
• رأسمال الشركة :حدد رأسمال 
الشركة في مبلغ مائة ألف ()100.000
درهم موزعة على ألف ()1.000
حصة اجتماعية من فئة مائة ()100
درهم للحصة الواحدة مكتتبة كلها 
نقدا ومحررة كليا ،باسم الشريك
الوحيد ،السيد نورالدين بونكا.
• اإلدارة :عهد تسيير الشركة ملدة
غير محدودة ،الى السيد نورالدين
بونكا ،مغربي الجن�سي ،املولود يوم
 04 :غشت  1982بوجان – تزنيت،
القاطنة بالدار البيضاء – ،560
شارع بانوراميك ،كالفورنيا ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية عدد :
.BE750956
• السنة الجبائية :من فاتح يناير
إلى غاية  31دجنبر.
 - IIتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء  ،يوم 19
ابريل  ،2022تحت الرقم ،821762 :
وسجلت الشركة بالسجل التجاري في
نفس اليوم  ،تحت الرقم .540647 :
751I
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FLASH ECONOMIE

BEST GROU SERVICES
GENERALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
BEST GROU SERVICES
 GENERALEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  53زنقة
كرينوبل الطابق رقم  1الشقة رقم2
الصخور السوداء  20000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
538063
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BEST :
.GROU SERVICES GENERALE
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال 
متنوعة والبناء ،بيع مواد البناء،
بيع اللوازم املكتبية ومعدات املكاتب
 ،نقل البضائع لآلخرين ،األشغال 
العامة ،شبه عامة وخاصة،اعمال 
الهدم ،أعمال الصباغة ،أعمال 
التبليط .
عنوان املقر االجتماعي  53 :زنقة
كرينوبل الطابق رقم  1الشقة رقم2
الصخور السوداء  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف بن احساين :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بن احساين
عنوانه(ا) زنقة  08رقم  54حي املسيرة
 52000الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بن احساين
عنوانه(ا) زنقة  08رقم  54حي املسيرة
 52000الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
فبراير  2022تحت رقم .538063
752I
SAFIGEC

STE LES HERITIERES
BENSAID PROMOTEUR
IMMOBILIER ET TRAVAUX
DIVERS «SOHEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SAFIGEC
RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT
 2 33000فاس املغرب
STE LES HERITIERES BENSAID
PROMOTEUR IMMOBILIER
ET TRAVAUX DIVERS «SOHEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 788 :
اقامة الرياض طريق صفرو -
 33000فاس املغربية.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.35669
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أبريل  2022تقرر حل
STE LES HERITIERES BENSAID
PROMOTEUR IMMOBILIER
ET TRAVAUX DIVERS «SOHEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
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رأسمالها   10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  788اقامة الرياض
طريق صفرو  33000 -فاس املغربية
نتيجة لشركة في الخساءر .
و عين:
السيد(ة)  يونس بنسعيد و
عنوانه(ا)   11زنقة ابي حيان
التوحيدي   30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) محمد بنسعيد و
عنوانه(ا)   50تجزئة وديع طريق
اموزار  30000فاس املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  04أبريل  2022وفي  788اقامة
الرياض طريق صفرو  33000 -فاس
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .1988/022
753I
global audit partners

KIARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

global audit partners
Avenue Hassan II rond point
saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
 KIARAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 279-277
شارع الزرقطوني  20050 -الدار
البيظاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.129217
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  PALMERAIE
 HOLDING 100.501حصة
اجتماعية من أصل  150.000حصة
لفائدة السيد (ة)  PALMAGRI II
بتاريخ  12أبريل .2022

الجريدة الرسمية

8523

غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
تصدير.
عنوان املقراالجتماعي  :مكتب 28
الطابق الرابع مكاتب الصفاء طريق
صفرو موالي رشيد  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد شامي  510 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد السيد متعب فيحان ذعار
ذائرالعبدلي  490 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شامي عنوانه(ا) 
 55حي النزهة طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.
السيد السيد متعب فيحان
ذعار ذائر العبدلي عنوانه(ا) الكويت
 52000الكويت الكويت .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد شامي عنوانه(ا) 
 55حي النزهة طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .2007/2022
756I

السيد ياسين القاطي عنوانه(ا) 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  28حي املسعودية رقم  35000 151تازة
املغرب.
أبريل  2022تحت رقم .822612
السيد عبد القادر باشر عنوانه(ا) 
754I
دوار اوالد ملوك سيدي يحيى زعير
Marketing Arena
 12152تمارة املغرب.
MARKETING ARENA
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد ياسين القاطي عنوانه(ا) 
Marketing Arena
حي املسعودية رقم  35000 151تازة
 VILLA 9K4 RUE ANNAJD HAYاملغرب
RIAD ، 10000، RABAT MAROC
السيد عبد القادر باشر عنوانه(ا) 
 Marketing Arenaشركة ذات
دوار اوالد ملوك سيدي يحيى زعير
املسؤولية املحدودة
 12152تمارة املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4
تم اإليداع القانوني باملحكمة
زنقة النجد حي الرياض الرباط -
التجارية بالرباط بتاريخ  25أبريل
 10000الرباط املغرب
 2022تحت رقم .124100
تأسيس شركة ذات املسؤولية
755I
املحدودة
FITICOF
رقم التقييد في السجل التجاري :
159731
AMLOG DISTRIBUTION
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
FITICOF
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 9شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ،
املحدودة باملميزات التالية:
 ،30000فاس املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 AMLOG DISTRIBUTIONشركة
املسؤولية املحدودة.
ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 28
الطابق الرابع مكاتب الصفاء طريق
.Marketing Arena
غرض الشركة بإيجاز  :تصدير صفرو موالي رشيد  30000 -فاس
املغرب
الخدمات .
تأسيس شركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :فيال
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU
9ك 4زنقة النجد حي الرياض الرباط
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
  10000الرباط املغرب.DFH TRADING
72443
املدة التي تأسست من أجلها 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة .
الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة 21 100.000 :أبريل  2022تم إعداد القانون
قفل التصفية
STE FIDU SERVICESS
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
MOGADOR SARL AU
السيد ياسين القاطي  500 :حصة املحدودة باملميزات التالية:
N°452 1ER ETAGE
شكل الشركة  :شركة ذات
بقيمة  100درهم للحصة .
LOTISSEMENT LA LAGUNE
السيد عبد القادر باشر  500 :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها  44000، ESSAOUIRA MAROC :
DFH TRADING
. AMLOG DISTRIBUTION
وصفات ومواطن الشركاء :
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8524

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :محل
بالطابق السفلي دوارملساسة عمالة
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3795
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07يوليوز  2021تقرر
حل  DFH TRADINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
بالطابق السفلي دوار ملساسة عمالة
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب
نتيجة لتراجع النشاط التجاري.
و عين:
السيد(ة) دانييل هيكل وعنوانه(ا) 
دوارملساسة الجماعة القروية اوناغة
الصويرة  44000الصويرة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  07يوليوز  2021وفي محل
بالطابق السفلي دوار ملساسة عمالة
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  16غشت
 2021تحت رقم .272
757I
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

AGHBALOU MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
N°452 1ER ETAGE
LOTISSEMENT LA LAGUNE
4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 AGHBALOU MATERIAUXشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجررقم
 32عملية الياسمين  2الصويرة

الجديدة الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6039
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.AGHBALOU MATERIAUX
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
في االعمال املتنوعة او البناء ,نقل
البضائع و بيعمواد البناء. .
عنوان املقر االجتماعي  :متجر
رقم  32عملية الياسمين  2الصويرة
الجديدة الصويرة  44000 -الصويرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هرويد محمد  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هرويد السعيد 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هرويد حمزة  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هرويد العربي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هرويد محمد عنوانه(ا) 
دوار اداوزمن اكرض اقليم الصويرة
 44000الصويرة املغرب.
السيد هرويد السعيد عنوانه(ا) 
دوار اداوزمن اكرض اقليم الصويرة
 44000الصويرة املغرب.
السيد هرويد حمزة عنوانه(ا) 
دوار اداوزمن اكرض اقليم الصويرة
 44000الصويرة املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد هرويد العربي عنوانه(ا) 
دوار اداوزمن اكرض اقليم الصويرة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
 44000الصويرة املغرب.
نونبر  2021تحت رقم .802187
األسماء الشخصية والعائلية
759I
ومواطن مسيري الشركة:
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU
السيد هرويد محمد عنوانه(ا) 
KAOUKI ECORESORT
دوار اداوزمن اكرض اقليم الصويرة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 44000الصويرة املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  15فبراير
STE FIDU SERVICESS
 2022تحت رقم .56
MOGADOR SARL AU
758I
N°452 1ER ETAGE
JURIS LEGAL
LOTISSEMENT LA LAGUNE
4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
LAFARGE CALCINOR
44000، ESSAOUIRA MAROC
MAROC
 KAOUKI ECORESORTشركة
إعالن متعدد القرارات
ذات مسؤولية محدودة ذات
JURIS LEGAL
الشريك الوحيد
& Angle Bd Abdelmoumen
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
Rue Chatila, Résidence Kamar,
بدوارتغنمين سيدي كاوكي اقليم
Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب
CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية
LAFARGE CALCINOR MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
«شركة املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري :
وعنوان مقرها االجتماعي 6 :طريق
6035
مكة ،حي القمم  20000 -الدار
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
البيضاء املغرب.
 01فبراير  2022تم إعداد القانون
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
.195465
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املؤرخ في  29أكتوبر  2021تم اتخاذ
مسؤولية محدودة ذات الشريك
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
مايلي :خفض رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 40.000.000درهم» اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
أي من « 150.000.000درهم» .KAOUKI ECORESORT
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول 
إلى « 110.000.000درهم» بدافع
في التسيير واالستغالل التجاري 
الخسائر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات والخدماتي (دارالضيافة).
عنوان املقر االجتماعي  :محل
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على بدوارتغنمين سيدي كاوكي اقليم
مايلي :املساهمات ورأسمال الشركة .الصويرة  44000 -الصويرة املغرب.

الجريدة الرسمية
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جرل فلكس  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جرل فلكس عنوانه(ا) 
دوارتغنمين سيدي كاوكي اقليم
الصويرة  44000الصويرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جرل فلكس عنوانه(ا) 
دوارتغنمين سيدي كاوكي اقليم
الصويرة  44000الصويرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  14فبراير
 2022تحت رقم .51
760I
استشارات بشير

م.رديليسيو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

استشارات بشير
حي الشرف عملية الهدى العمارة 4
الشقة  4الدور  ،40000 ، 1مراكش
املغرب
م.رديليسيو شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشرف
عملية الهدى عمارة  4املحل 19
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
122931
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 07فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :م.ر
ديليسيو.
غرض الشركة بإيجاز - :
(مستأجرة)  وجبات سريعة  -وجبة
خفيفة.
عنوان املقر االجتماعي  :الشرف
عملية الهدى عمارة  4املحل 19
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمربركوش  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عمر بركوش  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر بركوش عنوانه(ا)  ح
م تجزئة الحمراء رقم 40000 155
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عماد �سي امغار عنوانه(ا) 
دوار بوغانيم اصادص اوالد تايمة
 83004اصادص تارودانت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .133084
761I
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

BOUALAME GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
N°452 1ER ETAGE
LOTISSEMENT LA LAGUNE
4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 BOUALAME GROUPشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
تجاري بالطابق السفلي رقم 151
تجزئة الرونق الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6065
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BOUALAME GROUP
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
تجاري بالطابق السفلي رقم 151
تجزئة الرونق الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان بوعالن 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الرزاق بوعالن 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان بوعالن عنوانه(ا) 
 814تجزئة ازلف الصويرة 44000
الصويرة املغرب.
السيد عبد الرزاق بوعالن
عنوانه(ا)  رقم  300تجزئة البحيرة
الشطر الرابع الصويرة 44000
الصويرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

8525

السيد عثمان بوعالن عنوانه(ا) 
 814تجزئة ازلف الصويرة 44000
الصويرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  16مارس
 2022تحت رقم .88
762I
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

REGRAJA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
N°452 1ER ETAGE
LOTISSEMENT LA LAGUNE
4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC
REGRAJA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب
رقم  352تجزئة الرونق الصويرة -
 44000الصويرة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3613
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مراب رقم  352تجزئة الرونق
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب»
إلى «العقار املسمى منار  6-4مكتب
بالطابق االول تجزئة البحيرة  6شارع
العقبة  44000 -الصويرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  21مارس
 2022تحت رقم .98
763I
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8526
ECO FINANCE

مارفاميلي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ECO FINANCE
زنقة سقراط إقامة إسالم ،رقم 52
املعاريف ،20370 ،الدارالبيضاء
املغرب
مارفاميلي شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة
ابن منيراملعارف الدارالبيضاء -
 20300الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
538611
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 10مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :مار
فاميلي.
غرض الشركة بإيجاز  :تسيير
املطاعم  -مطعم بيتزا ،
جميع أنواع الوجبات السريعة ،
إعداد األطباق املطبوخة  ،البيع
في املوقع  ،الطلبات الخارجية ،
التوصيل للمنازل - .تقديم
الخدمات.
عنوان املقر االجتماعي  23 :زنقة
ابن منيراملعارف الدار البيضاء -
 20300الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بازتان سيلفا لوسيا 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد لعنايا يوسف  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيدة بازتان سيلفا لوسيا 
عنوانه(ا)  دوار لحاللفة الشرقية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
دار بوعزة النواصر  27223الدار أبريل  2022تحت رقم .820012
البيضاء املغرب.
765I
السيد لعنايا يوسف عنوانه(ا) 
FIDUCIAIRE BENSAID SARL
دوار لحاللفة الشرقية دار بوعزة
VALDI CAR
النواصر  27223الدار البيضاء
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
FIDUCIAIRE BENSAID SARL
السيدة بازتان سيلفا لوسيا  تجزئة راحة البال عمارة 11س شارع
عنوانه(ا)  دوار لحاللفة الشرقية واد تانسيفت  ،11000 ،سال املغرب
دار بوعزة النواصر  27223الدار  VALDI CARشركة ذات املسؤولية
البيضاء املغرب
املحدودة
السيد لعنايا يوسف عنوانه(ا)  وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
دوار لحاللفة الشرقية دار بوعزة االر�ضي عمارة ب متجررقم  3تجزئة
النواصر  27223الدار البيضاء سعيد حجي اقامة ميموزة 11160 -
املغرب
سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
املحدودة
مارس  2022تحت رقم .819726
رقم التقييد في السجل التجاري :
764I
35861
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ECO FINANCE
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
DARKSTORE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
تفويت حصص
شكل الشركة  :شركة ذات
ECO FINANCE
زنقة سقراط إقامة إسالم ،رقم  52املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
املعاريف ،20370 ،الدارالبيضاء
اإلقتضاء بمختصر تسميتها VALDI :
املغرب
. CAR
 DARKSTOREشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
ابن منيرمعاريف  20330 -الدار
االر�ضي عمارة ب متجر رقم  3تجزئة
البيضاء املغرب.
سعيد حجي اقامة ميموزة 11160 -
تفويت حصص
سال املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها 
.514211
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املؤرخ في  08مارس  2022تمت
درهم ،مقسم كالتالي:
املصادقة على :
السيد نور الدين عوفي 500 :
تفويت السيد (ة)  بالكشيب
بالكشيب  20حصة اجتماعية من حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة فاطمة بوقتار 500 :
أصل  100حصة لفائدة السيد (ة) 
نبيل السبتي بتاريخ  08مارس  .2022حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين عوفي عنوانه(ا) 
حي االمل رقم  229طريق القنيطرة
 11120سال املغرب.
السيدة فاطمة بوقتار عنوانه(ا) 
شقة  5عمارة  4اقامة ريم  02املحيط
العيايدة  11016سال املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين عوفي عنوانه(ا) 
حي االمل رقم  229طريق القنيطرة
 11120سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .38779
766I
جمال الصدقي محاسب معتمد

شركة مايسة كافى

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم  86الخميسات
 ،15000 ،الخميسات املغرب
شركة مايسة كافى شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22
زنقة تيستور حي االمل الطابق
السفلى الخميسات 15000 -
الخميسات املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.29119
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة مايسة كافى مبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي رقم  22زنقة تيستور حي
االمل الطابق السفلى الخميسات -
 15000الخميسات املغرب نتيجة ل 
 :قسخ فبل االوان.
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و حدد مقر التصفية ب رقم
 22زنقة تيستور حي االمل الطابق
السفلى الخميسات 15000 -
الخميسات املغرب.
و عين:
ي
السيد(ة) احمد مكاو و
عنوانه(ا)  رقم  22زنقة تيستور حي
االمل الطابق السفلى الخميسات
 15000الخميسات 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 بالخميسات بتاريخ 19
أبريل  2022تحت رقم .167
767I
EL MAQHOR ABDELHAK

\STE RYS PIERRES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات
 34000املغرب تاونات،34000 ،
تاونات املغرب
\ STE RYS PIERRESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارانصار
الرغيوة تاونات  34000 -تاونات
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2071
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE\ :
.RYS PIERRES
غرض الشركة بإيجاز  :التنقيب
على االحجارالكريمة.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
انصار الرغيوة تاونات 34000 -
تاونات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد التزروتي يونس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد التزروتي يونس عنوانه(ا) 
طريق الوحدة حي الدشيار تاونات
 34000تاونات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد التزروتي يونس عنوانه(ا) 
طريق الوحدة حي الدشيار تاونات
 34000تاونات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .34
768I
AZ CONSULTANTS

7M Entertainment

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
 141شارع حسن األول ،الطابق
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
 7M Entertainmentشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
األميرموالي عبد هللا و زنقة النخلة
الطابق الرابع الشقة 20000 - 7
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
540619
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 21
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  7M :
.Entertainment
غرض الشركة بإيجاز  :االتصاالت
السمعية البصرية؛ وسائل اإلعالم
الرقمية.
عنوان املقراالجتماعي  :زاوية زنقة
األمير موالي عبد هللا و زنقة النخلة
الطابق الرابع الشقة 20000 - 7
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى الهوش 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أمين تمري  5.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى الهوش عنوانه(ا) 
 17زنقة أميوط الطابق  2حي
املستشفيات  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد أمين تمري عنوانه(ا) رياض
األندلس مالكا  3عمارة  73شقة  1حي
الرياض  10010الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الهوش عنوانه(ا) 
 17زنقة أميوط الطابق  2حي
املستشفيات  20000الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أبريل  2022تحت رقم .821607
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8527
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

L’ETERNEL AMOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 L’ETERNEL AMOURشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
موالي رشيد شارع محمد الخامس
االنصاري رقم  73000 - 03الداخلة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
21147
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.L’ETERNEL AMOUR
غرض الشركة بإيجاز  - :ممارسة
جميع أنشطة تقديم الطعام ؛
 تنظيم وتشغيل غرف الحفالت. تشغيل مقهى ومطعم. تشغيل أي مخبز  ،ومحلحلويات  ،وصالون آيس كريم وغرفة
شاي ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
موالي رشيد شارع محمد الخامس
االنصاري رقم  73000 - 03الداخلة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد LEERS MICHAEL
 PHILIPPE : 500حصة بقيمة 100
درهم للحصة .

8528

السيدة صبرنا لعلج  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد LEERS MICHAEL
 PHILIPPEعنوانه(ا) بلجيكا - 1059
بلجيكا.
السيدة صبرنا لعلج عنوانه(ا) 
 02زنقة سبو شقة  25اقامة نجية
 14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد LEERS MICHAEL
 PHILIPPEعنوانه(ا) بلجيكا - 1059
بلجيكا
السيدة صبرنا لعلج عنوانه(ا) 
 02زنقة سبو شقة  25اقامة نجية
 14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 24
مارس  2022تحت رقم .540/2022
770I
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«كراج برقم  16زنقة البصرة برج 1
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب»
إلى «محل رقم  03بالطابق السفلي
فيال كائنة بدوار الغزوة الصويرة -
 44000الصويرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .134
771I
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LA COLLINE DES LOUPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
N°452 1ER ETAGE
LOTISSEMENT LA LAGUNE
4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 LA COLLINE DES LOUPSشركة
ذات املسؤولية املحدودة
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU
 LES JARDINS DE GHAZOUAوعنوان مقرها اإلجتماعي كراج برقم
 16زنقة البصرة برج  1الصويرة -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 44000الصويرة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
STE FIDU SERVICESS
رقم التقييد في السجل التجاري
MOGADOR SARL AU
.4163
N°452 1ER ETAGE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
LOTISSEMENT LA LAGUNE
املؤرخ في  21مارس  2022تم تحويل
4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 44000، ESSAOUIRA MAROCكراج برقم  16زنقة البصرة برج 1
 LES JARDINS DE GHAZOUAالصويرة  44000 -الصويرة املغرب»
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إلى «محل رقم  02بالطابق السفلي
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج برقم فيال كائنة بدوار الغزوة الصويرة -
 16زنقة البصرة برج  1الصويرة  44000 -الصويرة املغرب».
 44000الصويرة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  21أبريل
رقم التقييد في السجل التجاري
 2022تحت رقم .135
772I
.3997
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STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
DEVELOPPEMENT
 16زنقة البصرة برج  1الصويرة -
 44000الصويرة املغرب.
SERVICES ESSAOUIRA
تحويل املقراالجتماعي للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تحويل املقراالجتماعي للشركة
.4169
STE FIDU SERVICESS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
MOGADOR SARL AU
املؤرخ في  21مارس  2022تم تحويل
N°452 1ER ETAGE
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
LOTISSEMENT LA LAGUNE
« 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،رقم  16زنقة البصرة برج  1الصويرة
 44000 - 44000، ESSAOUIRA MAROCالصويرة املغرب» إلى «محل
 DEVELOPPEMENT SERVICESرقم  01بالطابق السفلي فيال كائنة
 ESSAOUIRAشركة ذات املسؤولية بدوار الغزوة الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب».
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 16زنقة البصرة برج  1الصويرة  -االبتدائية بالصويرة بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .128
 44000الصويرة املغرب.
774I
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU
.3967
LIGNE CUISINE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  21مارس  2022تم تحويل
حل شركة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
STE FIDU SERVICESS
«رقم  16زنقة البصرة برج  1الصويرة
MOGADOR SARL AU
  44000الصويرة املغرب» إلى «محلN°452 1ER ETAGE
رقم  04بالطابق السفلي فيال كائنة
LOTISSEMENT LA LAGUNE
بدوار الغزوة الصويرة 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ، 44000 -
الصويرة املغرب».
44000، ESSAOUIRA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 LIGNE CUISINEشركة ذات
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  18أبريل
املسؤولية املحدودة(في طور
 2022تحت رقم .129
التصفية)
 773Iوعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 628
تجزئة برج  1الصويرة 44000 -
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU
الصويرة املغرب.
LES EMBRUNS DE L›ILE
حل شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تحويل املقراالجتماعي للشركة
.4027
STE FIDU SERVICESS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
MOGADOR SARL AU
املؤرخ في  13أبريل  2022تقرر حل
N°452 1ER ETAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
LOTISSEMENT LA LAGUNE
 LIGNE CUISINEمبلغ رأسمالها 
 100.000 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،درهم وعنوان مقرها 
 44000، ESSAOUIRA MAROCاإلجتماعي رقم  628تجزئة برج 1
 LES EMBRUNS DE L›ILEشركة الصويرة  44000 -الصويرة املغرب
نتيجة ل  :توقف النشاط التجاري.
ذات املسؤولية املحدودة

الجريدة الرسمية
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و حدد مقر التصفية ب رقم 628
تجزئة برج  1الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب.
و عين:
السيد(ة)  خديجة الصلحي و
عنوانه(ا)   4-01زنقة الشياضمة
التجزئة  5الصويرة  44000الصويرة
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 بالصويرة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .133
775I
GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

KHABAR ALYAWM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION
RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
ABDELLAH RES ADAM BUR N 1
، 14000، KENITRA MAROC
 KHABAR ALYAWMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  31زنقة
مارتيرعبد السالم بن محمد مكتب
 2فال فلوري اقامة رياض الزيتون -
 14000القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
65009
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.KHABAR ALYAWM

غرض الشركة بإيجاز  :محرر
اخبار
إعالنات
خدمة املعلومات التجارية.
عنوان املقر االجتماعي  31 :زنقة
مارتير عبد السالم بن محمد مكتب
 2فال فلوري اقامة رياض الزيتون -
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أشرف تشراو  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد ازوار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اشرف تشراو عنوانه(ا) 
الرقم  12تجزئة االمل 14000
القنيطرة املغرب.
السيد خالد ازوار عنوانه(ا)  10
زنقة موالي عبد الحفيظ شقة 17
عمارة  2اقامة باها  14000القنيطرة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد ازوار عنوانه(ا)  10
زنقة موالي عبد الحفيظ شقة 17
عمارة  2اقامة باها  14000القنيطرة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .1629
776I
fiduazizi

LAVAL LAAYOUNE
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
« LAVAL LAAYOUNEشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»

8529

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 76شارع موالي عبد هللا الحزام -
 45000ورزازات املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.509
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة)  علي لشكر
 2.000حصة اجتماعية من أصل
 4.000حصة لفائدة السيد (ة) 
محمد لشكربتاريخ  07أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .161
778I

وعنوان مقرها االجتماعي :مدينة
الوحدة بلوك  Cرقم  78مدينة
الوحدة بلوك  Cرقم 70000 78
العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.40873
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي 01- :تقرر تاسيس شركة
مدتها  99سنة غرض الشركة بايجاز
نقل السلع للحساب الغير راس مال 
الشركة  100000درهم بقيمة 100
درهم للحصة مقسمة كاالتي السيد
عبد هللا مالوي  1000حصة عنوانه
دوار الحسارة اوالد ازمام سوق
fiduazizi
السبت اوالد النمة
TAY PECHE
إعالن متعدد القرارات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
fiduazizi
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :02الذي ينص على شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
مايلي 02- :االسماء الشخصية و
العيون املغرب
العائلية ومواطن مسيري الشركة
السيد عبد االله مالوي عنوانه دوار « TAY PECHEشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
العسارة اوالد ازمام سوق السبت
وعنوان مقرها االجتماعي :مدينة
اوالد النمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة الوفاق رقم  E55مدينة الوفاق رقم
 E55 70000العيون املغرب.
االبتدائية بالعيون بتاريخ  24مارس
«إعالن متعدد القرارات»
 2022تحت رقم .810/2022
رقم التقييد في السجل التجاري:
777I
.41197
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
fidulimar
املؤرخ في  01مارس  2022تم اتخاذ
ENTREPRISE IMEN DE
القرارات التالية:
TRAVAUX
قرار رقم  :01الذي ينص على
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مايلي 01- :تقرر تاسيس شركة
تفويت حصص
مدتها  99سنة غرض الشركة بايجاز
fidulimar
حفظ األسماك املصطادة وتجهيزها 
N°22 RUE TAZA HAY EL
وتجميد املأكوالت البحرية راس مال 
 HASSANY KASSTOR ، 45000،الشركة  100000درهم بقيمة 100
OUARZAZATE MAROC
درهم للحصة مقسمة كاالتي السيد
ENTREPRISE IMEN DE
محمد طياري   500حصة عنوانه
 TRAVAUXشركة ذات املسؤولية حي التقدم الوطية طانطان السيدة
عيشة طياري   200حصة عنوانها 
املحدودة
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8530

حي التقدم الوطية طانطان السيدة
FIN GOODS
بوهريم الزهرة  100حصة عنوانها 
حي التقدم الوطية طانطان السيد
إعالن متعدد القرارات
يوسف طياري   200حصة عنوانه
fiduazizi
اقامة الهدى رقم  108اكادير
شارع عمراملختارحي القدس شارع
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
عمراملختارحي القدس،7000 ،
النظام األسا�سي التالية:
العيون املغرب
بند رقم  :02الذي ينص على مايلي:
« FIN GOODSشركة ذات
 02االسماء الشخصية و العائلية واملسؤولية املحدودة»
مواطن مسيري الشركة السيد محمد
وعنوان مقرها االجتماعي :الوكالة 01
طياري عنوانه حي التقدم الوطية
بلوك ؤ رقم  610الوكالة  01بلوك ؤ
طانطان
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم  70000 610العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15أبريل
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
 2022تحت رقم .1045/2022
.41117
779I
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
fidulimar
املؤرخ في  10مارس  2022تم اتخاذ
ENTREPRISE IMEN DE
القرارات التالية:
TRAVAUX
قرار رقم  :01الذي ينص على
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مايلي 01- :تقرر تاسيس شركة مدتها 
تعيين مسيرجديد للشركة
 99سنة غرض الشركة بايجازمطعم
fidulimar
تقديم جميع أنواع املواد الغذائية
N°22 RUE TAZA HAY EL
 HASSANY KASSTOR ، 45000،راس مال الشركة  100000مقسمة
كاالتي السيد ادريس كلحيان 500
OUARZAZATE MAROC
حصة عنوانه اقامة بن عبد الرحمان
ENTREPRISE IMEN DE
 TRAVAUXشركة ذات املسؤولية  7زنقة دوبيني بلفدير الدار البيضاء
و السيد خليد قميش  500حصة
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
عنوانه  65حي مومن املحمدية
 76شارع موالي عبد هللا الحزام -
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
 45000ورزازات املغرب.
النظام األسا�سي التالية:
تعيين مسيرجديد للشركة
بند رقم  :02الذي ينص على مايلي:
ي
رقم التقييد في السجل التجار
 02السماء الشخصية و العائلية.509
و مواطن مسيري الشركة السيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
خايد قميش عنوانه  65حي مومن
املؤرخ في  07أبريل  2022تم تعيين
املحمدية و السيد ادريس كلحيان
مسير جديد للشركة السيد(ة) لشكر
عنوانه اقامة بن عبد الرحمان 7
محمد كمسيروحيد
زنقة دوبيني بلفديرالدارالبيضاء
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  21أبريل االبتدائية بالعيون بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .988/2022
 2022تحت رقم .161
781I
780I
fiduazizi
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE AUTO ECOLE TISSA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات
 34000املغرب تاونات،34000 ،
تاونات املغرب
ste auto ecole tissa sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي جبارة
تيسة تاونات  34000 -تاونات
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2077
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ste :
.auto ecole tissa sarl au
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
لتعليم السياقة .
عنوان املقر االجتماعي  :حي جبارة
تيسة تاونات  34000 -تاونات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل العمراوي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل العمراوي عنوانه(ا) 
الحي االداري تيسة تاونات 34000
تاونات املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل العمراوي عنوانه(ا) 
الحي االداري تيسة تاونات 34000
تاونات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .37
782I
STE CABINET CONSEIL KASBAH

GHITA LIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CABINET CONSEIL
KASBAH
N°218 RUE ERRISSANI
HAY OUED EDDAHAB
OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 GHITA LIMشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشطر6
بيس لتررقم  45تامنصورت حربيل -
 45000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
124379
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 09
فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها GHITA :
.LIM
غرض الشركة بإيجاز  :تنفيذ
استيراد .MD
تاجر.
ً
متجرا)  MD
طعام عام يحمل
بقالة التجزئة.

الجريدة الرسمية
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أعمال متنوعة أو إنشائية.
 MDدراجة نارية
قطع غيار MD
نقل البضائع للغير.
نقل املوظفين.
نقل املسافر.
 النقل السياحي.
تنظيف.
باإلضافة إلى الشراء والبيع
واالستيراد والتصدير لحسابها 
الخاص أو لحساب أطراف ثالثة ،
للمعادن أو فيما يتعلق باملعادن ،
بما في ذلك اآلالت والعمليات التقنية
وأي طبيعة مماثلة أخرى.
 مقاول توريد عمالة
أعمال التمديدات الكهربائية..
عنوان املقر االجتماعي  :الشطر 6
بيس لتر رقم  45تامنصورت حربيل -
 45000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد الزعامي 600 :
حصة بقيمة  60.000درهم للحصة .
السيد مصطفئ اليوبي 400 :
حصة بقيمة  40.000درهم للحصة .
السيد احمد الزعامي 600 :
بقيمة  60.000درهم.
السيد مصطفئ اليوبي 400 :
بقيمة  40.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الزعامي عنوانه(ا) 
اسكجورمعتال رقم 40000 1633
مراكش املغرب.
السيد مصطفئ اليوبي عنوانه(ا) 
تكنزلت ترميغت اهل  45000ورزازات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الزعامي عنوانه(ا) 
اسكجورمعتال رقم 40000 1633
مراكش املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  07أبريل
 2022تحت رقم .3850
783I
MA GLOBAL CONSULTING

ADVANCED VISION
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان
زيالند إقامة فضيلة ،الطابق الرابع،
 ،20000الدارالبيضاء املغرب
ADVANCED VISION MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،59شارع
الزرقطوني الطابق السادس رقم 18
  20000الدارالبيضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
541205
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ADVANCED VISION MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
األعمال الكهروميكانيكية  ،الكهرباء
العامة  ، HTA ، HT ، BT ،التيار
العالي  ،التيار املنخفض  ،اإلضاءة
العامة  ،البناء والهندسة املدنية ،
 VRD؛
 توريد وبيع املواد واملعداتللمنتجات والخدمات األمنية و  /أو
أي منتجات أخرى و  /أو مشتقات
املنتجات املتعلقة بمجال الكهرباء ؛

8531

 بيع وشراء وتأجير واستيرادوتصنيع جميع مواد ومعدات البناء ؛.
عنوان املقراالجتماعي  ،59 :شارع
الزرقطوني الطابق السادس رقم 18
  20000الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة ADVANCED VISION
 MOROCCO : 100حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة ADVANCED VISION
 MOROCCOعنوانه(ا) مجمع
اآلفاق قتجزئة  441الطابق الرابع
كاليفورنيا سيدي معروف 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسام شفيق عنوانه(ا) 
كاليفورنيا جولف ريزورت فيال 204
املدينة الخضراء بوسكورة 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ -
تحت رقم .-
784I
FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

KDH CAR RENTAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU
AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC
 KDH CAR RENTALشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الخالق الطريس رقم  80تطوان -
 93000تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31461
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  KDH :
.CAR RENTAL
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
السيارات بدون سائق.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع عبد
الخالق الطريس رقم  80تطوان -
 93000تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد لخضر 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد لخضر عنوانه(ا) 
بردا سارشال رقم  79بويرتا «أ» سبتة
 93100الفنيدق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام السريسر عنوانه(ا) 
شارع جبل حيان زنقة  14رقم 43
ط  3شقة  7تطوان  93000تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .1070
785I

الجريدة الرسمية

8532
AL BAHIA PROMO

AL BAHIA PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

AL BAHIA PROMO
 ,109شارع عبد الكريم الخطابي
الطابق  3الرقم ،40000 ، 43
مراكش املغرب
 AL BAHIA PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ,109
شارع عبد الكريم الخطابي الطابق 3
الرقم  40000 - 43مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.69891
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أبريل  2022تم
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 بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135097
786I
س-اطلس

STE TIBARI IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س-اطلس
ي
الطابق االول الحي االدار شارع
الطائف رقم  ،23000 ، 41بني مالل
املغرب
STE TIBARI IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
العثمانية الحي اإلداري الطابق
الثالث  23000 -بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
12659
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
. TIBARI IMMOBILIERE
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
منشئات عقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
العثمانية الحي اإلداري الطابق
الثالث  23000 -بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بامو بوشراء 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بامو بوشراء عنوانه(ا) 
قطاع  10إقامة الواحة الشقة 3
شارع الحور حي الرياض 10000
الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بامو بوشراء عنوانه(ا) 
قطاع  10إقامة الواحة الشقة 3
شارع الحور حي الرياض 10000
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .381
787I

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

BENZINA FIRDAOUS

BEK BRAY

SOCIETE ZAAYER ACTIV
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغييرنشاط الشركة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 BEK BRAYشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي الرحمة
 73000 - 4الداخلة املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1555
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21أبريل  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «استيراد وتصدير
جميع السلع .الشراء والبيع بهدف
التسويق في األسواق الداخلية
والخارجية لجميع املنتجات السمكية
سواء كانت مزروعة أو معالجة
أو مجمدة» إلى «تجارة األسماك
بالجملة؛ جمع ومعالجة وتقييم
وتسويق وتصدير األعشاب البحرية
 ،الرخويات (القواقع  ،املخل  ،نكة
البرسيم)  Gelidium ، Colagar ،
 ، Gigartina ، Agar agar؛ تربية
األحياء املائية  ،االستزراع السمكي
 ،استزراع املحار  ،االستزراع املائي
 ،االستزراع الجزئي واستزراع
األعشاب البحرية  ،اإلنتاج ،
املعالجة والتسويق ؛ تربية واستغالل 
االستزراع البحري وتربية املحار
وتربية الرخويات وتربية األحياء
املائية ؛ شراء وبيع وتصدير جميع
منتجات املأكوالت البحرية والفطر
واملحارالطازجة واملجمدة واملعلبة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .715/2022
788I

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC
SOCIETE ZAAYER ACTIV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرماني
املركز 15150 -الرماني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
387
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.SOCIETE ZAAYER ACTIV SARL
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
مقهى
مطعم
استيراد و تصدير
بيع وشراء املواد الغدائية.
عنوان املقر االجتماعي  :الرماني
املركز  15150 -الرماني املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوعزة الخاتيري  90 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ياسين ابو الدهاج 10 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوعزة الخاتيري عنوانه(ا) 
حي القدس مجموعة البيضاء 01
رقم  22البرنو�صي  20000الدار
البيضاء املغرب.
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السيد ياسين ابو الدهاج
عنوانه(ا)  شارع بئر انزران اقامة
الشبهي شقة  24000 5الجديدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعزة الخاتيري عنوانه(ا) 
حي القدس مجموعة البيضاء 01
رقم  22البرنو�صي  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرماني بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .12
789I
BERRADA ENERGIE

برادة انيرجي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حورية برادة بداوي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حورية برادة بداوي 
عنوانه(ا)   7إقامة معاد الشقة 14
زنقة كعب بن زهير م ج فاس 30050
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد إبراهيم الرايس عنوانه(ا) 
فيال رقم  80تجزئة رياض الياسمين
طريق عين الشقف فاس 30050
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .2197
790I

BERRADA ENERGIE
رقم  80تجزئة رياض ياسمين طريق
عين شقف فاس  ،30050 ،فاس
املغرب
برادة انيرجي شركة ذات املسؤولية
املحدودة
HIDA SERVICE TAROUDANT
وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس رقم
ARMIDO MINOUISE
 80تجزئة رياض الياسمين طريق
GENERALE
عين الشقف  30050 -فاس املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
HIDA SERVICE TAROUDANT
72391
BP 979 IMM LAAYADI
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
AV HASSAN II MHAITA
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
TAROUDANNT، 83000،
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
TAROUDANT MAROC
املحدودة باملميزات التالية:
ARMIDO MINOUISE
شكل الشركة  :شركة ذات
 GENERALEشركة ذات املسؤولية
املسؤولية املحدودة.
املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم31
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :برادة
سيدي بلقاس تجزئة املزود 83000 -
انيرجي.
تارودانت املغرب
غرض الشركة بإيجاز :
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الهيدروكربون.
املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  :فاس رقم
 80تجزئة رياض الياسمين طريق عين رقم التقييد في السجل التجاري :
الشقف  30050 -فاس املغرب.
8645

بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 07
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
ARMIDO
MINOUISE
:
.GENERALE
غرض الشركة بإيجاز 1- :النجارة
2األشغال املختلفة والبناءعنوان املقر االجتماعي  :رقم31
سيدي بلقاس تجزئة املزود 83000 -
تارودانت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة ايت الحاج بهى
 300 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد فؤاد العوفي  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة ايت الحاج بهى
عنوانه(ا) تجزئة املزود رقم 71سيدي 
بلقاس  83000تارودانت املغرب.
السيد فؤاد العوفي عنوانه(ا) 
رقم  31سيدي بلقاس تجزئة املزود
 83000تارودانت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد العوفي عنوانه(ا) 
رقم  31سيدي بلقاس تجزئة املزود
 83000تارودانت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتارودانت بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .134
791I

8533
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

PRO IMMO DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 PRO IMMO DAKHLAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
العركوب رقم 73000 - 7724-01
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
21343
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  PRO :
. IMMO DAKHLA
غرض الشركة بإيجاز  - :االترويج
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
العركوب رقم 73000 - 01-7724
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة SEA-CULTURE : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

8534

SEA-CULTURE
الشركة
عنوانه(ا)  شارع العركوب رقم 01-
 10000 7724الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد خياطي حسيني
عنوانه(ا)  رقم  07زنقة الحرية انفا 
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 07
أبريل  2022تحت رقم .603/2022
792I
FIDU ALIMTYAZ

PROMO ALAMI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDU ALIMTYAZ
َ 13زنقة  ،عبد الكريم بن جلون
مكاتب أشرف ،مكتب  14الطابق 2
فاس FES MAROC ،30000 ،
 PROMO ALAMI SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12 :تجزئة
زهرة أمل  2زواغة فاس 30000 -
فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.59899
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أبريل  2022تقرر حل
 PROMO ALAMI SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي  12تجزئة زهرة أمل 2
زواغة فاس  30000 -فاس املغرب
نتيجة لسوء التسيير.
و عين:
السيد(ة)  رشيد العلمي و
عنوانه(ا)  رقم  6زنقة  18بلوك ب
حي كريو زواغة فاس  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  06أبريل  2022وفي  12تجزئة
زهرة أمل  2زواغة فاس 30000 -
فاس املغرب.
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عنوان املقر االجتماعي  :حي
السالم  01بلوك ا رقم  38السمارة -
 72000السمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد موحا باري   500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رضوان طالبي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موحا باري عنوانه(ا) 
حي السالم  01بلوك الف رقم 38
السمارة  72000السمارة املغرب.
السيد رضوان طالبي عنوانه(ا) 
زنقة جبل باني رقم  12السمارة
 72000السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد موحا باري عنوانه(ا) 
حي السالم  01بلوك الف رقم 38
السمارة  72000السمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  29يونيو 
 2021تحت رقم .146/2021
795I

السيد حمداني سليم 1.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 2022تحت رقم .1957
األسماء الشخصية والعائلية
 793Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمداني سليم عنوانه(ا) 
SOCIETE CONSULTING
دوارفرحة ايت السبع  31000صفرو
SOCIETE SANTA ROSE
املغرب.
TRANS
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد حمداني سليم عنوانه(ا) 
تأسيس شركة
دوارفرحة ايت السبع  31000صفرو
SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNESاملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MAROC
 SOCIETE SANTA ROSE TRANSاالبتدائية بصفرو بتاريخ  18مارس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  2022تحت رقم .193
794I
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارفرحة
FUDICAIRE ISMAILI
ايت السبع  31250 -اموزاركندر
STE BARITAL SARL
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
FUDICAIRE ISMAILI
رقم التقييد في السجل التجار :
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
3657
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 14فبراير  2022تم إعداد القانون  STE BARITAL SARLشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
باملميزات التالية:
 01بلوك ا رقم  38السمارة 72000 -
FIDU ALIMTYAZ
شكل الشركة  :شركة ذات
السمارة املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
AFRAH BENDRISS SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الوحيد.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
حل شركة
تسمية الشركة متبوعة عند رقم التقييد في السجل التجاري :
FIDU ALIMTYAZ
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
2357
َ 13زنقة  ،عبد الكريم بن جلون
.SOCIETE SANTA ROSE TRANS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مكاتب أشرف ،مكتب  14الطابق 2
غرض الشركة بإيجاز  - :نقل
 11يونيو   2021تم إعداد القانون
فاس FES MAROC ،30000 ،
البضائع لحساب الغير
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  AFRAH BENDRISS SARLشركة
 وسيط تجاري في النقلاملحدودة باملميزات التالية:
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
 استيراد وتصدير.ذات
شركة
:
الشركة
شكل
التصفية)
عنوان املقراالجتماعي  :دوارفرحة
املحدودة.
املسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 159
ايت السبع  31250 -اموزار كندر
عند
متبوعة
الشركة
تسمية
تجزئة أسماء طريق عين الشقف
املغرب.
STE
:
تسميتها 
بمختصر
اإلقتضاء
فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
.BARITAL SARL
حل شركة
الشركة  99 :سنة .
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال  رقم التقييد في السجل التجاري
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
.56315
درهم ،مقسم كالتالي:
العامة.
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AFRAH BENDRISS SARLمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  159تجزئة
أسماء طريق عين الشقف فاس -
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :سوء
التسيير.
و حدد مقر التصفية ب رقم 159
تجزئة أسماء طريق عين الشقف
فاس فاس  30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد املستعين و
عنوانه(ا)   8عرصة املنجور باب
الحديد البطحاء فاس  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  20أبريل
 2022تحت رقم .1881
796I
FIDUCIAIRE NAKHIL

LA MINIÈRE D’AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.
 Abdelkrim El Khattabi GuelizMarrakech ، 40000، marrakech
maroc
 La Minière d’Afriqueشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 2على اليمين شقة رقم  6زاوية شارع
طارق بن زياد وابن عائشة اقامة
اكسل سيور عمارة 40000 - 18
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
124919

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  La :
.Minière d’Afrique
غرض الشركة بإيجاز - :
االنتاج،االستغالل ،البحث و
الهندسة في مجال التعدين.
 التجارة. االستيراد و التصدير.عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  2على اليمين شقة رقم  6زاوية
شارع طارق بن زياد وابن عائشة
اقامة اكسل سيور عمارة - 18
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين أوتيفى 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رضوان حرارة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين أوتيفى عنوانه(ا) 
تجزئة النخيل  2رقم  862تاركة
 40000مراكش املغرب.
السيد رضوان حرارة عنوانه(ا) 
تجزئة الشرف رقم 40000 743
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كنزة بزى عنوانه(ا) تجزئة
النخيل  2رقم  862تاركة 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135134
797I

8535

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

SOCIETE MODYANI SARL

BAKAB

M.K.R ECLAIRAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

قفل التصفية

CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION
رقم  8زنقة  21غشت السوق
القديم خريبكة  ،25000 ،خريبكة
املغرب
 BAKABشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 :شارع
ام القرى الرشاد  3خريبكة 25000 -
خريبكة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.6373
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21شتنبر  2021تقرر
حل  BAKABشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  6شارع ام القرى
الرشاد  3خريبكة  25000 -خريبكة
املغرب نتيجة لعدم تحقيق اهداف
الشركة.
و عين:
السيد(ة) احمد بدر الدين
كبوري و عنوانه(ا)   3زنقة بلعمان
طابق  1شقة  11حي الراحة الدار
البضاء  20220الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21شتنبر  2021وفي  6شارع
ام القرى الرشاد  3خريبكة 25000 -
خريبكة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .184
798I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
SOCIETE MODYANI SARL
LOT AMIRA AV ALLAL BEN
،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب
 M.K.R ECLAIRAGEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بشارع محمد الخراززنقة  4رقم
 32الطابق األول  90000 -تطوان
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31029
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها M.K.R :
.ECLAIRAGE
غرض الشركة بإيجاز  - :شراء
وبيع جميع أغراض املعدات
الكهربائية واإلكسسوارات..
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
بشارع محمد الخراز زنقة  4رقم
 32الطابق األول   90000 -تطوان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مقدم رشيد  75 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة أفقير فرح  25 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

8536

السيد مقدم رشيد عنوانه(ا) 
شارع محمد الخراز زنقة  4رقم 32
 90000تطوان املغرب.
السيدة أفقيرفرح عنوانه(ا) شارع
الشرفاء زنقة  3رقم 90000 17
تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مقدم رشيد عنوانه(ا) 
شارع محمد الخراز زنقة  4رقم 32
 90000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  23فبراير
 2022تحت رقم .654
799I
SOCIETE MODYANI SARL

LUZ DEL NORTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
LOT AMIRA AV ALLAL BEN
،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب
 LUZ DEL NORTEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب
الكائن بتجزئة باب سبتة رقم 17
الطابق األر�ضي مكتب رقم - 01
 93100الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31315
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LUZ :
.DEL NORTE
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :املكتب
الكائن بتجزئة باب سبتة رقم 17
الطابق األر�ضي مكتب رقم - 01
 93100الفنيدق املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل طايا   100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل طايا عنوانه(ا) 
تجزئة باب سبتة شارع عبد الخالق
طوريس إقامة  93100 39الفنيدق
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل طايا عنوانه(ا) ة باب
سبتة شارع عبد الخالق طوريس
إقامة  93100 39الفنيدق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25مارس
 2022تحت رقم .913
800I
FIDUCIAIRE AJBARI sarl

BIG INTER GLOBE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC
 BIG INTER GLOBEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
الرباط ،العرفان  ،22عمارة ،279
الطابق  ،4شقة رقم 90090 - 160
طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
.95707
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 500.000درهم» أي من «750.000
درهم» إلى « 1.250.000درهم» عن
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
عالوات إصدارفي رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم  3694من السجل
الترتيبي.
801I
CCJF

LES NOUVELLES GLACES AL
JAWDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CCJF
Bd la corniche Rés Al Yacht
imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
LES NOUVELLES GLACES AL
 JAWDAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،216-215
املنطقة الصناعية السالم 73000 -
إقليم وادي الذهب الكويرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13.033
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 4.000.000درهم» أي 
من « 6.000.000درهم» إلى
« 10.000.000درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .712/2022
802I

FUDIMAITRISE HAMID

STE DE BIASE
COSTRUZIONI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDIMAITRISE HAMID
RUE IBN BATOUTA 88
KHEMISSET ، 15000،
KHEMISSET MAROC
STE DE BIASE COSTRUZIONI
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارايت
بوهو مجمع الطلبة ايت اوريبل ـ
الخميسات  15000 -الخميسات
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
29525
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.DE BIASE COSTRUZIONI SARL
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري – اشغال البناء .
عنوان املقر االجتماعي  :دوار ايت
بوهو مجمع الطلبة ايت اوريبل ـ
الخميسات  15000 -الخميسات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احبشان ياسين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ميشيل دو بيازي  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احبشان ياسين عنوانه(ا) 
رقم  126زنقة واد اللكوس حي الزهراء
الخميسات  15000الخميسات
املغرب.
السيد ميشيل دو بيازي عنوانه(ا) 
كونترادا سان بريمو رقم  8فييتري دي 
بوتنزا ايطاليا  85100بوتنزا ايطاليا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احبشان ياسين عنوانه(ا) 
رقم  126زنقة واد اللكوس حي الزهراء
الخميسات  15000الخميسات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .275
803I
SAMIR FIDUCIAIRE

أطلس وليلي للسياحة
إعالن متعدد القرارات

الجريدة الرسمية
بنسالم بن الفضيل الحامل ب ت
و رقم دال   65999رئيسا للشركة -
السيد محمد التومي الحامل ب ت
و رقم دال   174313عضو اداري  -
السيد الحبيب حميدي الحامل ب
ت و رقم واو  44956عضو اداري  -
السيد محمد وزاني شاهدي الحامل
ب ت و رقم صاد  41920عضو اداري 
 السيد فريد التازي الحامل ب ت ورقم دال  34556عضو اداري
قرار رقم اثنان :الذي ينص
على مايلي :تغيير مقر املؤسسة من
العنوان القديم ،35 :شارع عالل 
بن عبد هللا ،الطابق األول ،م ج،
مكناس .الى العنوان الجديد :شقة
رقم  ،10عمارة رقم  ،19تجزئة سارة،
مرجان  ،1مكناس
قرار رقم ثالثة :الذي ينص على
مايلي :تغييرنشاط الشركة الى مقاول 
في األشغال املختلفة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  2الهدف االجتماعي :الذي 
ينص على مايلي :الهدف االجتماعي
للشركة  :مقاول في االشغال املختلفة
 .باقي البند لم يتغير.
بند رقم  4املقر االجتماعي :الذي 
ينص على مايلي :املقر االجتماعي
للشركة  :شقة رقم  ،10عمارة رقم
 ،19تجزئة سارة ،مرجان  ،1مكناس
 .باقي البند لم يتغير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .1498
804I

SAMIR FIDUCIAIRE
RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC
أطلس وليلي للسياحة «شركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،35 :شارع
عالل بن عبد هللا ،الطابق األول،
املدينة الجديدة  50000 -مكناس
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.30791
nezha elwassi
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تم اتخاذ
SPECTRE
القرارات التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
قرار رقم واحد :الذي ينص على
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مايلي :تعيين أعضاء جدد ملجلس
nezha elwassi
االدارة تبعا النتهاء مدة مهام األعضاء
القدامى للمجلس االداري من خالل  BD. MOHAMMED V. RES .60
املادة رقم  14من القانون األسا�سي MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
N°1 EL JADIDA ، 24000، el
للشركة .ومنه أعضاء املجلس
jadida marco
االداري الجدد هم كالتالي :السيد

 SPECTREشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كيوصك
بالطابق االر�ضي اقامة الجوهرة
الخضراء  3مركزسيدي بوزيد
الجديدة موالي عبد هللا 24000 -
الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
19333
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. SPECTRE
غرض الشركة بإيجاز  :ادارة
املطاعم
 وكالة عقارية استيراد وتصدير .عنوان املقر االجتماعي  :كيوصك
بالطابق االر�ضي اقامة الجوهرة
الخضراء  3مركز سيدي بوزيد
الجديدة موالي عبد هللا 24000 -
الجديدة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سمير طايق  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سمير طايق عنوانه(ا)  د
 5اقامة الجوهرة الخضراء  3مركز
سيدي بوزيد  24000الجديدة
املغرب .

8537

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير طايق عنوانه(ا)  د
 5اقامة الجوهرة الخضراء  3مركز
سيدي بوزيد  24000الجديدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .27753
805I
AZ CONSULTANTS

ARCHITECTES 83
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

AZ CONSULTANTS
 141شارع حسن األول ،الطابق
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
 ARCHITECTES 83شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4زنقة واد
زيزالطابق الرابع  10010 -الرباط
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.138585
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17نونبر  2021تم تحويل
املقراالجتماعي الحالي للشركة من «4
زنقة واد زيز الطابق الرابع 10010 -
الرباط املغرب» إلى «زنقة أحمد
لوكيلي عمارة رقم  6ساحة بيتري 
شقة رقم  5حسان  10010 -الرباط
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .124177
806I

8538

الجريدة الرسمية

jilovta sarl
السيد عمراوي عبد الحميد
 CHARIKAT NASSIM TAJHIZعنوانه(ا) طريق ابي املهاجر رقم 17
BINAE CNTB
 60000وجدة املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد عمراوي عبد الحميد
jilovta sarl
عنوانه(ا) طريق ابي املهاجر رقم 17
 60000 hay el wifak elhassani rue ALوجدة املغرب
ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MAROC
التجارية بوجدة بتاريخ  26أبريل
CHARIKAT NASSIM TAJHIZ
 2022تحت رقم .579
 BINAE CNTBشركة ذات مسؤولية
807I
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7تجزئة
FIDU ALIMTYAZ
طريق سيدي يحي يعقوبي املنصور
STE MANAZIL AL KERAM
 60000وجدة املغرب
SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
39271
FIDU ALIMTYAZ
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 09
َ 13زنقة  ،عبد الكريم بن جلون
فبراير  2022تم إعداد القانون
مكاتب أشرف ،مكتب  14الطابق 2
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
فاس FES MAROC ،30000 ،
محدودة ذات الشريك الوحيد
STE MANAZIL AL KERAM SARL
باملميزات التالية:
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الوحيد.
الكريم بنجلون رقم  42الطابق
تسمية الشركة متبوعة عند
السادس مكاتب اشرف فاس
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
 30000فاس املغرب
CHARIKAT NASSIM TAJHIZ
تأسيس شركة ذات مسؤولية
»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC
.BINAE CNTB
محدودة ذات الشريك الوحيد
)IMMO SECURE FUND (SPI
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال 
ي
:
التجار
السجل
في
التقييد
رقم
شركة استثمارعقاري
العامة او املختلفة.
72411
عنوان املقر االجتماعي  7 :تجزئة
برأس مال متغير
في
مؤرخ
عرفي
عقد
بمقت�ضى
طريق سيدي يحي يعقوبي املنصور -
تأسيس شركة املساهمة
ن
2022
أبريل
14
القانو
إعداد
تم
 60000وجدة املغرب.
& N. AMAR AUDIT
املدة التي تأسست من أجلها  األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
»CONSULTING «N2AC
الشركة  99 :سنة .
محدودة ذات الشريك الوحيد GHANDI MALL, BD GHANDI,
مبلغ رأسمال الشركة 2.000.000 :باملميزات التالية:
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
EXTENSION ، 20000،
السيد عمراوي عبد الحميد  :مسؤولية محدودة ذات الشريك
CASABLANCA MAROC
 20.000حصة بقيمة  100درهم الوحيد.
)IMMO SECURE FUND (SPI
للحصة .
تسمية الشركة متبوعة عند شركة استثمارعقاري برأس مال
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
متغير«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية
وصفات ومواطن الشركاء :
.MANAZIL AL KERAM SARL AU

غرض الشركة بإيجاز 1- :أعمال 
متنوعة أو إنشاءات
2منعش عقاري.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عبد الكريم بنجلون رقم  42الطابق
السادس مكاتب اشرف فاس 30000
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمن الكواللي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحمن الكواللي
عنوانه(ا) العنوان تجزئة البرج طريق
عين الشقف فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحمن الكواللي
عنوانه(ا) العنوان تجزئة البرج طريق
عين الشقف فاس  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1959
808I

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

طريق الجديدة وزنقة أبو ظبي ،-
 20200الدارالبيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس « شركة
املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري
.541529
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات
التالية:
شكل الشركة  :شركة املساهمة .
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها IMMO :
  )SECURE FUND (SPIشركة
استثمارعقاري برأس مال متغير.
غرض الشركة بإيجاز  :استثمار
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
طريق الجديدة وزنقة أبو ظبي -
 20200الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة 99 :سنة.
ويبلغ رأسمال الشركة 3.000.000
درهم،
مقسم كالتالي:
الشركة Valoris Group S.A :
 10.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
الشركة Valoris Property S.A
 : 10.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
الشركة Valoris Corporate
 Finance S.A : 10.000حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
املتصرفون أو أعضاء مجلس
الرقابة:
الشركة Valoris Group S.A
ويمثلها السيد يوسف الجعيدي 
بصفته(ا) متصرف عنوانه(ا)  زاوية
طريق الجديدة وزنقة أبو ظبي
 20200الدارالبيضاء املغرب.

الجريدة الرسمية

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

الشركة Valoris Property
 S.Aويمثلها السيد توفيق فنيش
بصفته(ا) متصرف عنوانه(ا)  زاوية
طريق الجديدة وزنقة أبو ظبي
 20200الدارالبيضاء املغرب
الشركة Valoris Corporate
 Finance S.Aويمثلها السيد يوسف
الجعيدي بصفته(ا) متصرف
عنوانه(ا) زاوية طريق الجديدة وزنقة
أبو ظبي  20200الدارالبيضاء املغرب
الشركة Morroco Real Estate
 Management S.Aويمثلها السيد
محمد منتصر بن بخالد بصفته(ا) 
رئيس مديرعام عنوانه(ا) زاوية طريق
الجديدة وزنقة أبوظبي  20200الدار
البيضاء املغرب
بندفعة
نوفل
السيد
بصفته(ا) متصرف عنوانه(ا) 
HEATHERLEA GROVE 20
WORCESTER PARK KT4 8GB
 -- LONDRES LSلندن اململكة
املتحدة
مراقب أو مراقبي الحسابات :
الشركة Cabinet EL MAGUIRI
 & ASSOCIESويمثلها السيد عصام
املاكري (ا)بصفته مراقب الحسابات
عنوانه(ا)   ,5زنقة  Pleiadesالطابق
األول رقم  20000 5الدار البيضاء
املغرب
مقتضيات النظام األسا�سي
املتعلقة بتكوين االحتياطي و توزيع
األرباح :
الرجوع للمادة  27من النظام
األسا�سي.
اإلمتيازات الخاصة املنصوص
عليها لكل شخص :
ال�شيء.
مقتضيات متعلقة بقبول 
األشخاص املخول لهم تفويت
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 
له البث في طلبات القبول :
 Agrément de l’AMMCمؤرخ
في  25مارس  2022تحت رقم AG/
. SPI/007/2022

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .822306
809I
expert comptable

STE AGGLOMARBRE DE
NORD S.a.r.l
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد وائل بنتال عنوانه(ا)  دوار
الغريبة  -بوعرك  -الناظور 62000
الناظور املغرب.
السيد ياسين قداش عنوانه(ا) 
حي النهضة  -سلوان  -الناظور
 62000الناظور املغرب.
السيد عبد السالم بنتال عنوانه(ا) 
دوار الغريبة  -سلوان -الناظور
 62000الناظور املغرب.
السيد زيد بنتال عنوانه(ا)  دوار
الغريبة  -بوعرك  -سلوان  -الناظور
 62000الناظور املغرب.
السيد علي قداش عنوانه(ا)  حي
النهضة  -سلوان  -الناظور 62000
الناظور املغرب.
السيد محمد قداش عنوانه(ا) 
حي األمل  -اراك  -سلوان  -الناظور
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وائل بنتال عنوانه(ا)  دوار
الغريبة  -بوعرك  -الناظور 62000
الناظور املغرب
السيد ياسين قداش عنوانه(ا) 
حي النهضة  -سلوان  -الناظور
 62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .660
810I

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc
STE AGGLOMARBRE DE NORD
 S.a.r.lشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
 رقم  - 55سلوان  62000 -الناظوراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار 0 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
AGGLOMARBRE DE NORD
.S.a.r.l
غرض الشركة بإيجاز  - :بيع
الرخام بالجملة وبالتفصيل وتسويق
مواد البناء في تجارة التجزئة والجملة.
MOUSSAOUI HAJJI
 تصنيع الكتل.SOCIETE K2M AGRI SARL
 نقل البضائع لحساب الغير..شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  :حي
حل شركة
النهضة  -رقم  - 55سلوان 62000 -
MOUSSAOUI HAJJI
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها  RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
ERFOUD ، 52200، ERFOUD
الشركة  99 :سنة .
MAROC
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 SOCIETE K2M AGRI SARLشركة
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وصفات ومواطن الشركاء :

8539

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
ايسيدان إزدارويسلسات ورزازات -
 45000وارزازات املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11183
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOCIETE K2M AGRI SARLمبلغ
رأسمالها   90.000,00درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار ايسيدان
إزدار ويسلسات ورزازات 45000 -
وارزازات املغرب نتيجة ل   :أزمة
مالية.
و حدد مقر التصفية ب دوار
ايسيدان إزدار ويسلسات ورزازات -
 45000وارزازات املغرب.
و عين:
السيد(ة) فدوى اودرو و عنوانه(ا) 
 55الطابق األول تجزئة حفضة
مرجان  2مكناس  50050مكناس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) سهام قسو و عنوانه(ا) 
طريق تشاويت ميدلت 54350
ميدلت املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) هدى املدني و عنوانه(ا) 
قصر الزاوية البكرية مدغرة
الرشيدية  52000الرشيدية 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 بورزازات بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .149
811I

8540
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ORENJI
السيد البشير وشكرادي 1.000 :
AGRO TABI3A
ORIENTAL DIGICOM
حصة بقيمة  100.000درهم للحصة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
ORENJI
تأسيس شركة
السيد البشيروشكرادي عنوانه(ا) 
حي االندلس زنقة السندس رقم  32 9شارع محمد الخامس الشقة
ORENJI
رقم  4حي الحسني بركان ،63000 ،
 32شارع محمد الخامس الشقة  6000وجدة املغرب.
رقم  4حي الحسني بركان ،63000 ،
بركان املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
 AGRO TABI3Aشركة ذات
بركان املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
املسؤولية املحدودة
 ORIENTAL DIGICOMشركة ذات
السيد البشيروشكرادي عنوانه(ا) 
مسؤولية محدودة ذات الشريك حي االندلس زنقة السندس رقم  9وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
رقم 3الطابق الثاني عمارة مضران
الوحيد
 60000وجدة املغرب
شارع محمد الخامس 63300 -
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بركان املغرب
رقم  3الطابق الثاني عمارة مضران االبتدائية ببركان بتاريخ  26أبريل
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شارع محمد الخامس 63300 -
 2022تحت رقم .223
املحدودة
بركان املغرب
812I
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
BOUSSOLE
CONSEIL
8437
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ACTUS INVEST
 14مارس  2022تم إعداد القانون
8439
شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
BOUSSOLE CONSEIL
املحدودة باملميزات التالية:
 ,3زاوية زنقة بينيل و شارع عبد
شكل الشركة  :شركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املومن  ،20360 ،الدارالبيضاء
املسؤولية املحدودة.
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
باملميزات التالية:
 ACTUS INVESTشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AGRO :
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
.TABI3A
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها االجتماعي زاوية زنقة
غرض الشركة بإيجاز - :أشغال 
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند آيت بعمران وشارع محمد الخامس ،مختلفة ،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :عمارة  ،Aالطابق  20303 - 8الدار
 تجارة ،البيضاء املغرب.
 استيراد و تصدير..ORIENTAL DIGICOM
توسيع نشاط الشركة
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
غرض الشركة بإيجاز - :خدمات
ي
رقم التقييد في السجل التجار
رقم 3الطابق الثاني عمارة مضران
اإلتصال والرقمنة،
.323325
شارع محمد الخامس  63300 -بركان
أشغال مختلفة ،بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي املغرب.
 تجارة.عنوان املقر االجتماعي  :الشقة املؤرخ في  07أبريل  2022تمت
املدة التي تأسست من أجلها 
رقم  3الطابق الثاني عمارة مضران إضافة األنشطة التالية إلى نشاط الشركة  99 :سنة .
شارع محمد الخامس  63300 -بركان الشركة الحالي :
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
التصديرعامة.
درهم ،مقسم كالتالي:
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد اسماعيل تختوخ 800 :
املدة التي تأسست من أجلها 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  27حصة بقيمة  80.000درهم للحصة .
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :أبريل  2022تحت رقم .822302
السيدة أشن لوبنة  200 :حصة
 813Iبقيمة  20.000درهم للحصة .
درهم ،مقسم كالتالي:
ORENJI

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل تختوخ عنوانه(ا) 
دوار الفوارس والد ستوت 62900
زايو املغرب.
السيدة أشن لوبنة عنوانه(ا) رقم
10تجزئة املسيرة  62900زايو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل تختوخ عنوانه(ا) 
دوار الفوارس والد ستوت 62900
زايو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .222
814I
Société castel flex

CASTEL FLEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Société castel flex
 56شارع ابراهيم الروداني شقة
 2حي املحيط  ،12000 ،الرباط
الرباط
 CASTEL FLEXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  56شارع
ابراهيم الروداني شقة رقم  2حي
املحيط  12000 -الرباط الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
159507
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.CASTEL FLEX
غرض الشركة بإيجاز  :بيع االثاث
الداخلي.
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بيع األرضيات الداخلية ومعدات
الحدائق ومعدات الحمام
التجارة العامة.
عنوان املقر االجتماعي  56 :شارع
ابراهيم الروداني شقة رقم  2حي
املحيط  12000 -الرباط الرباط.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ادريسية بوخدمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ادريسية بوخدمي
عنوانه(ا)  بلوك هاء رقم  203اوالد
اوجيه القنيطرة  20050القنيطرة
القنيطرة.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد ارويش عنوانه(ا) 
زنقة  40الطابق  2الشقة  4عين
الشفاء  20050 2الدارالبيضاء
الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .-
815I
Cabinet Espace Expertise Comptable

YANISS PARC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Espace Expertise
Comptable
Angle Avenue Hassan II et
Mohammed VI Appt 16B
Résidence Palmeraie Temara
Centre ، 12000، Temara Maroc
 YANISS PARCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ديار
املنصور رقم  234الخميسات -
 15020الخميسات املغرب

الجريدة الرسمية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
29527
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.YANISS PARC
غرض الشركة بإيجاز Milk- :
bar, Exploitation d’espace de jeu
. pour enfants
عنوان املقر االجتماعي  :ديار
املنصور رقم  234الخميسات -
 15020الخميسات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة هدى املشاطي 1.000 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هدى املشاطي عنوانه(ا) 
رقم  03الزنقة  04حي الكرامة 02
 15010الخميسات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هدى املشاطي عنوانه(ا) 
رقم  03الزنقة  04حي الكرامة 02
 15010الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .170
816I

8541
CABINET BEN-YAHIA

HIDA SERVICE TAROUDANT

SOFAST PLASTICS

AIT CHAHRAMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET BEN-YAHIA
 ،120شارع محمد الخامس ـ إقامة
السالم اللطابق الثالث رقم  24ـ
طنجة  ،90000 ،طنجة املغرب
 SOFAST PLASTICSشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي إسماعيل  ، 14 ،إقامة موالي
إسماعيل  ،الطابق الثالث  ،رقم - 9
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.115605
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOFAST PLASTICSمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي شارع موالي إسماعيل ،
 ، 14إقامة موالي إسماعيل  ،الطابق
الثالث  ،رقم  90000 - 9طنجة
املغرب نتيجة ل  :قرارالشركاء.
و حدد مقر التصفية ب شارع
موالي إسماعيل  ، 14 ،إقامة موالي 
إسماعيل  ،الطابق الثالث  ،رقم - 9
 90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) بشارالبكري وعنوانه(ا) 
شارع موالي اسماعيل اقامة زهرة
طابق  1شقة  90000 1طنجة 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  26أبريل
 2022تحت رقم .3682
817I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
BP 979 IMM LAAYADI
AV HASSAN II MHAITA
TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC
 AIT CHAHRAMANEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املختارالسو�سي البالليع 83000 -
تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
8659
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 01
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AIT :
.CHAHRAMANE
غرض الشركة بإيجاز 1- :ممون
الحفالت
2منظم التظاهرات واملناسبات3االستيراد والتصدير.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املختار السو�سي البالليع 83000 -
تارودانت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد شهرمان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شهرمان عنوانه(ا) 
جنان بنهاشم البالليع 83000
تارودانت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد شهرمان عنوانه(ا) 
جنان بنهاشم البالليع 83000
تارودانت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتارودانت بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .145
818I
AUDINORD SARL

ALTAVISTA 360

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم  ،58الطابق السادس ،إقامة
لينا ،زاوية شارع محمد الخامس،
شارع طان طان وحي لبنان ،
TANGER MAROC ،90000
 ALTAVISTA 360شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املجد
اقامة احسان بلوك  27الطابق 2
الشقة  90000 - 13طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
126601
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. ALTAVISTA 360
غرض الشركة بإيجاز  :التدريب
واالستشارة و التوظيف و تقديم
الخدمات.

عنوان املقر االجتماعي  :حي املجد
اقامة احسان بلوك  27الطابق 2
الشقة  90000 - 13طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كريم السفياني الكريزي  :
 20حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مهدي بنسبيعة  20 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة هدى امخشان  20 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة حنان الحارتي  20 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايمن الخياطي  20 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم السفياني الكريزي 
عنوانه(ا) اقامة املستقيل م س 19
عمارة  150رقم  8سيدي معروف
 90000الدارالبيضاء املغرب.
السيد مهدي بنسبيعة عنوانه(ا) 
حي العلويين تجزئة بروفنصال عمارة
 16شقة  90000 15تمارة املغرب.
السيدة حنان الحارتي عنوانه(ا) 
العرفان باب األندلس مجموعة 6
عمارة  13ج  2رقم  90000 12طنجة
املغرب.
السيدة هدى امخشان عنوانه(ا) 
الضحى البركة  01عمارة  13رقم 13
 90000طنجة املغرب.
السيد ايمن الخياطي عنوانه(ا) 
الضحى البركة  01بلوك  03عمارة 13
رقم  90000 13طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايمن الخياطي عنوانه(ا) 
الضحى البركة  01بلوك  03عمارة 13
رقم  90000 13طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .253069
819I
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ANNONCE LEGALE

AKHSSAY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE
CASABLANCA CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
 AKHSSAY SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة
الياقوت و زنقة االرار 9اقامة كاليز
الطابق  4الشقة  17الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
541447
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. AKHSSAY SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة في املغرب وفي الخارج:
• بيع املنتجات الغذائية بالجملة.
• شراء وبيع وتوزيع املنتجات
االستهالكية.
• املتاجرة بجميع أشكالها املتعلقة
بجميع املنتجات أو املستلزمات أو
الخدمات.
• استيراد وتصديرجميع املنتجات
واملستلزمات والخدمات.
• تحقيق جميع الخدمات املتعلقة
باألنشطة املذكورة أعاله.
• تقديم خدمات وأعمال متنوعة.
• التمثيل والتشغيل والتنازل عن
جميع التراخيص والعالمات التجارية
وحقوق االمتياز وبراءات االختراع

والعمليات والعالمات وأي �شيء آخر
• شكل من أشكال التعاون مع
الشركات الوطنية أو األجنبية  ،ذات
الصلة لغرض الشركة.
• التجارة العامة؛
•	استيراد و تصدير ؛
• تنفيذ جميع العمليات بهدف
تحقيق غرض الشركة املحدد على
هذا النحو   ،أو أخذ املصالح  ،أو
املشاركة عن طريق املساهمة  ،أو
االندماج  ،أو االكتتاب  ،أو شراء
األوراق املالية في جميع الشركات
القائمة أو الحالية التأسيسية التي
لديها
• كائن مشابه أو مرتبط ؛
• وبصورة أعم  ،جميع العمليات
الصناعية والتجارية واألوراق املالية
واملالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير
كليا أو ً
مباشر ً ،
جزئيا   ،بواحدة أو
أخرى من العمليات املشار إليها أدناه
 ،وذلك لتسهيل أو تعزيز أو تطوير
نشاط الشركة مثل وكذلك جميع
املشاركات املباشرة أو غير املباشرة
بأي شكل من األشكال
الشركات التي تمارس أنشطة
مماثلة أو ذات صلة..
عنوان املقراالجتماعي  :شارع اللة
الياقوت و زنقة االرار  9اقامة كاليز
الطابق  4الشقة  17الدار البيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسان اخ�سي 1.000 :
حصة بقيمة  100.000درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسان اخ�سي عنوانه(ا) 
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسان اخ�سي عنوانه(ا) 
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم . 822483
820I
ORENJI

FRERES KAROUACH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ORENJI
 32شارع محمد الخامس الشقة
رقم  4حي الحسني بركان ،63000 ،
بركان املغرب
FRERES KAROUACH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 61
زنقة تطوان حي واد املخازن 63300 -
بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
8433
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.FRERES KAROUACH IMMO
غرض الشركة بإيجاز - :منعش
عقاري ،
أشغال مختلفة.عنوان املقر االجتماعي  :رقم 61
زنقة تطوان حي واد املخازن 63300 -
بركان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد قرواش 200 :
حصة بقيمة  20.000درهم للحصة .
السيد عبد الفتاح قرواش 200 :
حصة بقيمة  20.000درهم للحصة .
السيد عبد هللا قرواش 200 :
حصة بقيمة  20.000درهم للحصة .
السيد اسماعيل قرواش 200 :
حصة بقيمة  20.000درهم للحصة .
السيد فارس قرواش  200 :حصة
بقيمة  20.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد قرواش عنوانه(ا) 
زنقة تطوان رقم  80حي واد املخازن
 63300بركان املغرب.
السيد عبد الفتاح قرواش
عنوانه(ا) زنقة تطوان رقم  80حي واد
املخازن  63300بركان املغرب.
السيد عبد هللا قرواش عنوانه(ا) 
زنقة تطوان رقم  80حي واد املخازن
 63300بركان املغرب.
السيد اسماعيل قرواش
عنوانه(ا) زنقة تطوان رقم  78حي واد
املخازن  63300بركان املغرب.
السيد فارس قرواش عنوانه(ا) 
زنقة تطوان رقم  80حي واد املخازن
 63300بركان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد قرواش عنوانه(ا) 
زنقة تطوان رقم  80حي واد املخازن
 63300بركان املغرب
السيد عبد الفتاح قرواش
عنوانه(ا) زنقة تطوان رقم  80حي واد
املخازن  63300بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .219
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fidulimar
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
SITE-EXTRA
املؤرخ في  06أبريل  2022تم تعيين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسير جديد للشركة السيد(ة) ايت
تفويت حصص
لحساين الحسين كمسيروحيد
fidulimar
تبعا لقبول استقالة املسير.
N°22 RUE TAZA HAY EL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 HASSANY KASSTOR ، 45000،االبتدائية بزاكورة بتاريخ  25أبريل
OUARZAZATE MAROC
 2022تحت رقم .113
 SITE-EXTRAشركة ذات املسؤولية
823I
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارسيت
LE MONOPOLE
النقوب اكدز 47702 -زاكورة
SOCIETE DE TRANSPORT
املغرب.
NAFISSA SARL
تفويت حصص
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري
LE MONOPOLE
.2911
BD YACOUB EL MANSOUR
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي RUE ISHAK IBNOU HANINE
املؤرخ في  06أبريل  2022تمت N 17 CASABLANCA، 20100،
املصادقة على :
CASA MAROC
تفويت السيد (ة) حمو ابن احمد
SOCIETE DE TRANSPORT
 5.000حصة اجتماعية من أصل
« NAFISSA SARLشركة ذات
 5.000حصة لفائدة السيد (ة) 
املسؤولية املحدودة»
الحسين ايت لحساين بتاريخ 06
وعنوان مقرها االجتماعي:
أبريل .2022
Residence jawharat al jarrah 5
تم اإليداع القانوني باملحكمة
rue abou omar ben alaa etage
االبتدائية بزاكورة بتاريخ  25أبريل
 - - 6 belvedere Casablancaالدار
 2022تحت رقم .113
البيضاء املغرب.
822I
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
fidulimar
.447583
SITE-EXTRA
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  15أبريل  2022تم اتخاذ
تعيين مسيرجديد للشركة
القرارات التالية:
fidulimar
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
N°22 RUE TAZA HAY EL
 HASSANY KASSTOR ، 45000،تفويت الحصص تفويت السيدة
نفيسة إناس ألرياحي  70.000حصة
OUARZAZATE MAROC
 SITE-EXTRAشركة ذات املسؤولية اجتماعية من أصل  70.000حصة
لفائدة السيد محمد ألرياحي بتاريخ
املحدودة
 15أبريل  .2022تفويت السيد كميل
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيت
النقوب  47702 -زلكورة املغرب .ألرياحي  130.000حصة اجتماعية
من أصل  130.000حصة لفائدة
تعيين مسيرجديد للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار
السيد محمد ألرياحي بتاريخ  15أبريل
.2022
.2911

الجريدة الرسمية
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قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
قبول استقالة السيدة نفيسة إناس
و السيد كميل ألرياحي من مهمتهما 
كمسيري الشركة و تعيين السيد
محمد ألرياحي مسير جديد للشركة
كمسيروحيد
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تم تحويل الشكل القانوني
للشركة من «شركة ذات املسؤولية
املحدودة» إلى «شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد».
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  : 6الذي ينص على مايلي:
املساهمات السيد محمد ألرياحي
20.0000.000
بند رقم  : 7الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة 20.0000.000
مقسمة على  200000حصة
املخصصة و املوزعة على الشكل
التالي :السيد محمد ألرياحي
 200.000حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أبريل  2022تحت رقم .822029
824I
LE LEGALISTE

DOMAINE RAHTI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
ANGLE RUE DES MESANGES ET
BD ABDERRAHIM BOUABID A
2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA
، 20000، CASABLANCA
MAROC
 DOMAINE RAHTIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،75شارع
أنفا ،زاوية زنقة كلوس دي بروفانس
،الطابق  ،9الشقة ب 20000 - 8
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
540577
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.DOMAINE RAHTI
غرض الشركة بإيجاز  - :استغالل 
كافة املمتلكات الزراعية.
 انتاج ،تسويق ،تصدير وتغليفاملنتجات الزراعية.
 اقتناء ،تأجير ،تشغيل ،استيرادجميع املنتجات واملعدات الزراعية.
 استيراد البذور. التجارة في جميع املنتجاتالزراعية أو غيرها من املنتجات
الضرورية أو املستخدمة في الزراعة
وجميع املواد الغذائية واملنتجات
النباتية.
 استيراد اللحوم الحية أوالذبيحة.
 استيراد الحيوانات املعدةللتسمين والتناسل..
عنوان املقراالجتماعي  ،75 :شارع
أنفا ،زاوية زنقة كلوس دي بروفانس
،الطابق  ،9الشقة ب 20000 - 8
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس سني سليطين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رشيد عدنان  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس سني سليطين
عنوانه(ا) .- - - -
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السيد رشيد عدنان عنوانه(ا) 
FM ASSISTANCE
 .- - -األسماء الشخصية والعائلية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد يونس سني سليطين
FIDUCIAIRE YOUFITRRI
عنوانه(ا) - - - -
عمارة رقم  24الطابق الثاني شقة
السيد رشيد عدنان عنوانه(ا) 
 12شارع عالل بن عبد هللا م.ج، .
--- ،50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 FM ASSISTANCEشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  19مسؤولية محدودة ذات الشريك
أبريل  2022تحت رقم .521553
الوحيد
 825Iوعنوان مقرها اإلجتماعي رقم راء
 4مكرر تجزئة النعيم 50000 - 6
fidlix sarlau
مكناس املغرب
MIDANKI
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تفويت حصص
56045
fidlix sarlau
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شارع عمربن عبد العزيزابراج دبي
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
بلوك  Eمكتب رقم  3العرائش ،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 ،92000العرائش املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
 MIDANKIشركة ذات املسؤولية
باملميزات التالية:
املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
شقائق النعمان رقم 90055 - 2
الوحيد.
اصيلة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
تفويت حصص
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  FM :
رقم التقييد في السجل التجاري
.ASSISTANCE
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة،
.563
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي األعمال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم راء
املؤرخ في  08فبراير  2021تمت
 4مكرر تجزئة النعيم 50000 - 6
املصادقة على :
مكناس املغرب.
تفويت السيد (ة)  صالح شاهين
املدة التي تأسست من أجلها 
 100حصة اجتماعية من أصل 300
الشركة  99 :سنة .
حصة لفائدة السيد (ة) ميران بوزان
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بتاريخ  08فبراير .2021
درهم ،مقسم كالتالي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد محمد فتوحي 1.000 :
االبتدائية باصيلة بتاريخ  17فبراير حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 2021تحت رقم .38/21
األسماء الشخصية والعائلية
 826Iوصفات ومواطن الشركاء :
FIDUCIAIRE YOUFITRRI

الجريدة الرسمية
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السيد محمد فتوحي عنوانه(ا) راء
 4النعيم  50000 6مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد فتوحي عنوانه(ا) راء
 4النعيم  50000 6مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1607
827I
fidlix sarlau

MIDANKI

إعالن متعدد القرارات

fidlix sarlau
شارع عمربن عبد العزيزابراج دبي
بلوك  Eمكتب رقم  3العرائش ،
 ،92000العرائش املغرب
« MIDANKIشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
شقائق النعمان رقم 90055 - 2
اصيلة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.563
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08فبراير  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تغييبر عناوين وجنسيات
بعض الشركاء الشركة بحيث اصبح
كالتالي  .السيدة شاهين زلفا عنوانها 
الجديد .تجزئة انيسة زنقة شفشاون
رقم  29اصيلة دات الجنسية
التركية رقم البطاقة الوطنية رقم
محمد
60679406008وشاهين
شكري عنوانه الجديد تجزئة
انيسة زنقة عبد هللا الشفشاوني
رقم  29اصيلة الجنسية التركية
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 50434890036وشاهين محمد
عنوانه الجديد طريق الرباط اقامة
شاكيرا ب الطابق  6رقم  204طنجة
الجنسية التركية الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  75139066692و

شاهيين بيرفان عنوانها الجديد اقامة
شاكيرا ب  3الطابق  6ىق  204طنجة
الجنسية التركية الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم 044905914376
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير عناويين و جنسيات بعض
الشركاء الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باصيلة بتاريخ  17فبراير
 2021تحت رقم .38/21
828I

8545

و عين:
السيد(ة)  إيناس سنو�سي و
عنوانه(ا)  ظهر املحلة طريق العونية
تجزئة ديار الشرق رقم أ60000 55
وجدة 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  28أبريل
 2022تحت رقم .602
829I
STE REVCOMPTA

MON COMPTABLE SARL

EUROINASS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MON COMPTABLE SARL
 20زنقة سجلماسة ،60000 ،
وجدة املغرب
 EUROINASS TRANSشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 43
ب 1التنيس طريق مغنية 60000 -
وجدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31639
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 EUROINASS TRANSمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة  43ب1
التنيس طريق مغنية  60000 -وجدة
املغرب نتيجة ل   :عدم مزاولة اي 
نشاط منذ التأسيس.
و حدد مقر التصفية ب زنقة 43
ب 1التنيس طريق مغنية 60000 -
وجدة املغرب.

MAATALLAOUI CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز :
LOCATION DE VEHICULES
AUTOMOBILES
SANS
.CHAUFFEUR
عنوان املقر االجتماعي :
GARAGE,192 LOT AL FADILIA
 AV MOHAMED VI MEKNES 50000مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة معطالوي  100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة معطالوي عنوانه(ا) 
رقم  192الفاضلية شارع محمد
السادس مكناس  50000مكناس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد معطالوي عنوانه(ا) 
 192تجزئة الفاضلية مكناس
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .1638
830I

STE REVCOMPTA
عمارة رقم  08الطابق االول الشقة
 04شارع اكرا املدينة الجديدة
مكناس  ،50000 ،مكناس املغرب
 MAATALLAOUI CARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي
GARAGE,192 LOT AL FADILIA
 AV MOHAMED VI MEKNES 50000مكناس املغرب
SELECT CONSEIL
تأسيس شركة ذات مسؤولية
INTERACTIVE NEGOCE
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
MAROC
56061
إعالن متعدد القرارات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SELECT CONSEIL
 06أبريل  2022تم إعداد القانون شارع عبد املومن عمارة 421الطابق
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية الرابع رقم ،20360 ، 16البيضاء
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
باملميزات التالية:
INTERACTIVE NEGOCE
شكل الشركة  :شركة ذات « MAROCشركة ذات املسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املحدودة»
الوحيد.
وعنوان مقرها االجتماعي 293 :شارع
تسمية الشركة متبوعة عند عبد املومن اقامة مرجانة الشقة
رقم  - - 4الدارالبيضاء املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
«إعالن متعدد القرارات»
.MAATALLAOUI CAR
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رقم التقييد في السجل التجاري:
.103129
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
رفع راس املال من  8.000.000درهم
الى  12.141.800درهم اي بمبلغ من
املال قدره  4.141.800درهم
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تخفيض راس مال الشركة من
 12.141.800درهم الى 6.000.000
درهم الطفاء الخسائر التي يصل
قدرها ملبلغ  6.141.888,31درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
مايلي :تحديد راس مال الشركة
الجديد و التحديد الجديد لحصص
الشركاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822176
831I
SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

DYAR SAISS

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
 DYAR SAISSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي إقامة السعيدي
مكاتب الفتح الطابق الخامس
الشقة رقم  30000 - 25فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
2022/1977

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DYAR :
.SAISS
غرض الشركة بإيجاز  - :الترويج
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الجيش امللكي إقامة السعيدي 
مكاتب الفتح الطابق الخامس الشقة
رقم  30000 - 25فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رطل بناني هشام 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ابن زاكور كنزة  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رطل بناني هشام عنوانه(ا) 
 10زنقة جرير الشقة  6م ج 30000
فاس املغرب.
السيدة ابن زاكور كنزة عنوانه(ا) 
 10زنقة جرير الشقة  6م ج 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رطل بناني هشام عنوانه(ا) 
 10زنقة جرير الشقة  6م ج 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .72419
832I
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TGE FIDUS

3B MARBRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد محمد بلعتيق عنوانه(ا) 
شارع موالي اسماعيل اقامة بتش
بالص الرج إ شقة 28000 09
املحمدية املغرب.
السيد عبد اهللا بلعتيق عنوانه(ا) 
شارع موالي اسماعيل اقامة بيتش
بالص  02درج ه الطابق االر�ضي
شقة  20800 01املحمدية املغرب.
السيدة اسية بلعتيق عنوانه(ا) 
شارع موالي اسماعيل اقامة ميرمار
دال الطباق  06شقة 28000 28
املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اهللا بلعتيق عنوانه(ا) 
شارع موالي اسماعيل اقامة بيتش
بالص  02درج ه الطابق االر�ضي
شقة  20800 01املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .828
833I

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر
عمارة  Bرقم  39الطابق ،28810 ، 6
املحمدية املغرب
 3B MARBREشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد
املخازن السعادة رقم  612العليا -
 28030املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
30459
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
JURISMAG SARL
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  FLO RETAIL & SHOES MA 3B :
.MARBRE
SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز  :منعش شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عقاري   -بيع الرخام  -اإلستراد
الشريك الوحيد
والتصدير.
إنشاء فرع تابع للشركة
عنوان املقر االجتماعي  :شارع واد
JURISMAG SARL
املخازن السعادة رقم  612العليا  -
5Rue Pléiades, Résidence
 28030املحمدية املغرب.
Imrane,(En face école primaire
املدة التي تأسست من أجلها 
Abdelmoumen), Appt N°5
الشركة  99 :سنة .
Casablanca, Maroc، 20000،
الشركة:
رأسمال
مبلغ
Casablanca Maroc
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
FLO RETAIL & SHOES MA
السيد محمد بلعتيق  400 :حصة  SARL-AUشركة ذات مسؤولية
بقيمة  100درهم للحصة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد عبد اهللا بلعتيق 300 :
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 ، 083-L1الطابق األر�ضي  ،املركز
السيدة اسية بلعتيق  300 :حصة
التجاري الدارالبيضاء مارينا
بقيمة  100درهم للحصة .
للتسوق  ،جماعة سيدي بليوط -
األسماء الشخصية والعائلية
 20000الدارالبيضاء املغرب.
وصفات ومواطن الشركاء :
إنشاء فرع تابع للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.385423
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد أبريل  2022تحت رقم .822510
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر إنشاء
835I
فرع تابع للشركة تحت التسمية  -و
الكائن بالعنوان املحل رقم ،C1-049
QUALICIA EXPERTISE
ي 
الطابق األر�ضي  ،املركز التجار
I3M HOLDING
الدار البيضاء مارينا للتسوق
 الدارشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
البيضاء  20000 - .الدار البيضاء
الشريك الوحيد
املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 
تأسيس شركة
.Keskin MUSTAFA ŞADAN
QUALICIA EXPERTISE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ Rue FARHAT HACHAD,2ème 27
أبريل  2022تحت رقم .822699
Etage APPT N°35 Résidence
834I
City، 20250، CASABLANCA
MAROC
JURISMAG SARL
 I3M HOLDINGشركة ذات
FLO RETAIL & SHOES MA
مسؤولية محدودة ذات الشريك
SARL-AU
الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,134زاوية
الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة
طريق أوالد زيان و زنقة أسوان عمارة
JURISMAG SARL
أ الطابق رقم  2شقة رقم 20500 - 3
5Rue
Pléiades, Résidence
الدارالبيضاء املغرب
Imrane,(En face école primaire
تأسيس شركة ذات مسؤولية
Abdelmoumen), Appt N°5
محدودة ذات الشريك الوحيد
Casablanca, Maroc، 20000،
رقم التقييد في السجل التجاري :
Casablanca Maroc
538687
FLO RETAIL & SHOES MA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 SARL-AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 28فبراير  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 ، 083-L1الطابق األر�ضي  ،املركز محدودة ذات الشريك الوحيد
التجاري الدارالبيضاء مارينا
باملميزات التالية:
للتسوق  ،جماعة سيدي بليوط -
شكل الشركة  :شركة ذات
 20000الدارالبيضاء املغرب.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
الوحيد.
.385423
تسمية الشركة متبوعة عند
الوحيد
الشريك
بمقت�ضى قرار
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  I3M :
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر إنشاء .HOLDING
فرع تابع للشركة تحت التسمية  -و
غرض الشركة بإيجاز - :الترويج
الكائن بالعنوان املحل رقم املرحلة
 ،1الطابق األر�ضي  ،املركز التجاري  العقاري
مقاول بناءمرجان ماركت آسفي  -آسفي -
رائد أعمال التصميم الداخلي و 20160آسفي املغرب و املسير من
طرف السيد(ة)  Keskin MUSTAFAاملساحات اإلحترافية
 تأجيروإداراة األصول العقارية..ŞADAN

8547

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.108249
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«القطاع الزراعي ناصرية سيدي 
رحو ،ميسفيوة ،ايت اورير40000 - .
مراكش املغرب» إلى «رقم  ،52الطابق
الرابع ،إقامة الزهور  ،2عين إطي،
مراكش  4000 -مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .117330
837I

عنوان املقر االجتماعي ,134 :
زاوية طريق أوالد زيان و زنقة أسوان
عمارة أ الطابق رقم  2شقة رقم - 3
 20500الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ا زيزا عابد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ا زيزا عابد عنوانه(ا) إقامة
حدائق كاليفورنيا عمارة س شارع
فاس طابق رقم  4شقة رقم  17عين
الشق البيضاء  20470الدارالبيضاء
JURISMAG SARL
املغرب.
MEDICAR SARL
األسماء الشخصية والعائلية
إعالن متعدد القرارات
ومواطن مسيري الشركة:
JURISMAG SARL
السيد ا زيزا عابد عنوانه(ا) إقامة
5Rue Pléiades, Résidence
حدائق كاليفورنيا عمارة س شارع
فاس طابق رقم  4شقة رقم  17عين Imrane,(En face école primaire
Abdelmoumen), Appt N°5
الشق البيضاء  20470الدارالبيضاء
Casablanca, Maroc، 20000،
املغرب
Casablanca Maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
« MEDICAR SARLشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
املسؤولية املحدودة»
مارس  2022تحت رقم .819847
 836Iوعنوان مقرها االجتماعي، 23/21 :
زنقة أبو مو�سى الجزولي ،املعاريف -
sofinex
 20000ا املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
اطلس غيين رووت
رقم التقييد في السجل التجاري:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.47827
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املؤرخ في  18أبريل  2022تم اتخاذ
sofinex
القرارات التالية:
n° 18 immeuble dabib, rue
قرار رقم  :1الذي ينص على
khalid ibn al waolid, gueliz,
 Marrakech ، 40000، marrakechمايلي :املوافقة على صك التبرع ب
 30.162سهم تخص السيد الحسين
maroc
إدوخسان لصالح أوالده  :السيد
اطلس غيين رووت شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك ياسين إدوخسان ( ،)7.762السيد
اسماعيل إدوخسان (  )11.200و
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطاع السيدة أسماء إدوخسان ()11.200
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
الزراعي ناصرية سيدي رحو،
اعتماد التوزيع الجديد لرأسمال 
ميسفيوة ،ايت اورير40000 - .
الشركة
مراكش املغرب.

الجريدة الرسمية

8548

قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تأكيد السيد الحسين إدوخسان
كمسيرللشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و :7الذي ينص على
مايلي :اعتماد التوزيع الجديد
لرأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822512
838I
fidulimar

OKANTOL TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  - :مقاول في
االشغال املختلفة و البناء
 كراء االالت و املعدات تاجر.عنوان املقر االجتماعي  :ايت
بن حدو امرزكان  45000ورزازات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اوقا�سي براهيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوقا�سي براهيم عنوانه(ا) 
حي ايت كضيف  45000ورزازات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوقا�سي براهيم عنوانه(ا) 
حي ايت كضيف  45000ورزازات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .167
839I

fidulimar
N°22 RUE TAZA HAY EL
HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 OKANTOL TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت بن
حدو امرزكان  45000ورزازات
املغرب
JURISMAG SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية
PRECISION MEDICALE
محدودة ذات الشريك الوحيد
MAROC SARL
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
باختصار PRECISMED SARL
11933
إعالن متعدد القرارات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
JURISMAG SARL
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
5Rue Pléiades, Résidence
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد Imrane,(En face école primaire
Abdelmoumen), Appt N°5
باملميزات التالية:
Casablanca, Maroc، 20000،
شكل الشركة  :شركة ذات
Casablanca Maroc
مسؤولية محدودة ذات الشريك
PRECISION MEDICALE MAROC
الوحيد.
 SARLباختصار« PRECISMED
تسمية الشركة متبوعة عند
« » SARLشركة ذات املسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
املحدودة»
. OKANTOL TRAVAUX
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وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
لينا ،رقم  ،307املنطقة الصناعية
سيدي معروف  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.154203
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على صك التبرع ب
 3.200سهم ،تخص السيدة مريم
ابو املعالي ( 500سهم)   ،السيد
ياسين ادوخسان ( 900سهم) السيد
اسماعيل ادوخسان ( 900سهم) 
و السيدة اسماء ادوخسان (900
سهم)   ،لصالح السيد الحسين
إدوخسان
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
اعتماد التوزيع الجديد لرأسمال 
الشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تأكيد السيد اسماعيل ادوخسان
كمسيرللشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و :7الذي ينص على
مايلي :اعتماد التوزيع الجديد
لرأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822514
840I

JURISMAG SARL

MEHOS SARL

إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
5Rue Pléiades, Résidence
Imrane,(En face école primaire
Abdelmoumen), Appt N°5
Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc
« MEHOS SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
لينا ،رقم  ،307املنطقة الصناعية
سيدي معروف  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.196193
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على صك التبرع ب
 320سهم تخص السيد الحسين
إدوخسان  ،السيد ياسين ادوخسان
و السيد اسماعيل ادوخسان لصالح
السيدة اسماء إدوخسان
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
اعتماد التوزيع الجديد لرأسمال 
الشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تأكيد السيد الحسين ادوخسان
كمسيرللشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و :7الذي ينص على
مايلي :اعتماد التوزيع الجديد
لرأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .822513
841I
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بك كنسلتينك ش م م Big Consulting Sarl

اني سوغسين

ANI SOURCING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بك كنسلتينك ش م م Big
Consulting Sarl
 145محج الحسن التاني ،20250 ،
الدارالبيضاء املغرب
اني سوغسين ANI SOURCING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الحرية الطابق  3الشقة  5البيضاء
املغرب الدارالبيضاء
 20120الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
540937
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :اني
سوغسين .ANI SOURCING
غرض الشركة بإيجاز  :مركز اال
تصال
تلقي املكاملات الهاتفية واصدارها
التكوين في مهن مركزاال تصال
و بصفة عامة جميع العمليات ال
تجارية،الصناعية،املنقولة،العقاري
ةو املالية التي لها صلة مباشرة او غير
مباشرة باملوضوع اإلجتماعي اوالتي
ستؤدي الى انجاز تنمية الشركة
و كذالك املشاركة املباشرة او الغير
ملباشرة باي شكل من اال شكال في
شركات ذات نفس اال هداف..
عنوان املقر االجتماعي  10 :زنقة
الحرية الطابق  3الشقة  5البيضاء
املغرب الدار البيضاء  20120الدار
البيضاء املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد العادل غضفي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد عصام الدين املرجاني اال
دري�سي  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العادل غضفي
عنوانه(ا)   ،32زنقة النجف حي
العاءلة الفرنسية،البيضاء 20102
الدارالبيضاء املغرب.
السيد عصام الدين املرجاني اال
دري�سي عنوانه(ا)  ،16زنقة ناضود
الطابق ،١الشقة ،٢البيضاء 20102
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العادل غضفي
عنوانه(ا)   ،32زنقة النجف،حي
العاءلة الفرنسية،البيضاء 20102
الدارالبيضاء املغرب
السيد عصام الدين املرجاني
االدري�سي عنوانه(ا) ،16زنقة ناضود،
الطابق  ،١الشقة ،٢البيضاء 20040
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .14370
842I

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
لينا ،رقم  ،307املنطقة الصناعية
سيدي معروف  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.154831
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على صك التبرع ب
 1.600سهم تخص السيد الحسين
إدوخسان ( 800سهم) ،السيد
ياسين ادوخسان ( 400سهم) والسيد
اسماعيل ادوخسان ( 400سهم ) 
لصالح السيدة اسماء إدوخسان
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
اعتماد التوزيع الجديد لرأسمال 
الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تأكيد السيد ياسين ادوخسان
كمسيرللشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و :7الذي ينص على
مايلي :اعتماد التوزيع الجديد
لرأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822511
843I

MEDICAR SAFETY SARL

BRI consulting Group

JURISMAG SARL

إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
5Rue Pléiades, Résidence
Imrane,(En face école primaire
Abdelmoumen), Appt N°5
Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc
MEDICAR SAFETY SARL

FARHAN HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
BP 3048 AL BARID BANK
LAAYOUNE AL AMAL 74500
LAAYOUNE SAHARA ، 70000،
Laâyoune Maroc

 FARHAN HOLDINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع
مدينة  25مارس رقم  Y1240العيون
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
41327
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.FARHAN HOLDING
غرض الشركة بإيجاز  :بائع
السمك بالجملة
توزيع وبيع األسماك الطرية
واملجمدة بالجملة
عنوان املقر االجتماعي  :مشروع
مدينة  25مارس رقم  Y1240العيون
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محند فرحان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محند فرحان عنوانه(ا) 
دوارتماعيت الدراركة اكادير 80000
أكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محند فرحان عنوانه(ا) 
دوارتماعيت الدراركة اكادير 80000
أكاديراملغرب.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1146/2022
844I
audilex accounting

RIAD CHEKARAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

audilex accounting
rue al mouzdalifa imm sami
n°17 ، 40000، marrakech
maroc
 RIAD CHEKARAMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب
البونبة رقم  189باب دكالة 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
120679
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02أكتوبر  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  RIAD :
.CHEKARAM
غرض الشركة بإيجاز  :دار
الضيافة.
عنوان املقر االجتماعي  :درب
البونبة رقم  189باب دكالة 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة HUBERT JULIET KARI :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
.

السيد رضا االدري�سي سيد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة Juliet Kari Hubert
عنوانه(ا) رقم  189درب البونبة باب
دكالة  40000مراكش املغرب.
السيد رضا االدري�سي سيد
عنوانه(ا)  سيدي احمد السو�سي
رقم  84حي الجزولي  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة Juliet Kari Hubert
عنوانه(ا) رقم  189درب البونبة باب
دكالة  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26نونبر
 2021تحت رقم .13297
845I
FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

ISKANE ZALGA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
avenue beethoven, immeuble
opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC
 ISKANE ZALGA SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اململكة العربية السعودية ,مركب
رياض زالكا  1طابق منخفض بين
طابقين مكتب رقم 90000 - 5
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
126753
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.ISKANE ZALGA SARL
غرض الشركة بإيجاز  :تهدف هده
الشركة أساسا إلى :
 االنعاش العقاري
 إدارة األصول العقارية الخاصةبها 
 مقاوالت البناء بجميع انواعه تجارة العقارات ,شراء و بيعاألرا�ضي.
العمليات العقارية الخاضعةلقوانين االستثمارات العقارية-.
 شراء ,بناء و تفويت كل العقاراتالسكنية ,املهنية و االدارية.
 املساهمة في تاسيس كلالشركات العقارية او املشاركة من
هذا النوع.
 اجراء عمليات التقسيم و تجزئةاالرا�ضي.
بصفة عامة جميع العمليات
التجارية ,املالية ,الصناعية والعقارية
التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضيع
املشارإليها أعاله أوأي موضوع مشابه
له أو يمكنه املساهمة في النمو تحت
أي نوع لحساب الشركة الخاصة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
اململكة العربية السعودية ,مركب
رياض زالكا   1طابق منخفض بين
طابقين مكتب رقم  90000 - 5طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد الغازي   75 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة هاجر الغازي   5 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

السيد محمد علي الغازي  5 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة نضار الغازي   5 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد سلمان الغازي   5 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة رغد الغازي   5 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد الغازي عنوانه(ا) 
حي بوسيجور زنقة  9رقم 90000 1
طنجة املغرب.
السيدة هاجر الغازي عنوانه(ا) 
حي بوسيجور زنقة  9رقم 90000 1
طنجة املغرب.
السيد محمد علي الغازي 
عنوانه(ا) حي بوسيجور زنقة  9رقم 1
 90000طنجة املغرب.
السيدة نضار الغازي عنوانه(ا) 
حي بوسيجور زنقة  9رقم 90000 1
طنجة املغرب .
السيدة سلمان الغازي عنوانه(ا) 
حي بوسيجور زنقة  9رقم 90000 1
طنجة املغرب .
السيدة رغد الغازي عنوانه(ا) 
حي بوسيجور زنقة  9رقم 90000 1
طنجة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الغازي عنوانه(ا) 
حي بوسيجور زنقة  9رقم 90000 1
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .253228
846I
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

S.I. MINA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
avenue beethoven, immeuble
opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC
 S.I. MINA SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل ,إقامة وليلي عمارة
ب الطابق االول مكتب رقم - 43
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.18953
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 S.I. MINA SARLمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي شارع موالي اسماعيل,
إقامة وليلي عمارة ب الطابق االول 
مكتب رقم  90000 - 43طنجة
املغرب نتيجة ل  :نهاية االشغال .
و حدد مقر التصفية ب شارع
موالي اسماعيل ,إقامة وليلي عمارة
ب الطابق االول مكتب رقم - 43
 90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد ين املدني
الجليلي االدري�سي و عنوانه(ا)  شارع
موالي اسماعيل ,إقامة وليلي عمارة
ب الطابق االول مكتب رقم 43
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
السيد(ة) الحاج الجليلي االدري�سي
و عنوانه(ا)  شارع موالي اسماعيل,
إقامة وليلي عمارة ب الطابق االول 
مكتب رقم  90000 43طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة)  عبد الواحد الجليلي
االدري�سي و عنوانه(ا)  شارع موالي 
اسماعيل ,إقامة وليلي عمارة ب

الطابق االول مكتب رقم 90000 43
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) ادريس الجليلي
االدري�سي و عنوانه(ا)  شارع موالي 
اسماعيل ,إقامة وليلي عمارة ب
الطابق االول مكتب رقم 90000 43
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) محمد بالحاج الجليلي
االدري�سي و عنوانه(ا)  شارع موالي 
اسماعيل ,إقامة وليلي عمارة ب
الطابق االول مكتب رقم 90000 43
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
ال حدودة املفروصة على الصالحيات
املخولة لهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .253230
847I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SKY HEALTH

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
« SKY HEALTHشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.118053
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
رفع الرأسمال االجتماعي بمبلغ
قدره  1.100.000,00درهم اي من
 100.000,00الى 1.200.000,00
عن طريق اجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة

8551

قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد امين عباس البارودي 
و السيد Michel Daniel Alain
 EVAUXمسيران منفصالن ملدة غير
محددة؛
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :منح توقيع الشركات املصرفية
بشكل فردي و بدون أي قيود لكل من
السيد امين عباس البارودي و السيد
Michel Daniel Alain EVAUX
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل املواد  13 , 6 ,7و
تحديث النظام االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .135235
848I

قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعديل املادتين  6و  7من النظام
األسا�سي واعتماد القوانين املعدلة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
صالحيات الشكليات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
مايلي :تعديل املادتين  6و  7من
النظام األسا�سي واعتماد القوانين
املعدلة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .822294
849I
CABINET BEN MOKHTAR

TANGER BU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

Westfield sarl

حل شركة

QANAWAT MUSIC
MOROCCO

CABINET BEN MOKHTAR
Centre d›Affaires NOVA
AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
Etage N°22. Vieille Montagne ،
90020، TANGER MAROC
 TANGER BUشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  56زنقة
أبي جريرالطباري  90000 -طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.41881
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 TANGER BUمبلغ رأسمالها 
 100.000درهم وعنوان مقرها 
اإلجتماعي  56زنقة أبي جريرالطباري 
  90000طنجة املغرب نتيجة ل  :الحل املبكرللشركة.
و حدد مقر التصفية ب  56زنقة
أبي جرير الطباري   90000 -طنجة
املغرب.

إعالن متعدد القرارات

Westfield sarlau
rue tamesna Longchamps,20
Casablanca ، 20200،
casablanca maroc
QANAWAT MUSIC MOROCCO
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 46 :شارع
الزرقطوني الطابق الثاني  ،بصرف
النظر ، 6 .الدارالبيضاء  - -الدار
البيضاء اململكة املغربية.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.15920
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على البيع املقترح
لحصة ( )1من الشركة مملوكة
للسيد عدنان عمر عوض العوبثاني
لصالح QANAWAT MUSIC MISR
وموافقة الشريك الجديد

الجريدة الرسمية
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و عين:
السيد(ة) محمد أبضالص و
عنوانه(ا) تجزئة القاديرية بوبانة فيال
زكرياء رقم  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  28أبريل
 2022تحت رقم .253289
850I
HRO CONSEIL

PORTES CASA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :استيراد ٫
بيع ٫شراء االبواب ٬تقديم الخدمات٫
جميع األعمال التجارية..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس عمارة  4اقامة ماجورال 
ه رقم  3الطابق االر�ضي سيدي 
برنو�صي  20600 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اندهمو عبد الرحيم :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اندهمو عبد الرحيم
عنوانه(ا) بلوك الف رقم  22مديونة
 29490الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اندهمو عبد الرحيم
عنوانه(ا) بلوك الف رقم  22مديونة
 29490الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
يناير  2019تحت رقم .00689350
851I

HRO CONSEIL
 292شارع محمد الخامس الطابق
االر�ضي  ،20900 ،الدارالبيضاء
املغرب
 PORTES CASA SERVICESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
عمارة  4اقامة ماجورال ه رقم 3
الطابق االر�ضي سيدي برنو�صي -
 20600الدارالبيضاء املغرب
jilovta sarl
تأسيس شركة ذات مسؤولية
DISTRIBUTION COMPTOIR
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
JEDDA
421653
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
تأسيس شركة
 08يناير  2019تم إعداد القانون
jilovta sarl
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية hay el wifak elhassani rue AL
محدودة ذات الشريك الوحيد ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
باملميزات التالية:
MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات DISTRIBUTION COMPTOIR
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 JEDDAشركة ذات املسؤولية
الوحيد.
املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
1367تجزئة السالم طريق تازة -
 60000وجدة املغرب
.PORTES CASA SERVICES

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39269
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 15
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
DISTRIBUTION COMPTOIR
.JEDDA
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير
.
عنوان املقر االجتماعي :
1367تجزئة السالم طريق تازة -
 60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد طلبي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مهدي طلبي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد طلبي  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد مهدي طلبي  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد طلبي عنوانه(ا) 
تجزئة ايريس زنقة ام الربيع  2رقم
 33وجدة  60000وجدة املغرب.
السيد مهدي طلبي عنوانه(ا) 
تجزئة ايريس زنقة ام الربيع  2رقم
 33وجدة  60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد طلبي عنوانه(ا) 
تجزئة ايريس زنقة ام الربيع  2رقم
 33وجدة  60000وجدة املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .578
852I
jilovta sarl

MEGA ORIENT
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
hay el wifak elhassani rue AL
ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC
MEGA ORIENT IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
شركة سحب الخيل تجزئة رقم 115
طريق سدي يحي  60000 -وجدة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39281
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 05
أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MEGA :
. ORIENT IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :مطور
عقارات
أعمال البناء املختلفة
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
شركة سحب الخيل تجزئة رقم 115
طريق سدي يحي  60000 -وجدة
املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال مزري  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كمال مزري  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال مزري عنوانه(ا) 
طريق العونية تجزئة العامري زنقة
تانسيفت رقم  148وجدة 60000
وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال مزري عنوانه(ا) 
طريق العونية تجزئة العامري زنقة
تانسيفت رقم  148وجدة 60000
وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .591
853I
FUDICAIRE ISMAILI

SOCIETE AQUA DESERT
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
SOCIETE AQUA DESERT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
سالم  4بلوك ا رقم  17السمارة -
 72000السمارة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.2073
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25أبريل  2022تمت
املصادقة على :

تفويت السيد (ة)  صالح الدين
دليل  500حصة اجتماعية من أصل
 500حصة لفائدة السيد (ة) ايوب
اريغ بتاريخ  25أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .94/2022
854I
FUDICAIRE ISMAILI

SOCIETE AQUA DESERT
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك  2رقم  07السمارة
ES-SMARA MAROC ،72000 ،
SOCIETE AQUA DESERT SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة
سالم  4بلوك ا رقم  17السمارة -
 72000السمارة .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2073
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25أبريل  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .94/2022
855I

8553
ABEILLE DECO

ديكور النحلة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABEILLE DECO
Centre Agricole 335 sidi
bennour Centre Agricole 335
sidi bennour، 24350، SIDI
BENNOUR MAROC
ديكور النحلة شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الدرارزة جماعة العطاطرة سيدي
بنور  24353 -سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3281
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :ديكور
النحلة.
غرض الشركة بإيجاز  :طباعة و
صناعة اللوحات اإلشهارية للمحالت
التجارية .
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الدرارزة جماعة العطاطرة سيدي 
بنور  24353 -سيدي بنور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد مؤدن عنوانه(ا) 
املركز الفالحي  335سيدي بنور
 24353سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد مؤدن عنوانه(ا) 
املركز الفالحي  335سيدي بنور
 24353سيدي بنور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ  -تحت
رقم .-
856I
ROSA CONFECTION

ROSA CONFECTION
إعالن متعدد القرارات

ROSA CONFECTION
زنقة قرطبة ،إقامة آية أ ،الطابق
الرابع ،رقم  ،147صندوق البريد
رقم  ،90000 ، 13191طنجة
املغرب
« ROSA CONFECTIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
قرطبة ،إقامة آية أ ،الطابق الرابع،
رقم  ،147ص.ب  - - 13191طنجة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.27181
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قبول استقالة السيد انس ايبركانن
من منصبه كمسير وحيد غير شريك
لشركة «ROSA CONFECTION
 ،»SARL-AUمع منحه شهادة إبراء
الذمة من أجل فترة تسييره.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين كل من السيد محمد ايبركانن،
مغربي الجنسية ،والساكن بطنجة،
شارع الفاييت ،والسيد محفوض
ادري�سي ،مغربي الجنسية ،والساكن
بطنجة ،املجاهدين ،مجمع قواسم،
كمسيرين غير شريكين للشركة،
وذلك ملدة غير محدودة .تلزم الشركة
في جميع معامالتها بالتوقيع املشترك
للسيد محمد ايبركانن والسيد
محفوض ادري�سي أو بالتوقيع الوحيد
للسيد محمد ايبركانن.
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قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تحيين وإعادة صياغة القانون
األسا�سي للشركة ليشمل مجموع
التغييرات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تحيين وإعادة صياغة القانون
األسا�سي بالكامل.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .253072
857I
FLASH ECONOMIE

OUTIDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة
OUTIDIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100000,00درهم
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2022
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات املميزات التالية:
 التسمية :شركةOUTIDISSARL
 املوضوع 1- :االستيراد والتصدير(التاجرأو الوسيط).
 2االستشارات اإلدارية. املقراالجتماعي 10 :شارع الحريةالطابق  3شقة  5الدارالبيضاء
 رأس املال :مئة ألف درهم( )DH 100000,00مقسمة إلى ألف
حصة اجتماعية ( 1000حصة
اجتماعية) بقيمة مائة درهم للحصة.
()DH 100,00
ووزعت على الشكل التالي:
 السيد سفيان برادةالحامل للبطاقة الوطنية رقم
 BK232159ثالثمئة واربعون حصة
اجتماعية 340حصة اجتماعية.

    -السيد الغالي برادة الحامل
للبطاقة الوطنية رقم BK265960
ثالثة مائة حصة اجتماعية)  330
حصة اجتماعية ( 
 السيد ادريس الكص الحاملللبطاقة الوطنية رقم PW806661
ثالثمئة وثالثون حصة اجتماعية) 
330حصة اجتماعية (
 السنة االجتماعية :من فاتحينايرإلى الحادي والثالثون من دجنبر.
 املدة :تسعة وتسعون سنة منيوم تأسيس الشركة الفعلي إال في
حالة التصفية املسبقة او التمديد.
 التسيير واإلدارة :تسير الشركةمن طرف السيد الغالي برادة.
تم تسجيل الشركة في السجل
التجاري للدار البيضاء تحت رقم
.541571
858I
AGC CONSULTING

دريسينك روم

DRESSING ROOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
 ،250زاوية شارع موالي يوسف
وبوردو ،الطابق  ،4شقة ، 11
 ،20040الدارالبيضاء املغرب
دريسينك روم DRESSING ROOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  8زنقة
جبل بويبالن الطابق األر�ضي عمارة
مواسون  20040 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
540253
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
دريسينك روم .DRESSING ROOM
غرض الشركة بإيجاز  :شراء،
بيع ،استيراد وتصدير املالبس
الجاهزة للرجال والنساء واألطفال 
والهدايا  ،واألزياء  ،والسلع الجلدية ،
واملجوهرات  ،واملجوهرات الذهبية ،
فضال عن جميع املستلزمات وأدوات
الزينة
التجارة عامة في جميع املنتجات
وجميع اللوازم واملواد واملالبس
واألشياء واملواد واللوازم املتعلقة
باملالبس واألحذية  ،وبصفة عامة
جميع املستلزمات وأدوات الزينة
وملحقات املالبس
عنوان املقر االجتماعي  8 :زنقة
جبل بويبالن الطابق األر�ضي عمارة
مواسون  20040 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لينا بنمنصور 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لينا بنمنصور عنوانه(ا) 
اقامة كاردن تاون طابق  ، 2شقة 7
زنقة فرانسوا فيون  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لينا بنمنصور عنوانه(ا) 
اقامة كاردن تاون طابق  ، 2شقة 7
زنقة فرانسوا فيون  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
859I
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MISAGROUP

A.N BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
AV LALLA YACOUT ANGLE
MUSTAFA EL MAANI 2EME
ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 A.N BUILDINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  41شارع
الزرقطوني الطابق  7رقم - 37
 20100الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
519963
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  A.N :
.BUILDING
غرض الشركة بإيجاز  :مروج
عقارات.
عنوان املقر االجتماعي  41 :شارع
الزرقطوني الطابق  7رقم - 37
 20100الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جواد العسري  5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد جواد العسري  5.000 :
بقيمة  100درهم.

الجريدة الرسمية
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد العسري عنوانه(ا) 
 01زنقة كابورال بن ياسين اقامة
النور ط  05شقة  20100 31الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد العسري عنوانه(ا) 
 01زنقة كابورال بن ياسين اقامة
النور ط  05شقة  20100 31الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أكتوبر
 2021تحت رقم .797387
860I
FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

S.A.I-INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU
AV EL MOUTANABI RUE 1
N°183 2EME ETAGE ، 23000،
BENI MELLAL MAROC
 S.A.I-INVESTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول بتجزئة نرجس  2رقم - 22
 23000بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
12693
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  S.A.I- :
.INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :االعمال 
املختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االول بتجزئة نرجس  2رقم - 22
 23000بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لبريني عبد العزيز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لبريني عبد العزيزعنوانه(ا) 
تجزئة نرجس  2رقم  23000 22بني
مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لبريني عبد العزيزعنوانه(ا) 
تجزئة نرجس  2رقم  23000 22بني
مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .417
861I
WORLD ART CONSULTING SARL par
abréviation WACON SARL

ZARABOTA

إعالن متعدد القرارات

WORLD ART CONSULTING
SARL par abréviation WACON
SARL
زاوية شارع أبي جريرالطبري
وزنقة عبد الرحمان ناصر ،إقامة
املنصور ،الطابق األول ،الشقة رقم
 ،90000 ، 2طنجة املغرب
« ZARABOTAشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
الحرة للتصديربوخالف ،القطعة
رقم 24أ ،2الجزء رقم 24ب،

الطابق األول ،املكتب رقم 13د - -
طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.102777
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت جميع الحصص اململوكة
للسيد فولوديمير كريفونيس في
شركة «،»ZARABOTA SARL-AU
واملتمثلة في  500حصة اجتماعية،
من فئة  100درهم مصرفة للعملة
الصعبة للحصة الواحدة ،بقيمة
اجمالية قدرها   50.000درهم
مصرفة للعملة الصعبة ،لصالح
السيدة ياسمين بن افريحة،
أوكرانية الجنسية ،والساكنة بزنقة
بيسشكينسكا ،كييف ،أوكرانيا.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
قبول استقالة السيد فولوديمير
كريفونيس من منصبه كمسير وحيد
لشركة «،»ZARABOTA SARL-AU
مع منحه شهادة إبراء الذمة من أجل
فترة تسييره للشركة.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين الشريكة الوحيدة السيدة
ياسمين بن افريحة ،كمسيرة وحيدة
لشركة «،»ZARABOTA SARL-AU
وذلك ملدة غير محدودة .تلزم الشركة
في جميع معامالتها بالتوقيع الوحيد
للمسيرة الشريكة السيدة ياسمين
بن افريحة.
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :تحيين وإعادة صياغة القانون
األسا�سي للشركة ليشمل مجموع
التغييرات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تحيين وإعادة صياغة القانون
األسا�سي بالكامل.

8555

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .253074
862I
SUD EST CONSEIL

AIMCOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd
Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc
 AIMCOSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  345املسار
طريق اسفي  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124061
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.AIMCOS
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج
مستحضرات التجميل.
عنوان املقر االجتماعي 345 :
املسار طريق اسفي  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

8556
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيدة غزالن الدوبي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  21أبريل
األسماء الشخصية والعائلية  2022تحت رقم .1693
وصفات ومواطن الشركاء :
864I
السيد غزالن الدوبي عنوانه(ا) 
FLASH ECONOMIE
تجزئة السعادة منار  5شقة  14شارع
AIO PROCESS
العراق عين مزوار  40000مراكش
املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيدة غزالن الدوبي عنوانه(ا) 
FLASH ECONOMIE
تجزئة السعادة منار  5شقة  14شارع
Avenue des Forces armées
العراق عين مزوار  40000مراكش
royales 28 ، 20000،
املغرب
CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 AIO PROCESSشركة ذات
التجارية بمراكش بتاريخ  28مارس مسؤولية محدودة ذات الشريك
 2022تحت رقم .134310
الوحيد
 863Iوعنوان مقرها اإلجتماعي  332شارع
ابراهيم الروداني اقامة ريحان
GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION
الطابق  5رقم  21حي املعاريف -
TRANS ALI SERVICE
 20000الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
GROUPE L.A-CONSEIL ET
537269
GESTION
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 22مارس  2022تم إعداد القانون
ABDELLAH RES ADAM BUR N 1
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
، 14000، KENITRA MAROC
 TRANS ALI SERVICEشركة ذات محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  31زنقة مسؤولية محدودة ذات الشريك
مارتيربن عبد السالم مكتب رقم  2الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
فال فلوري اقامة رياض الزيتون -
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AIO :
 14000القنيطرة املغرب.
. PROCESS
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز :
رقم التقييد في السجل التجاري
تقديم خدمات تكنولوجيا 
.60741
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد املعلومات  -البرمجة واالستشارات
املؤرخ في  07أبريل  2022تمت وأنشطة تكنولوجيا املعلومات
األخرى
املصادقة على :
عنوان املقر االجتماعي 332 :
تفويت السيد (ة) معاد الشهب
 1.000حصة اجتماعية من أصل شارع ابراهيم الروداني اقامة ريحان
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)  الطابق  5رقم  21حي املعاريف -
محمد شبيون بتاريخ  07أبريل  20000 .2022الدارالبيضاء املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
االبتدائية بصفرو بتاريخ  10يونيو 
مبلغ رأسمال الشركة 2020 100.000 :تحت رقم .49
درهم ،مقسم كالتالي:
866I
السيد بنيعيش ياسين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
RAHHALI CONSEIL
األسماء الشخصية والعائلية
REGRAGI SERVICES
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد بنيعيش ياسين عنوانه(ا) 
الشريك الوحيد
االزهر عمارة  44رقم  8شطر سيفام
تأسيس شركة
سيدي البرنو�صي  20000الدار
RAHHALI CONSEIL
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية lot al azzouzia marrakech 1482
، 40000، Marrakech Maroc
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنيعيش ياسين عنوانه(ا)   REGRAGI SERVICESشركة ذات
االزهر عمارة  44رقم  8شطر سيفام مسؤولية محدودة ذات الشريك
سيدي البرنو�صي  20000الدار
الوحيد
البيضاء املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عالل الفا�سي مركب حبوس ،2
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
عمارة أ ،الطابق الخامس الشقة
مارس  2022تحت رقم .10686
 865Iرقم  ،21مراكش  40000 -مراكش
املغرب
SAVOIR EXPERT
تأسيس شركة ذات مسؤولية
LYOUSSI FRERES
محدودة ذات الشريك الوحيد
املحدودة
شركة ذات املسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري :
رفع رأسمال الشركة
124907
SAVOIR EXPERT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 21مارس  2022تم إعداد القانون
VILLE NOUVELLE ، 31000،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
SEFROU MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
 LYOUSSI FRERESشركة ذات
باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الشمشام رقم  114الرفايف صفرو مسؤولية محدودة ذات الشريك
  31000صفرو املغرب.الوحيد.
رفع رأسمال الشركة
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.641
.REGRAGI SERVICES
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
املؤرخ في  31دجنبر  2019تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره ومطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
« 500.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 600.000درهم» عن عالل الفا�سي مركب حبوس  ،2عمارة
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون أ ،الطابق الخامس الشقة رقم ،21
الشركة املحددة املقدارو املستحقة .مراكش  40000 -مراكش املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد نصيب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد نصيب عنوانه(ا) 
تاركة زداغية رقم ،49تاركة ،مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد نصيب عنوانه(ا) 
تاركة زداغية رقم ،49تاركة ،مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135126
867I
SOFT ALTERNATIVE SARL

ALAMAGRI CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. ALAMAGRI CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :الدراسة
واالستشارة واملساعدة التقنية
والتكوين في مجال الزراعة
والصناعات الزراعية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
يوسف ابن تاشفين زنقة رشيد رضا 
إقامة الشاوية رقم 90000 - 21
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد العموري  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العموري عنوانه(ا) 
حي االندلس مجموعة أ زنقة  15رقم
 92150 2القصرالكبيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العموري عنوانه(ا) 
حي االندلس مجموعة أ زنقة  15رقم
 92150 2القصرالكبيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .253296
868I

SOFT ALTERNATIVE SARL
RUE KADI AYAD RESIDENCE
LA RENCONTRE IMMEUBLE G
 ،N°552 ، 90000طنجة املغرب
ALAMAGRI CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
يوسف ابن تاشفين زنقة رشيد رضا
إقامة الشاوية رقم 90000 - 21
jilovta sarl
طنجة املغرب
شركة وازيس الفرح للخدمات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
jilovta sarl
126819
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في hay el wifak elhassani rue AL
 22أبريل  2022تم إعداد القانون ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد شركة وازيس الفرح للخدمات شركة
باملميزات التالية:
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكرر 45
حي الفيضان ر 1عين بنثي مطهر-
 60000جرادة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
39279
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 10
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :شركة
وازيس الفرح للخدمات.
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
تجهيزالحفالت
عنوان املقر االجتماعي  :مكرر 45
حي الفيضان ر 1عين بنثي مطهر -
 60000جرادة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هارون الفرح  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سعيد الفرح  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد الفرح  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هارون الفرح  340 :بقيمة
 100درهم.
السيد سعيد الفرح  330 :بقيمة
 100درهم.
السيد محمد الفرح  330 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هارون الفرح عنوانه(ا) 
حي احد  17عين بني مطهر 60000
جرادة املغرب.
السيد سعيد الفرح عنوانه(ا) حي
احد زنقة منة عين بني مطهر 60000
جرادة املغرب.

8557

السيد محمد الفرح عنوانه(ا) 
حي احد  17عين بني مطهر 60000
جرادة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هارون الفرح عنوانه(ا) 
حي احد  17عين بني مطهر 60000
جرادة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .590
869I
فيد بيست كونسيلتين

LALLI CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
 ،70000العيون املغرب
 LALLI CASHشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
سيدي الغازي  71000 - 03بوجدور
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41391
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LALLI :
.CASH
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال .

الجريدة الرسمية
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عنوان املقر االجتماعي  :شارع
سيدي الغازي  71000 - 03بوجدور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اللي الراحة  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اللي الراحة عنوانه(ا)  حي
ام ملحار زنقة ابن الرومي 71000
بوجدور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اللي الراحة عنوانه(ا)  حي
ام ملحار زنقة ابن الرومي 71000
بوجدور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1190
870I
فيد بيست كونسيلتين

HELD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
 ،70000العيون املغرب
 HELD TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
الشارع ابن الهيثم رقم  48العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41387

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HELD :
. TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال 
البناء  .االستراد والتصدير ....
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس الشارع ابن الهيثم رقم 48
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد االمين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد االمين عنوانه(ا) حي
القدس الشارع ابن الهيثم رقم 48
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد االمين عنوانه(ا) حي
القدس الشارع ابن الهيثم رقم 48
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1188
871I
FLASH ECONOMIE

BOUCHOUIRAB
PLASTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

ETUDES LA FIDELITE
بوشويرب بالستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11

بمقت�ضى عقد الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  08/04/2022قرر
مساهم الشركة ما يلي
الحل املسبق للشركة  :قرر
مساهمو الشركة تصفية الشركة
بصفة أولية
تم القيام باإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2022
تحت
رقم 822506
873I

ذات الشريك الوحيد
تفكيك
طبقا لعقد عرفي وقع بالدار
البيضاء بتاريخ 22/05/2007
تم عقد جمع عام استثنائي بمقر
الشركة بوشويرب بالستيك شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
وقد تم االتفاق باإلجماع على ما 
يلي:
 1يقرر االجتماع العام الحلاملبكرللشركة لعدم تحقيق ربح.
 2تم تعيين الشريك ياسينبوشويرب مغربي مزداد بتاريخ
FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT
 13/01/1988بالدار البيضاء
كود كولد سرفيس
والحاملة للبطاقة الوطنية رقم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 BH297089املقيمة بالدار البيضاء،
تأسيس شركة
حي بوشويرب  3مج  18رقم FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT 82
ً
اويين ،مصفيا.
الهر
angle BOULEVARD
 3تم تحديد املكتب الرئي�سي MOURABITINE ET RUE ZIANIللتصفية في املكتب الرئي�سي للشركة IMM BARHDADI 4EME ETG
في دواروالد بوشويرب الهراويين الدار
 ،NR19، 63050وجدة املغرب
البيضاء.
كود كولد سرفيس شركة ذات
 4تعطي الجمعية العموميةاملسؤولية املحدودة
جميع الصالحيات لحامل أصل وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أنس
هديتها إلنجاز اإلجراءات املنصوص زنقة سيدي العربي رقم  12أحفير-
عليها في القانون لهذه املحاضر.
 63050أحفيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
املحدودة
 819969بتاريخ 01/04/2022
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم السجل التجاري باملحكمة
6681
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12278بتاريخ 01/04/2022
 01يناير  2019تم إعداد القانون
872I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
FLASH ECONOMIE
شكل الشركة  :شركة ذات
DOCTRINE TRANS
املسؤولية املحدودة.
LOGISTIQUE
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :كود
حل شركة
كولد سرفيس.
«DOCTRINE TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :شؤون
» LOGISTIQUE
قنصلية وإدارية .
الرأسمال  100 000 :درهم
عنوان املقر االجتماعي  :حي أنس
مقرها االجتماعي ب 226 :شارع
زنقة سيدي العربي رقم  12أحفير -
محمد الخامس ,الطابق السابع,
مكتب رقم  200الدارالبيضاء
 63050أحفيراملغرب.

الجريدة الرسمية
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة20.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة إسالم شاعدي  100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد نجاري  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة إسالم شاعدي عنوانه(ا) 
ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة أ35
رقم  60000 14وجدة املغرب .
السيد محمد نجاري عنوانه(ا) 
حي اناس زنقة سيدي الهبري رقم 12
 63050أحفيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد نجاري عنوانه(ا) 
حي اناس زنقة سيدي الهبري رقم 12
 63050أحفيراملغرب
السيدة إسالم شاعدي عنوانه(ا) 
ظهر املحلة تجزئة السالم زنقة أ35
رقم  60000 14وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  15أبريل
 2019تحت رقم .622
874I
FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

PROTECH CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
angle BOULEVARD
MOURABITINE ET RUE ZIANI
IMM BARHDADI 4EME ETG
 ،NR19، 63050وجدة املغرب
PROTECH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة واد
الشراع رقم  08حي رشاد 63320 -
بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري :
.6663
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25نونبر  2021تقرر حل
 PROTECH CONSULTINGشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد
الشراع رقم  08حي رشاد 63320 -
بركان املغرب نتيجة لتوقف نشاط
الشركة.
و عين:
السيد(ة) السيد العربي السالك
و عنوانه(ا)  زنقة واد الشراع رقم
 08حي رشاد  63320بركان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  25نونبر  2021وفي زنقة واد
الشراع رقم  08حي رشاد 63320 -
بركان املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  08دجنبر
 2021تحت رقم .1514
875I
مكتب االستشارات و الخدمات

«ميلتيتد»

«»MULTITUDES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستشارات و الخدمات
وكالة بريد املغرب سيدي الصوفي،
صندوق البريد ،20055 ، 70132
الدارالبيضاء املغرب
«ميلتيتد» «»MULTITUDES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،144زنقة
محمد سميحة ،إقامة جوهرة محمد
سميحة ،الطابق،6الشقة - ،35
 20090الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
540267
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
«ميلتيتد» «.»MULTITUDES
غرض الشركة بإيجاز  - :تقديم
خدمات التدريب و التنمية الذاتية.
 التكوين في مجاالت مختلفة. اإلستشارة في التدبير..عنوان املقر االجتماعي ،144 :
زنقة محمد سميحة ،إقامة جوهرة
محمد سميحة ،الطابق،6الشقة
 20090 - ،35الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ياسمين قدميري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ياسمين قدميري 
عنوانه(ا)  28محج خالد ابن الوليد،
زاوية شارع ليدو آنفا 20000 ،الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ياسمين قدميري 
عنوانه(ا)  28محج خالد ابن الوليد،
زاوية شارع ليدو آنفا 20000 ،الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
أبريل  2022تحت رقم .821307
876I
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FLASH ECONOMIE

dB PROD-FACTORY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ﻓﯿﺪوراﻣﺎ  -ﻣﻜﺘﺐ اﻤﻟﻔﺘﻲ اﻟﺰﻧﻘﺔ
ﺗﻮارﻛﺔ رﻗﻢ  ,2اﻟﺸﻘﺔ  5ﺑﻮرﻛﻮن -
اﻟﺪاراﻟﺒﯿﻀﺎء
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻤﻘﺘ�ﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺣﺮر ﺑﺎﻟﺪاراﻟﺒﯿﻀﺎء
ﺑﺘﺎرﯾﺦ   30ﻣﺎرس  2022ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ 
ﺷﺮﻛﺔ ذات اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
اﻹﺳﻢ   :دب ﺑﺮود-ﻓﺎﻛﺘﻮري  -
ﺷﺮﻛﺔ ذات اﻤﻟﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻤﻟﺤﺪودة -
ﺷﺮﯾﻚ ﻣﻨﻔﺮد
dB PROD-FACTORY
اﻟهﺪف  :أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ 
واﻟﻔﯿﺪﯾﻮ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن
اﻤﻟﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   46 :ﺷﺎرع
اﻟﺰرﻗﻄﻮﻧﻲ  -اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﺸﻘﺔ 
 - 6اﻟﺪاراﻟﺒﯿﻀﺎء
اﻤﻟﺪة  99 :ﺳﻨﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 
اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﻨهﺎﺋﻲ
اﻟﺮأﺳﻤﺎل  10,000 :درھﻢ ﻣﻘﺴﻢ 
ﻋﻠﻰ   100ﺣﺼﺔ وﻣﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ 
اﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻧﺪﯾﺮ ﻓهﻤﻲ  100ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ  :
ﺗﺴﯿﺮاﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻧﺪﯾﺮﻓهﻤﻲ
ﺗﻢ اﻹﯾﺪاع ﺑﺎﻤﻟﺮﻛﺰ اﻟﺠهﻮي 
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺪاراﻟﺒﯿﻀﺎء ﺗﺤﺖ 
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ 540987 :
877I
FIRST HISSABAT

كودينك كور

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIRST HISSABAT
N° 2 IMM 186 IBN TACHFINE
AZLI MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
كودينك كور شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

8560

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 2البناية رقم  186ابن تاشفين ازلي
مراكش  40150 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
125051
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :كودينك
كور.
غرض الشركة بإيجاز  :تصدير
الخدمات املعلوماتية.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
 2البناية رقم  186ابن تاشفين ازلي
مراكش  40150 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عدنان العربي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العربي عدنان عنوانه(ا) 
عمارة اوشن رقم  3ح ص اكادير
 80060اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي عدنان عنوانه(ا) 
عمارة اوشن رقم  3ح ص اكادير
 80060اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .135893
878I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ECOLE SUPERIEURE DES
ARTS VISUELS
شركة املساهمة

استمرارنشاط الشركة

ش ــرك ــة « ECOLE SUPERIEURE
» DES ARTS VISUELS
شــرك ــة ال ـم ـســاه ـمــة
الـمـقــراالجـتـمـاعـي :حـي أمـرشـيـش
مراكش
على إثر الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  8ٲبريل  ،2022لشركة
« ECOLE SUPERIEURE DES
 »ARTS VISUELSش.م .رأسمالها 
 10.000.000,00درهم و مقرها 
االجتماعي حي ٲمرشيش مراكش،
تقرر ما يـلي :
 استمرار اسـتغالل الـشـركة رغمخـسارة ثـالثة أرباع رأسـمالها،
 تسـوية وضعية الشـركة في إطاراملقتضيات واآلجال الـمحـددة في
الـفـصل رقم  357من القانون رقم
. 17-95
اإليــداع ال ـقــانــونــي :وقـد تم اإليداع
الـقانوني للشـركة بكتابة الضبط
بالـمحكمة الـتجارية بمراكـش يوم
 27/04/2022تحت رقم .135219
879I
NEW C.A.A.T. Sarl Au

جينيرال سطور طنجة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au
Av. la Montagne, Immeuble
Chakroune n°14, 3° étage n°14
، 90040، Tanger Maroc
جينيرال سطور طنجة شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
القوات املسلحة امللكية إقامة فضل
هللا عمارة  2املحل رقم 90060 - 15
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126529
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :جينيرال 
سطور طنجة.
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال 
التهيئة و التجديد و الديكور.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
القوات املسلحة امللكية إقامة فضل
هللا عمارة  2املحل رقم 90060 - 15
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رضوان املذكور 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان املذكور عنوانه(ا) 
مسنانة حومة بوطريقة زنقة  11رقم
 90040 25طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان املذكور عنوانه(ا) 
مسنانة حومة بوطريقة زنقة  11رقم
 90040 25طنجة طنجة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .253009
880I

عدد 10 - 5715اوش 10ش (1( 10م ((11 (11
Dar Esser

DAR ESSER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

Dar Esser
شقة رقم  ،2قطعة  ،872تجزئة
العزوزية ،مراكش ،40170 ،
مراكش املغرب
 DAR ESSERشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 ،2قطعة  ،872تجزئة العزوزية -
 40170مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.113195
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  DAR ESSERمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شقة رقم  ،2قطعة
 ،872تجزئة العزوزية 40170 -
مراكش املغرب نتيجة ل   :إجماع
الشركاء أو مجلس اإلدارة وموافقتهم
على تصفية الشركة..
و حدد مقر التصفية ب شقة رقم
 ،2قطعة  ،872تجزئة العزوزية -
 40170مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) ادم سيقال و عنوانه(ا) 
السكن الوظيفي بالخزينة اإلقليمية،
شارع ابن زيدون ،م.ج 46000 .آسفي
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  07أبريل
 2022تحت رقم .134585
881I
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EDIAN CONSULTING

SOCIÉTÉ DAGHRIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
عنوان املقر االجتماعي ( :موطن) 
في  48شارع طارق بن زياد مكتب
رقم  3القنيطرة  14000 -القنيطرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بحري ادريس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بحري ادريس عنوانه(ا) 
حي املحمدي رقم  1دار الكداري 
بلقصيري   16000سيدي قاسم
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بحري ادريس عنوانه(ا) 
حي املحمدي رقم  1دار الكداري 
بلقصيري   16000سيدي قاسم
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .91207
882I

EDIAN CONSULTING
 48زنقة طارق بن زياد مكتب رقم
 3القنيطرة ،14000 ،القنيطرة
املغرب
 SOCIÉTÉ DAGHRIAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي (موطن) في
 48شارع طارق بن زياد مكتب رقم 3
القنيطرة  14000 -القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
65123
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. SOCIÉTÉ DAGHRIA
STE BABOUZID
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
SAHARA ENVIROTRAV
أجهزة منزلية ومواد كمبيوتر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
• تاجرأثاث تقليدي و عصري
• تاجر األجهزة الكهربائية للمنازل 
الشريك الوحيد
بكافة أشكالها
تأسيس شركة
• التاجر
STE BABOUZID
•	استيراد وتصدير.
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
جميع
،
وبشكل أكثر عمومية
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
العمليات من أي نوع كانت  ،سواء
MAROC
كانت قانونية أو اقتصادية أو مالية
 SAHARA ENVIROTRAVشركة
أو مدنية أو تجارية  ،تتعلق بالكائن
ذات مسؤولية محدودة ذات
املذكور أعاله أو بأي أشياء أخرى
الشريك الوحيد
مماثلة أو ذات صلة من املحتمل أن
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تفضل  ،بشكل مباشر أو غير مباشر
الوحدة مجموعة  Gرقم - 889
 ،الغرض الذي تسعى إليه الشركة أو
 70000العيون املغرب
امتداده أو تطويره.

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41303
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.SAHARA ENVIROTRAV
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال 
العمومية .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحدة مجموعة  Gرقم - 889
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جمال بوتزارت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد جمال بوتزارت 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جمال بوتزارت عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جمال بوتزارت عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1129
883I

8561
STE BABOUZID

BARHAM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
MAROC
 BARHAM TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املغرب العربي بلوك  Fرقم - 85
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41429
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 28أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BARHAM TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال 
العمومية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املغرب العربي بلوك  Fرقم - 85
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم حموش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ابراهيم حموش 1000 :
بقيمة  100درهم.

الجريدة الرسمية

8562

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم حموش عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم حموش عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  29أبريل
 2022تحت رقم .1225
884I
STE BABOUZID

AIN CHAIR TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE BABOUZID
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
MAROC
 AIN CHAIR TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
رشيد بلوك  Fرقم 70000 - 84
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
41423
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 28أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AIN :
.CHAIR TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال 
العمومية .
عنوان املقراالجتماعي  :حي موالي 
رشيد بلوك  Fرقم 70000 - 84
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز عياد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد العزيز عياد 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العزيز عياد عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز عياد عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .1222
885I
STE BABOUZID

WANDA SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :االشغال 
العمومية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوفاق بلوك  Bرقم 70000 - 333
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد زايدي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد زايدي  1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد زايدي عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد زايدي عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .1223
886I

STE BABOUZID
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
STE BABOUZID
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
MNI TRAV
MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 WANDA SAHARAشركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة
STE BABOUZID
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
الوفاق بلوك  Bرقم 70000 - 333
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
العيون املغرب
MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 MNI TRAVشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
41425
الوحدة مجموعة  Gرقم - 886
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 70000العيون املغرب
 28أبريل  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة ذات املسؤولية
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
رقم التقييد في السجل التجاري :
شكل الشركة  :شركة ذات
41191
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  15أبريل  2022تم إعداد القانون
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
.WANDA SAHARA
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شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  MNI :
.TRAV
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال 
العمومية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحدة مجموعة  Gرقم - 886
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مومني محسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مومني محسن 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مومني محسن عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مومني محسن عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1042
887I
global audit partners

GMJ FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

global audit partners
Avenue Hassan II rond point
saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
 GMJ FOODشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 5
إقامة بوسكورة أوكسجين املدينة
الخظراء  27182 -الدارالبيظاء
املغرب

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
541569
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  GMJ :
.FOOD
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
ومطعم مع خدمة تمويل الحفالت .
عنوان املقر االجتماعي  :محل 5
إقامة بوسكورة أوكسجين املدينة
الخظراء  27182 -الدار البيظاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أبوسلهام عمر 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ياسمينه حاجبي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مورو يوسف  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هاللبك نور الدين 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أبوسلهام عمر عنوانه(ا) 
تجزئة آية هيل رقم  4كاليفورنيا 
 27182الدارالبيظاء املغرب.
السيدة ياسمينه حاجبي
عنوانه(ا)  تجزئة آية هيل رقم 4
كاليفورنيا   27182الدار البيظاء
املغرب.
السيد مورو يوسف عنوانه(ا) 
 80شارع سيدي عبد الرحمن شقة
 50طابق  4حي الراحة  20000الدار
البيظاء املغرب.

السيد هاللبك نور الدين
عنوانه(ا) إقامة جناح نواصر عمارة
 Dشقة  1نواصر  27182الدار
البيظاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أبوسلهام عمر عنوانه(ا) 
تجزئة آية هيل رقم  4كاليفورنيا 
 27182الدارالبيظاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أبريل  2022تحت رقم .822632
888I
VERSIONCONSULTING

SADQI KECH IMMO
الصادقي كش إمو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة  3شقة 4
مبروكة مراكشRES AL IHSSAN
IMM 3 APPT 4 MABROUKA
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 SADQI KECH IMMOالصادقي
كش إمو شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
اإلحسان مبروكة عمارة  3شقة 4
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124585
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

8563

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27ماي   2010تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 11شارع ابن طفيل  20000 -الدار
البيضاء املغرب» إلى «دوار لعطاونة
جماعة تمصلوحت اقليم الحوز -
 40000مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
يونيو  2010تحت رقم .357186
890I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها SADQI :
 KECH IMMOالصادقي كش إمو.
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
للمباني العقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
اإلحسان مبروكة عمارة  3شقة 4
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد الصادقي 1.000 :
استشارة املغرب الكبير conseil du grand
maghreb
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية SOCIETE MYTHICANGEL
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد سعيد الصادقي عنوانه(ا) 
الشريك الوحيد
تجزئة ورود تاركة رقم  8تاركة
تأسيس شركة
مراكش  40000مراكش املغرب.
استشارة املغرب الكبيرconseil du
األسماء الشخصية والعائلية
grand maghreb
ومواطن مسيري الشركة:
BD ABDELKRIM 113
السيد سعيد الصادقي عنوانه(ا) 
ELKHETTABI RESIDENCE
تجزئة ورود تاركة رقم  8تاركة
MOHANDIZ IMM D
مراكش  40000مراكش املغرب
1ER ETAGE N°4 113 BD
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ABDELKRIM ELKHETTABI
التجارية بمراكش بتاريخ  14أبريل RESIDENCE MOHANDIZ IMM
 2022تحت رقم .134785
D 1ER ETAGE N°4، 40140،
889I
 MARRAKECHاملغرب
SOCIETE MYTHICANGEL
ROYAL RANCHES MARRAKESH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ROYAL RANCHES
الشريك الوحيد
MARRAKESH
وعنوان مقرها اإلجتماعي  41اقامة
شركة املساهمة
نورا شارع ابن سيناالطابق الرابع
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم  107جليزمراكش 40140 -
ROYAL RANCHES MARRAKESH
 Marrakechاملغرب
 11شارع ابن طفيل  ،20000 ،الدار
تأسيس شركة ذات مسؤولية
البيضاء املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
ROYAL RANCHES MARRAKESH
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة املساهمة
124911
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11شارع
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ابن طفيل  20000 -الدارالبيضاء
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
املغرب.
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تحويل املقراالجتماعي للشركة
ي
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجار
باملميزات التالية:
.156789

الجريدة الرسمية
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. SOCIETE MYTHICANGEL
غرض الشركة بإيجاز  :شقق لال
يجارمفروشة.
عنوان املقر االجتماعي  41 :اقامة
نورا شارع ابن سيناالطابق الرابع
رقم  107جليز مراكش 40140 -
 Marrakechاملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة جناح ليلى  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة جناح ليلى عنوانه(ا) 
شارع مزدلفة اقامة مجدة رقم 12
مراكش  40140مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة جناح ليلى عنوانه(ا) 
شارع مزدلفة اقامة مجدة رقم 12
مراكش  40140مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135129
891I
VERSIONCONSULTING

 KRC LOGEMENTك رس
لوجمو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة  3شقة 4
مبروكة مراكشRES AL IHSSAN
IMM 3 APPT 4 MABROUKA
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 KRC LOGEMENTك رس لوجمو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
اإلحسان مبروكة عمارة  3شقة 4
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
123823
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  KRC :
 LOGEMENTك رس لوجمو.
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
العقاري
أشغال البناء املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
اإلحسان مبروكة عمارة  3شقة 4
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف قرشان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف قرشان عنوانه(ا) 
تجزئة الرومية رقم  104اسكجور
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف قرشان عنوانه(ا) 
تجزئة الرومية رقم  104اسكجور
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21مارس
 2022تحت رقم .134076
892I
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ماوا يي

ماوا يي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ماوا يي
عند «ويج لالستشارات» :رقم 21
إقامة الشاوية شارع يوسف بن
تشافين زنقة رشيد رضا طنجة -
 90000طنجة املغرب ،90000 ،
طنجة املغرب
ماوا يي شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند
«ويج لالستشارات» :رقم  21إقامة
الشاوية شارع يوسف بن تشافين
زنقة رشيد رضا طنجة 90000 -
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
126551
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 31مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :ماوا يي.
غرض الشركة بإيجاز  - :االستيراد
والتصدير والشراء والبيع واملتاجرة
بشكل عام بجميع األشكال املقبولة
 تجارة وتوزيع األصنافواملنتجات املستوردة (أدوات عامة).
 التجارة في قطع الغيار :أجهزة(أدوات عامة)  وكافة اإلكسسوارات
األخرى واملعدات الصغيرة..
عنوان املقراالجتماعي  :عند «ويج
لالستشارات» :رقم  21إقامة الشاوية
شارع يوسف بن تشافين زنقة رشيد
رضا طنجة  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد دنيال الفاطمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دنيال الفاطمي عنوانه(ا) 
إقامة المفيل بلوك أ الطابق  3رقم
 90000 86طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد دنيال الفاطمي عنوانه(ا) 
إقامة المفيل بلوك أ الطابق  3رقم
 90000 86طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .253026
893I
LIVE CONSULTING SARL

COVED SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

LIVE CONSULTING SARL
SIDI MAAROUF 4 RUE 50
NUMERO 24 CASABLANCA
ELFIDA ، 20520، CASABLANCA
MAROC
 COVED SERVICESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الر�ضى ،مجمع س رقم  4ب ،عمارة
 ،26الشقة رقم  11األلفة 20202 -
الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.307159
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26مارس  2018تم تعيين
مسيرجديد للشركة السيد(ة) محمد
مجاطي كمسيروحيد.
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السيد محمد ضرفاوي عنوانه(ا) 
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة الحي االداري للفالحة بكلميم 81000
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  04كلميم املغرب .
أبريل  2018تحت رقم .00662629
األسماء الشخصية والعائلية
 894Iومواطن مسيري الشركة:
السيد ضرفاوي محمد عنوانه(ا) 
الكارمين
الحي االداري للفالحة بكلميم 81000
ج ج تكنى
كلميم املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
االبتدائية بكلميم بتاريخ  26أبريل
الكارمين
 2022تحت رقم .170
الطابق االول الرقم  183اقامة
895I
الصحراء كلميم  ،81000 ،كلميم
املغرب
OUTSOURCING ADVISORY
ج ج تكنى شركة ذات املسؤولية
- CASA AROUSSكاسا آروس
املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 296
الشريك الوحيد
حي الفتح  81000 -كلميم املغرب
حل شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
OUTSOURCING ADVISORY
املحدودة
RUE AIT OURIR ، 22000، 47
رقم التقييد في السجل التجاري :
CASABLANCA MAROC
4117
- CASA AROUSSكاسا آروس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7شارع
املحدودة باملميزات التالية:
ألفريد دي فينيي إت .الطابق األر�ضي
شكل الشركة  :شركة ذات
شقة  5الدارالبيضاء  20040 -الدار
املسؤولية املحدودة.
البيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
حل شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :ج ج
رقم التقييد في السجل التجاري
تكنى .
. 331339
غرض الشركة بإيجاز  :الدراسات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
االستشارات واملساعدة التقنية .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  296املؤرخ في  07فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حي الفتح  81000 -كلميم املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها  الشريك الوحيد CASA AROUSS
كاسا آروس مبلغ رأسمالها 100.000الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 50.000 :درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 7
شارع ألفريد دي فينيي إت .الطابق
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ضرفاوي   500 :األر�ضي شقة  5الدار البيضاء -
 20040الدار البيضاء املغرب نتيجة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 الشركة محمد ضرفاوي   500 :ل  :ال يوجد نشاط.
و حدد مقر التصفية ب ألفريد
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية دي فينيي إت .الطابق األر�ضي شقة 5
املغرب  22000الدارالبيضاء املغرب.
وصفات ومواطن الشركاء :

8565

و عين:
السيد(ة)  خديجة اد بنطالب و
عنوانه(ا) الدارالبيضاء  22000الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  7 :شارع
ألفريد دي فينيي إت .الطابق األر�ضي
شقة  5الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
مارس  2022تحت رقم .818405
896I
FNMCOMPTA

YADSM HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
RESIDENCE RENEE AV IBN 21
MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
 YADSM HOLDINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي إسماعيل  14إقامة موالي
إسماعيل الطابق  3رقم  - 9طنجة -
 90000طنجة طنجة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
126751
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.YADSM HOLDING

غرض الشركة بإيجاز  :املشاركة و
امتالك و تسيير األسهم أو الحصص
في جميع أنواع الشركات التي تم
تأسيسها أو لم يتم تأسيسها .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي إسماعيل  14إقامة موالي 
إسماعيل الطابق  3رقم  - 9طنجة -
 90000طنجة طنجة.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسر البقالي القاسمي :
 975حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيدة أميرة البقالي القاسمي 5 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة دينا البقالي القاسمي 5 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سليمان البقالي القاسمي :
 5حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مروان البقالي القاسمي 5 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة كريمة كلمز  5 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ياسر البقالي القاسمي :
 975بقيمة  100درهم.
السيدة أميرة البقالي القاسمي 5 :
بقيمة  100درهم.
السيدة دينا البقالي القاسمي 5 :
بقيمة  100درهم.
السيد سليمان البقالي القاسمي :
 5بقيمة  100درهم.
السيد مروان البقالي القاسمي 5 :
بقيمة  100درهم.
السيدة كريمة كلمز  5 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
البقالي
ياسر
السيد
القاسمي عنوانه(ا)  TWEEDE
NASSAUSTRAAT33-B-1052BL
 99135هولندا هولندا.
البقالي
أميرة
السيدة
القاسمي عنوانه(ا)  TWEEDE
NASSAUSTRAAT33-B-1052BL
 99135هولندا هولندا.
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البقالي
دينا
السيدة
القاسمي عنوانه(ا)  TWEEDE
NASSAUSTRAAT33-B-1052BL
 99135هولندا هولندا.
البقالي
سليمان
السيد
القاسمي عنوانه(ا)  TWEEDE
NASSAUSTRAAT33-B-1052BL
 99135هولندا هولندا.
البقالي
مروان
السيد
القاسمي عنوانه(ا)  TWEEDE
NASSAUSTRAAT33-B-1052BL
 99135هولندا هولندا.
السيدة كريمة كلمز عنوانه(ا) 
WESTERDOK 298 1013BH
 99135هولندا هولندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة كلمز عنوانه(ا) 
WESTERDOK 298 1013BH
 99135هولندا هولندا
السيد عبد العالي البقالي القاسمي
عنوانه(ا) winterkoning 16 3766
 wd 99135هولندا هولندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .3728
897I
LEADER FINANCE

EL KETTANI MODEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
1ER ETAGE APPT N° 2
IMM 520 AL MANAR
OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 EL KETTANI MODELشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 1دوارازياينة السعادة السويهلة
مراكش  40000 -مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124869
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  EL :
.KETTANI MODEL
غرض الشركة بإيجاز  :الخياطة.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
رقم  1دوار ازياينة السعادة السويهلة
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الهادي الكتاني :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الهادي الكتاني
عنوانه(ا) املسيرة  2العنبر عمارة
ك رقم  4مراكش  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي الكتاني
عنوانه(ا) املسيرة  2العنبر عمارة
ك رقم  4مراكش  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135080
898I
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MAMOUN CONSULTING SARL AU
السيد هشام البحيري عنوانه(ا) 
 CARRIERE MEJLAWA SARLتجزئة املنطلق شارع سد تانسيفت
زنقة  1رقم  93150 10مرتيل املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد يونس عبداملالك عنوانه(ا) 
تأسيس شركة
 MAMOUN CONSULTING SARLشارع الجيش امللكي رقم 16150 40
مشرع بلقصيرص املغرب.
AU
األسماء الشخصية والعائلية
شارع املشي�شي .الحي االداري
ي
ومواطن مسير الشركة:
ص.ب .رقم ،91000 ،193
السيد هشام البحيري عنوانه(ا) 
 CHEFCHAOUENاملغرب
تجزئة املنطلق شارع سد تانسيفت
CARRIERE MEJLAWA SARL
زنقة  1رقم  93150 10مرتيل املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد يونس عبداملالك عنوانه(ا) 
وعنوان مقرها اإلجتماعي .5شارع
شارع الجيش امللكي رقم 16150 40
يوسف ابن تاشفين  ،الطابق الثاني،
مشرع بلقصيرص املغرب
شقة  90000 - 3طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بطنجة بتاريخ  26أبريل
املحدودة
 2022تحت رقم .253191
رقم التقييد في السجل التجاري :
899I
126713
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
STE HTCPRO SARL
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
BAHI TRADIVE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
STE HTCPRO SARL
املسؤولية املحدودة.
ANGLE RUE MLY
تسمية الشركة متبوعة عند
ABDERRAHMANE ET RUE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
HASSAN BEN TABIT BUREAU
.CARRIERE MEJLAWA SARL
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل  N°1، 14000، KENITRA MAROC
 BAHI TRADIVEشركة ذات
املقالع.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
عنوان املقر االجتماعي .5 :شارع
الوحيد
يوسف ابن تاشفين  ،الطابق الثاني،
وعنوان مقرها اإلجتماعي أمال 5
شقة  90000 - 3طنجة املغرب.
املسيرة رقم  669ح ي م 10000 -
املدة التي تأسست من أجلها 
الرباط املغرب
الشركة  99 :سنة .
تأسيس شركة ذات مسؤولية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
محدودة ذات الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري :
السيد هشام البحيري  500 :
159887
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد يونس عبداملالك  11 500 :أبريل  2022تم إعداد القانون
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية محدودة ذات الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BAHI :
.TRADIVE
غرض الشركة بإيجاز  - :أشغال 
مختلفة والبناء
 االستيراد والتصدير تجارة عامة.عنوان املقر االجتماعي  :أمال  5
املسيرة رقم  669ح ي م 10000 -
الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املصطفى باهي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى باهي عنوانه(ا) 
عمارات حي النصر عمارة  17شقة 6
 12000تمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى باهي عنوانه(ا) 
عمارات حي النصر عمارة  17شقة 6
 12000تمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .124285
900I
MISAGROUP

DIAMANT GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
AV LALLA YACOUT ANGLE
MUSTAFA EL MAANI 2EME
ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
DIAMANT GROUPE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول  4-34تجزئة كاليفونيا برشيد -
 20100برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
15985
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.DIAMANT GROUPE
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج
وتوزيع املنتجات الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االول  34-4تجزئة كاليفونيا برشيد -
 20100برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 99 :درهم،
مقسم كالتالي:
السيد رشيد بودي  10.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد بودي عنوانه(ا) 135
الزنقة  5الطابق االول حي الهدى
برشيد  20100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد بودي عنوانه(ا) 135
الزنقة  5الطابق االول حي الهدى
برشيد  20100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  09دجنبر
 2021تحت رقم .-
901I
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STE CONFORMITE DISPONIBILITE
INTEGRITE ET CONSULTING

MANAZEL AL FAJRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE CONFORMITE
DISPONIBILITE INTEGRITE ET
CONSULTING
5RUE GHASSAN KANAFANI
RCE ESPACE JARDIN LALLA
MERYEM 4EME ETAGE
BUREAU 29 V.N، 30000، FES
MAROC
 MANAZEL AL FAJREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تورينو رقم  192حي الوفاء  2نرجس
فاس  30000 -فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.36965
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MANAZEL AL FAJREمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع تورينو رقم
 192حي الوفاء  2نرجس فاس -
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :
توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
تورينو رقم  192حي الوفاء  2نرجس
فاس  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) الحروني علوي محمد
و عنوانه(ا)  رقم  121شارع املنامة
الزهور  1فاس  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  28أبريل
 2022تحت رقم .2013
902I
FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

M H Z SAKANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU
AV EL MOUTANABI RUE 1
N°183 2EME ETAGE ، 23000،
BENI MELLAL MAROC
 M H Z SAKANEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي تجزئة النور  2حي االمل
الرقم  23000 - 23بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
12685
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها M H Z :
.SAKANE
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي تجزئة النور  2حي االمل
الرقم  23000 - 23بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

8568

السيد حسن ايت حساين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن ايت حساين
عنوانه(ا)  تجزئة النور  2حي االمل
الرقم  23000 23بني مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن ايت حساين
عنوانه(ا)  تجزئة النور  2حي االمل
الرقم  23000 23بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .403
903I
FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

نوروا ترونس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها   :نوروا 
ترونس.
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع الدولي لطرف الغير
إستراد و التصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :دوار تيزي 
جماعة اغبال احفير  63050 -اغبال 
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سفيان تزاوي  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان تزاوي عنوانه(ا) 
دوار تيزي جماعة اغبال  63050
 Ahfirاملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان تزاوي عنوانه(ا) 
دوار تيزي جماعة اغبال  63050
 Ahfirاملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .220/2022
904I

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
angle BOULEVARD
MOURABITINE ET RUE ZIANI
IMM BARHDADI 4EME ETG
 ،NR19، 63050وجدة املغرب
نوروا ترونس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارتيزي
STE AMAPUR
جماعة اغبال احفير 63050 -اغبال SOCIETE AMAPUR SARL
املغرب
AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
8435
STE AMAPUR
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في مجدوبي  69طريق العونية منزل رقم
 21مارس  2022تم إعداد القانون
 ،60000 ، 69وجدة املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية SOCIETE AMAPUR SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي مجدوبي
مسؤولية محدودة ذات الشريك  69طريق العونية منزل رقم - 69
 60000وجدة املغرب
الوحيد.

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39287
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.SOCIETE AMAPUR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال 
الحراسة.
عنوان املقر االجتماعي  :مجدوبي
 69طريق العونية منزل رقم - 69
 60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة هدى ناصري  900 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هدى ناصري عنوانه(ا) 
حي النصر زنقة حمدان رقم 30
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هدى ناصري عنوانه(ا) 
حي النصر زنقة حمدان رقم 30
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .599
905I
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WORLD ART CONSULTING SARL par
abréviation WACON SARL

MOSEN ELIKTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORLD ART CONSULTING
SARL par abréviation WACON
SARL
زاوية شارع أبي جريرالطبري
وزنقة عبد الرحمان ناصر ،إقامة
املنصور ،الطابق األول ،الشقة رقم
 ،90000 ، 2طنجة املغرب
 MOSEN ELIKTROشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قرية
سوق احد الغربية ،الطابق األر�ضي،
دائرة أصيلة ،عمالة طنجة أصيلة -
 90055أصيلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
1043
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
. MOSEN ELIKTRO
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
مستورد لألجهزة املنزلية  -عمليات
النقل الوطني الطرقي للبضائع
لفائدة الغير..
عنوان املقر االجتماعي  :قرية
سوق احد الغربية ،الطابق األر�ضي،
دائرة أصيلة ،عمالة طنجة أصيلة -
 90055أصيلة املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوزيان  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوزيان عنوانه(ا) 
مدشرالدعيديعة قيادة احد الغربية
 90055أصيلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوزيان عنوانه(ا) 
مدشرالدعيديعة قيادة احد الغربية
 90055أصيلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باصيلة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .2022/18
906I
Transatlantic CPA Group

DEEPECHO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Transatlantic CPA Group
Bd Abdelmoumen, 52
Residence Al Manar, ، 30442،
Casablanca Maroc
 DEEPECHOشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
 ، 30شقة  ، 8شارع موالي أحمد
الوكيلي  10000 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
159867

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.DEEPECHO
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج
حلول تكنولوجيا املعلومات في الذكاء
االصطناعي من أجل الصحة.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 30
 ،شقة  ، 8شارع موالي أحمد الوكيلي
  10000الرباط املغرب.املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة DEEPECHO, INC :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة DEEPECHO, INC
عنوانه(ا)   555شارع لوكرمان ،
جناح  ، 120دوفر  19901ديالوير
الواليات املتحدة األمريكية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين بويخف عنوانه(ا) 
 15شارع هارون الرشيد 10000
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .124260
907I

8569

LA DILIGENCE COMPTABLE

MOUFID DE POISSON
- FRAICHE - M.P.F
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

LA DILIGENCE COMPTABLE
 16زنقة عبد العزيزالثعالبي شارع
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني
املكتب رقم  14فاس ،30000 ،
فاس املغرب
MOUFID DE POISSON
 - FRAICHE - M.P.Fشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة
 3رقم  13أ مكرر شارع السكة
الحديدية بنسودة  30030 -فاس
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.26537
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أبريل  2022تقرر حل
MOUFID DE POISSON FRAICHE
 - - M.P.Fشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها   100.000,00درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة  3رقم
 13أ مكرر شارع السكة الحديدية
بنسودة  30030 -فاس املغرب نتيجة
لصعوبات املالية و عدم تحقيق
أهداف الشركة املسطرة في الفصل
الثالث من القانون األسا�سي. ،
و عين:
السيد(ة) محمد مفيد و عنوانه(ا) 
زنقة  27رقم  42حي واد فاس فاس
 30090فاس املغرب كمصفي (ة) 
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12أبريل  2022وفي زنقة  3رقم
 13أ مكرر شارع السكة الحديدية
بنسودة  30030 -فاس املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .1961
908I
FIDUCIAIRE KHADAMAT

SANI LOUZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT
5RUE OUED TENSIFT
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA maroc
 SANI LOUZشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5زنقة واد
تانسيفت  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.197255
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31مارس  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  SANI LOUZمبلغ
رأسمالها   100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي 5زنقة واد تانسيفت
  20000الدارالبيضاء املغرب نتيجةل  :الوضع االقتصادي واملنافسة.
و حدد مقر التصفية ب 5زنقة
واد تانسيفت  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) الحسين اعك و
عنوانه(ا)  تجزئة فركال زنقة  1رقم
 19عين الشق  20000الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

الجريدة الرسمية

8570

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أبريل  2022تحت رقم .821740
909I
CONSEILS PODER FIDUSAHARA

MBN SUD
إعالن متعدد القرارات

CONSEILS PODER
FIDUSAHARA
حي الفتح زنقة ينبع رقم  32العيون ،
 ،70000العيون املغرب
« MBN SUDشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
الحسن الثاني رقم  146املر�سى - -
العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
. 41323
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي* :الشكل:شركة محدودة
املسؤولية* .التسميةMBN SUD :
*املوضوع :الغرض من الشركة هو 
القيام بالعمليات التالية نيابة عنها 
وبالنيابة عن أطراف تالية في املغرب
أو الخارج  * :الوساطة املالية * .اداء
فواتير الكهرباء واملاء الصالح للشرب
* اداء فواتير الهاتف النقال والثابت
 * .وبشكل عام جميع املعامالت
التجارية والصناعية واملالية واألوراق
املالية والعقارية املرتبطة بشكل
مباشرأو غيرمباشرباألشياء املذكورة
أعاله أو من املرجح أن تكون لصالح
تحقيق التنمية وتطوير الشركة- .
املقر الرئي�سي للشركة :شارع الحسن
الثاني رقم  146املر�سى – العيون –
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

بند رقم  :01الذي ينص على
مايلي - :املدة املحددة للشركة:هي 99
سنة (تسعة وتسعون سنة) - .رأس
املال:حدد رأسمال الشركة في مبلغ
000.00 100درهم ،مجزأ على 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة .مقسم على املساهمين
االثنين * :السيد محمد بروخام 500:
حصة * السيد محمد نعانعي 500:
حصة  -إدارة الشركة :تسيير الشركة
ملدة غير محددة من طرف السيد
محمد بروخام  -السنة االجتماعية:
من فاتح ينايرإلى  31دجنبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1144/2022
910I
EL JOOHARI FISH

EL JOOHARI FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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الشركة

بايجاز

:

غرض
MAREYAGE
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 53
زنقة حي تيكرية طانطان ، 82000 ،
طانطان  ،املغرب
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم  ،مقسم كالتالي :
 األسماء الشخصية و العائلية وصفات مواطن الشركاء :
السيد � :سي محمد الجوهري 
عنوانه (  50الزنقة  02الحي الجديد
طانطان )  82000طانطان املغرب
السيد  :منير الحفيان (  دوار
اوالد صويلي جماعة بوكدرة اسفي ) 
 82000طانطان املغرب
األسماء الشخصية و العائلية و
مواطن مسيري الشركة :
السيد � :سي محمد الجوهري 
عنوانه (  رقم  50الزنقة  02الحي
الجديد طانطان )   82000طانطان
املغرب
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بطانطان بتاريخ  03مارس
 2022تحت رقم 113
911I

EL JOOHARI FISH
رقم  53زنقة تيكيرية طانطان ،
 ، 82000طانطان  ،املغرب
 EL JOOHARI FISHشركة ذات
مسؤولية محدودة و عنوان مقرها
االجتماعي
CONSEILS PODER FIDUSAHARA
رقم  53زنقة تيكيرية طانطان
 82000طانطان املغرب
DKOP
إعالن متعدد القرارات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
CONSEILS PODER
محدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
FIDUSAHARA
حي الفتح زنقة ينبع رقم  32العيون ،
6061
 ،70000العيون املغرب
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 25فبراير  2022تم اعداد القانون
« DKOPشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
االسا�سي لشركة ذات املسؤولية
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
املحدودة باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات القدس تجزئة  707رقم  768مكرر
  -العيون املغرب.املسؤولية املحدودة .
«إعالن متعدد القرارات»
تسمية الشركة متبوعة عند
االقتضاء بمختصر تسميتها EL :رقم التقييد في السجل التجاري:
. 41433
JOOHARI FISH

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي* :الشكل:شركة محدودة
املسؤولية* .التسميةDKOP :
*املوضوع :الغرض من الشركة
هو القيام بالعمليات التالية نيابة
عنها وبالنيابة عن أطراف تالية في
املغرب أو الخارج  :اشغال البناء
العامة االشغال التابعة للدولة
اشغال الترصيص العامة اشغال 
الترصيص الصحي * وبشكل عام
جميع املعامالت التجارية والصناعية
واملالية واألوراق املالية والعقارية
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
باألشياء املذكورة أعاله أو من املرجح
أن تكون لصالح تحقيق التنمية
وتطوير الشركة - .املقر الرئي�سي
للشركة :شارع القدس تجزئة 707
رقم  768مكرر – العيون –
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :01الذي ينص على
مايلي - :املدة املحددة للشركة:هي 99
سنة (تسعة وتسعون سنة) - .رأس
املال:حدد رأسمال الشركة في مبلغ
000.00 100درهم ،مجزأ على 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة .مقسم على املساهمين
االثنين * :السيدة اتفرح الطنجي
 500:حصة * السيد الركيبي احمد
سالم  500:حصة  -إدارة الشركة:
تسيير الشركة ملدة غير محددة من
طرف السيد اتفرح الطنجي  -السنة
االجتماعية :من فاتح يناير إلى 31
دجنبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .1229/2022
912I
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA
اللطيف بولكنت  1000:حصة -
YAYA FISH
إدارة الشركة :تسيير الشركة ملدة
إعالن متعدد القرارات
غير محددة من طرف السيد عبد
CONSEILS PODER
اللطيف بولكنت  -السنة االجتماعية:
FIDUSAHARA
من فاتح ينايرإلى  31دجنبر
ن
،
العيو
32
حي الفتح زنقة ينبع رقم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،70000العيون املغرب
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أبريل
« YAYA FISHشركة ذات املسؤولية  2022تحت رقم .1228/2022
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
913I
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة 25
مارس بلوك ي رقم  - - 1065العيون
AL HUDA CONSEIL SARL
املغرب.
HUILLERIE JBILI FRERES
«إعالن متعدد القرارات»
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
قفل التصفية
. 41435
AL HUDA CONSEIL SARL
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 71شارع محمد الزرقطوني اقامة
املؤرخ في  24أبريل  2022تم اتخاذ
كوثرالشقة  ،30000 ، 9فاس
القرارات التالية:
املغرب
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي* :الشكل:شركة محدودة  HUILLERIE JBILI FRERESشركة
ذات املسؤولية املحدودة
املسؤولية.وذات الشريك الوحيد
*التسمية* YAYA FISH :املوضوع وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الرقم 79
:الغرض من الشركة هو القيام املنظرالجميل النرجس طريق سيدي
احرازم  30000 -فاس املغرب.
بالعمليات التالية نيابة عنها وبالنيابة
قفل التصفية
عن أطراف تالية في املغرب أو
ي
الخارج  * :التجارة في املواد البحرية رقم التقييد في السجل التجار :
واالسماك االستيراد والتصدير في
.61991
جميع االسماك املنتجات البحرية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
والفشيرات وغيرها  * وبشكل عام املؤرخ في  04أبريل  2022تقرر حل
جميع املعامالت التجارية والصناعية  HUILLERIE JBILI FRERESشركة
واملالية واألوراق املالية والعقارية ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر رأسمالها   100.000درهم وعنوان
باألشياء املذكورة أعاله أو من املرجح مقرها اإلجتماعي الرقم  79املنظر
أن تكون لصالح تحقيق التنمية
الجميل النرجس طريق سيدي 
وتطوير الشركة - .املقر الرئي�سي
احرازم  30000 -فاس املغرب نتيجة
للشركة :تجزئة  25مارس بلوك ي 
لعدم تحقيق أي رقم معامالت.
رقم  –1065العيون –
و عين:
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
السيد(ة) الحسن اجبيلي و
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :01الذي ينص على عنوانه(ا)  تجزئة الهواء الجميل
مايلي - :املدة املحددة للشركة:هي  99رقم  84طريق صفرو  30000فاس
سنة (تسعة وتسعون سنة) - .رأس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
املال:حدد رأسمال الشركة في مبلغ
000.00 100درهم ،مجزأ على  1000بتاريخ  04أبريل  2022وفي الرقم 79
حصة من فئة  100درهم للحصة املنظر الجميل النرجس طريق سيدي 
الواحدة .مقسم على  * :السيد عبد احرازم  30000 -فاس املغرب.

8571

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .2000
914I

CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL
A.U

ANJ ORIENTALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

trainning office and accounting advice

FBT LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

trainning office and accounting
advice
rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
alkheir bernoussi casablanca،
20600، casablanca maroc
 FBT LOGISTICشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  96زنقة
باالي اقامة االستقرارالطابق
السفلي الجيروند  20450 -الدار
البيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.520525
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«  96زنقة باالي اقامة االستقرار
الطابق السفلي الجيروند 20450 -
الدار البيضاء املغرب» إلى « 97زاوية
زنقة افني وربيعة العدوية الطابق
الثاني مكتب رقم  10الجيروند -
 20450الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2022تحت رقم .821899
915I

CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U
شارع الزرقطوني عمارة السعادة
بلوك ب شقة رقم  02الطابق 5
وجدة  ،60000 ،وجدة املغرب
 ANJ ORIENTALEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الليمون زنقة بلجيكا رقم  97بركان -
 63300بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
8431
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ANJ :
.ORIENTALE
غرض الشركة بإيجاز 1- :منعش
عقاري للمباني
2اعمال أخرى.عنوان املقر االجتماعي  :حي
الليمون زنقة بلجيكا رقم  97بركان -
 63300بركان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نادية بورعدة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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األسماء الشخصية والعائلية
فورست لوك املغرب
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نادية بورعدة عنوانه(ا)  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 2ممر  1حي الرشاد بركان 63300
توسيع نشاط الشركة
بركان املغرب.
LA NORME SARL
األسماء الشخصية والعائلية
7RUE LIEUTENANT BERGE
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادية بورعدة عنوانه(ا)  AVENUE HASSAN II ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 2ممر  1حي الرشاد بركان 63300
فورست لوك املغرب شركة ذات
بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
االبتدائية ببركان بتاريخ  26أبريل
وعنوان مقرها االجتماعي  64زنقة
 2022تحت رقم .218
 916Iعبد هللا املديوني الطابق األول الرقم
 ،2مركزاألعمال رياض ،درب عمر-
تادلة لإلستشارة
 20090الدارالبيضاء املغرب.
STE GHANIM ARCHITECTS
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
.502039
تادلة لإلستشارة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
حي ميمونة بلوك 1رقم 77الطابق املؤرخ في  04أبريل  2022تمت
2بني مالل  ،23000 ،بني مالل
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
املغرب
الشركة الحالي :
STE GHANIM ARCHITECTS
اإلنعاش العقاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشراء ،التبادل ،البيع ،الكراء،
وعنوان مقرها اإلجتماعي جنان
لجميع أنواع املباني و األرا�ضي و
الطاهرتجزئة كمال رقم  73بني
تثمينهم..
مالل املغرب  23000 -بني مالل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
Etude El houtaia Zakaria
تفويت حصص
أبريل  2022تحت رقم .822987
BADREL
رقم التقييد في السجل التجاري
 918Iشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.10027
الشريك الوحيد
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تأسيس شركة
املؤرخ في  24فبراير  2022تمت SARAH AMIRA SARL AU
Etude El houtaia Zakaria
املصادقة على :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
تفويت السيد (ة) محمد أمين
الشريك الوحيد
Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،
قفل التصفية
غانيم  500حصة اجتماعية من
Marrakech Maroc
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 BADRELشركة ذات مسؤولية
(ة)  سلمى بوحوس بتاريخ  24فبراير AVENUE DES FARS APPT 920
محدودة ذات الشريك الوحيد
.2022
N°1 CYM RABAT ، 10000،
وعنوان مقرها اإلجتماعي AV ,
تم اإليداع القانوني باملحكمة
RABAT MAROC
ABDELKRIM EL KHATTABI, RES.
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  26أبريل  SARAH AMIRA SARL AUشركة JAWAD, IMM 109, APPT N° 43,
 2022تحت رقم .408
ذات مسؤولية محدودة ذات
 3 ème ETAGE. - 40000مراكش
917I
املغرب
الشريك الوحيد
LA NORME SARL

وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 2
شارع العنابية قطاع  11حي رياض -
 10000الرباط املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.69707
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31مارس  2022تقرر حل
 SARAH AMIRA SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2
شارع العنابية قطاع  11حي رياض
  10000الرباط املغرب نتيجةاللتصفية الحبية.
و عين:
السيد(ة) محمد بامون و
عنوانه(ا)  :رقم  ،158شارع املقاومة،
الشقة رقم  11إقامة بدر 10000
الرباط املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  31مارس  2022وفي رقم ،158
شارع املقاومة ،الشقة رقم  11إقامة
بدر  10000 -الرباط املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .124130
919I
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124563
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.BADREL
غرض الشركة بإيجاز :
Automobiles
(Marchand
d’accessoires ou de pièces
.)détachées pour voitures
عنوان املقر االجتماعي AV , :
ABDELKRIM EL KHATTABI, RES.
JAWAD, IMM 109, APPT N° 43,
 3 ème ETAGE. - 40000مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر الحطيئة  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر الحطيئة عنوانه(ا) 
أمرشيش املرسطان  02الرقم 251
 40080مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الحطيئة عنوانه(ا) 
أمرشيش املرسطان  02الرقم 251
 40080مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .134757
920I
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األستاذ أمين الخيري  -موث ـ ـ ــق
السيد عثمان الكرافس عنوانه(ا) 
ARADE ECO
إقامة صوفيا رقم  17شارع عبد
AQUACULTURE
الهادي بوطالب  20180الدار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
البيضاء املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
األستاذ أمين الخيري  -موث ـ ـ ــق
ومواطن مسيري الشركة:
 ، 16زنقة الحسين بن علي ،
السيد ادريس الكرافس عنوانه(ا) 
 ،20070الدارالبيضاء املفرب
إقامة فير مارين عمارة ف شقة 23
 ARADE ECO AQUACULTUREالطابق  2مجموعة  1السعادة اوالد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عزوز  20000بوسكورة املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
السيد عثمان الكرافس عنوانه(ا) 
الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم إقامة صوفيا رقم  17شارع عبد
 20250 - 6الدارالبيضاء املغرب الهادي بوطالب  20180الدار
تأسيس شركة ذات املسؤولية
البيضاء املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
434001
ماي  2019تحت رقم .702820
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
921I
 06ماي   2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
COMPTA-YASS SARL AU
املحدودة باملميزات التالية:
NEW DAY CAR
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املسؤولية املحدودة.
الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
رفع رأسمال الشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
COMPTA-YASS SARL AU
.ARADE ECO AQUACULTURE
IMM IBN KHALDOUN AV IBN
غرض الشركة بإيجاز :
KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،
االستثمارفي امليدان الفالحي.
46000، SAFI MAROC
عنوان املقر االجتماعي  46 :شارع
 NEW DAY CARشركة ذات
الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 20250 - 6الدارالبيضاء املغرب.
الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها 
وعنوان مقرها اإلجتماعي  39زنقة
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :درعة حي الجوهرة آسفي املغرب -
 46000آسفي املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
رفع رأسمال الشركة
السيد ادريس الكرافس 500 :
رقم التقييد في السجل التجاري
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
.8971
السيد عثمان الكرافس 500 :
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية املؤرخ في  20أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس الكرافس عنوانه(ا)  « 100.000درهم» أي من «100.000
إقامة فير مارين عمارة ف شقة  23درهم» إلى « 200.000درهم» عن
الطابق  2مجموعة  1السعادة اوالد طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عزوز  20000بوسكورة املغرب.
عينية.
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األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  27أبريل وصفات ومواطن الشركاء :
 2022تحت رقم .351
السيد محمد البوطي عنوانه(ا) 
 922Iحي االغراس شارع غمارة رقم 95
مرتيل  93000مرتيل املغرب.
fiduconsejo
السيد نجيم الكردوحي عنوانه(ا) 
DROUICH
 13حي الديزة شارع كروان مرتيل
CONSTRUCTION
 93000مرتيل املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
fiduconsejo
السيد محمد البوطي عنوانه(ا) 
av allal fassi res yasmina bloc
 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،حي االغراس شارع غمارة رقم 95
مرتيل  93000مرتيل املغرب
tetouan maroc
DROUICH CONSTRUCTION
السيد نجيم الكردوحي عنوانه(ا) 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 13حي الديزة شارع كروان مرتيل
وعنوان مقرها اإلجتماعي بتجزئة  93000مرتيل املغرب
االغراس 1رقم 108طابق االول
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مرتيل مرتيل  93000تطوان املغرب االبتدائية بتطوان بتاريخ  22أبريل
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .1088
املحدودة
923I
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
31475
OREA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SEVENAPP
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تفويت حصص
املحدودة باملميزات التالية:
OREA
شكل الشركة  :شركة ذات
RES M ، 20000، CASA MAROC
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  SEVENAPPشركة ذات املسؤولية
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.DROUICH CONSTRUCTION
وعنوان مقرها اإلجتماعي  31زنقة
غرض الشركة بإيجاز  :مطور احمد توكي طابق  4رقم 20080 - 15
عقاري
الدارالبيضاء املغرب.
أعمال أو تشييد متنوعة.
تفويت حصص
عنوان املقر االجتماعي  :بتجزئة
رقم التقييد في السجل التجاري
االغراس 1رقم 108طابق االول 
.385033
مرتيل مرتيل  93000تطوان املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املدة التي تأسست من أجلها 
املؤرخ في  12أبريل  2022تمت
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد طارق
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد البوطي  500 :حصة السقاط  333حصة اجتماعية من
أصل  333حصة لفائدة السيد (ة) 
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد نجيم الكردوحي  500 :الشركة طارين هولدينغ بتاريخ 17
نونبر .2020
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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الجريدة الرسمية
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NABIL :
.INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل الفا�سي تجزئة تمسماني اقامة
سليم الطابق  6تطوان 93000 -
تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة3.784.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد سلماني  :ارض
جرداء بقيمة  3.784.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد سلماني عنوانه(ا) 
هولندا  99135امستردام هولندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السلماني عنوانه(ا) 
هولندا  99135امستردام هولندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1091
926I

قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تعيين الشريكة الوحيدة السيدة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ياسمين بن افريحة ،كمسيرة وحيدة
أبريل  2022تحت رقم .822318
 924Iلشركة «،»SILIKEN SARL-AU
وذلك ملدة غير محدودة .تلزم الشركة
في جميع معامالتها بالتوقيع الوحيد
WORLD ART CONSULTING SARL par
للمسيرة الشريكة السيدة ياسمين
abréviation WACON SARL
بن افريحة.
SILIKEN
قرار رقم  :4الذي ينص على
إعالن متعدد القرارات
مايلي :تحيين وإعادة صياغة القانون
WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACONاألسا�سي للشركة ليشمل مجموع
التغييرات الجديدة.
SARL
زاوية شارع أبي جريرالطبري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
وزنقة عبد الرحمان ناصر ،إقامة النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
املنصور ،الطابق األول ،الشقة رقم
تحيين وإعادة صياغة القانون
 ،90000 ، 2طنجة املغرب
« SILIKENشركة ذات املسؤولية األسا�سي بالكامل.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة التجارية بطنجة بتاريخ  27أبريل
الحرة للتصديربوخالف ،القطعة  2022تحت رقم .253261
رقم 24أ ،2الجزء رقم 24ب،
925I
الطابق األول ،املكتب رقم 13د - -
AZ GESTION
طنجة املغرب.
NABIL INVEST
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.121329
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تأسيس شركة
املؤرخ في  05أبريل  2022تم اتخاذ
AZ GESTION
القرارات التالية:
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي :رقمtetouan، 93000، tatouan 1
تفويت جميع الحصص اململوكة
املغرب
للسيد فولوديمير كريفونيس في
 NABIL INVESTشركة ذات
شركة « ،»SILIKEN SARL-AUمسؤولية محدودة ذات الشريك
واملتمثلة في  100حصة اجتماعية،
الوحيد
STE OFFZONE
من فئة  1.000درهم مصرفة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
للعملة الصعبة للحصة الواحدة ،عالل الفا�سي تجزئة تمسماني اقامة
OFFZONE
بقيمة اجمالية قدرها   100.000,00سليم الطابق  6تطوان 93000 -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
درهم مصرفة للعملة الصعبة،
تطوان املغرب
تأسيس شركة
لصالح السيدة ياسمين بن افريحة،
تأسيس شركة ذات مسؤولية
STE OFFZONE
أوكرانية الجنسية ،والساكنة بزنقة
محدودة ذات الشريك الوحيد
شارع طارق بوهدلي  ،35300 ،تاهلة
بيسشكينسكا ،كييف ،أوكرانيا.
رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
31479
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في  OFFZONEشركة ذات املسؤولية
قبول استقالة السيد فولوديمير
املحدودة
كريفونيس من منصبه كمسير وحيد  30مارس  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
لشركة « ،»SILIKEN SARL-AUمع األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
منحه شهادة إبراء الذمة من أجل محدودة ذات الشريك الوحيد طارق بوهدلي تاهلة  35300 -تازة
املغرب
باملميزات التالية:
فترة تسييره للشركة.
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6429
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 بمختصر تسميتها  :
.OFFZONE
غرض الشركة بإيجاز - :
املعلوميات
 التصديرواالستيراد نقل البضائع.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
طارق بوهدلي تاهلة  35300 -تازة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عريف امجد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد شلواح صفوان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شلواح صفوان عنوانه(ا) 
فرنسا  77420شون سيرمرن فرنسا.
السيد عريف امجد عنوانه(ا) 
 44تجزئة االمان  25355وادي زم
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد شلواح صفوان عنوانه(ا) 
فرنسا  77420شون سيرمرن فرنسا
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ -
تحت رقم .-
927I

الجريدة الرسمية
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مكتب املحاسبة اطاكوم

STE NAKHIL INFO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة  63رقم  3تنجداد ،52600 ،
تنجداد املغرب
 STE NAKHIL INFOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
املسجد رقم  52600 - 114تنجداد
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
15907
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.NAKHIL INFO
غرض الشركة بإيجاز  :البيع
بالتقسيط املكتبيات.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
املسجد رقم  52600 - 114تنجداد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد مسكين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد مسكين عنوانه(ا) 
قصر ايت امعمر الجديد 52600
تنجداد املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد مسكين عنوانه(ا) 
قصر ايت امعمر الجديد 52600
تنجداد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .517
928I
مكتب املحاسبة اطاكوم

STE TIGHFART DATA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة  63رقم  3تنجداد ،52600 ،
تنجداد املغرب
 STE TIGHFART DATAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
تغفرت فركلة السفلى 52600 -
تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
15917
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :
.TIGHFART DATA
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال وتحصيل الفواتير.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
تغفرت فركلة السفلى 52600 -
تنجداد املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
املدة التي تأسست من أجلها 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  21أبريل
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 2022 100.000 :تحت رقم .197
درهم ،مقسم كالتالي:
930I
السيدة سوكينة الحجاوي  :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
STE BABOUZID
للحصة .
TRSA TRAV
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيدة سوكينة الحجاوي 
تأسيس شركة
عنوانه(ا)  قصر تغفرت 52600
STE BABOUZID
تنجداد املغرب.
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
األسماء الشخصية والعائلية
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
ومواطن مسيري الشركة:
ي 
السيدة سوكينة الحجاو
MAROC
52600
عنوانه(ا)  قصر تغفرت
 TRSA TRAVشركة ذات مسؤولية
تنجداد املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25أبريل
رشيد بلوك  Fرقم 70000 - 85
 2022تحت رقم .523
العيون املغرب
929I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
مكتب املحاسبة اطاكوم
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE ALITKANE POUR LA
CONDUITE
41189
ذات
محدودة
شركة ذات مسؤولية
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
الشريك الوحيد
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
إنشاء فرع تابع للشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
مكتب املحاسبة اطاكوم
محدودة ذات الشريك الوحيد
زنقة  63رقم  3تنجداد ،52600 ،
باملميزات التالية:
تنجداد املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
STE ALITKANE POUR LA
 CONDUITEشركة ذات مسؤولية مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي افغ تغية
اغبلوا نكردوس رقم  12الطابق
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TRSA :
االول  52600 -تنجداد املغرب.
.TRAV
إنشاء فرع تابع للشركة
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال 
رقم التقييد في السجل التجاري
العمومية .
.15831
عنوان املقراالجتماعي  :حي موالي 
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رشيد بلوك  Fرقم 70000 - 85
املؤرخ في  12أبريل  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية  -و العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الكائن بالعنوان قصرافغ تغية اغبلوا 
نكردوس الرقم  12الطابق االول   -الشركة  99 :سنة .
 52600تنجداد املغرب و املسير من
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
طرف السيد(ة) مداح اميمة.
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد محمد فقيهي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد فقيهي 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد فقيهي عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد فقيهي عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1041
931I
STE BABOUZID

STE SAHARA AGRICULTURE
SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
MAROC
STE SAHARA AGRICULTURE
 SERVICESشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
سكيكيمة زنقة  10رقم - 121
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41157
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
STE SAHARA AGRICULTURE
.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :التشجير .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
سكيكيمة زنقة  10رقم - 121
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد السابق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد احمد السابق 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد السابق عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد السابق عنوانه(ا) 
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .1018
932I
universal gestion

LES PORTES-CLEFS D›ALEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم
 7جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
LES PORTES-CLEFS D›ALEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
زينيت لألعمال شارع مسلم تجزئة
بوكارالطابق الثالث شقة  14باب
دكالة  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
124905
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LES :
.PORTES-CLEFS D’ALEX
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
عقارية
تسييرالخدمات في العقار
مركزإتصاالت .
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
زينيت لألعمال شارع مسلم تجزئة
بوكار الطابق الثالث شقة  14باب
دكالة  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فانسون فاليغي سلين:
 100حصة بقيمة  100درهم
للحصة األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فانسون فاليغي سلين
عنوانه(ا)   34شارع ايتيين دوالي
 94230كاشان فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فانسون فاليغي سلين
عنوانه(ا)   34شارع ايتيين دوالي
 94230كاشان فرنسا.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135125
933I
universal gestion

VBV CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم
 7جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 VBV CONSEILشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
زينيت لألعمال شارع مسلم تجزئة
بوكارالطابق الثالث شقة  14باب
دكالة  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
124903
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  VBV :
.CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز  :تسيير
الخدمات في املعلومات التجارية
وكالة إشهارو تواصل
مركزإتصاالت .
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
زينيت لألعمال شارع مسلم تجزئة
بوكار الطابق الثالث شقة  14باب
دكالة  40000 -مراكش املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بان نان أليكسندر
فلوغيون  100 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بان نان أليكسندر
فلوغيون عنوانه(ا)   7شارع بيير
جيفاغ  93200سان دينيس فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بان نان أليكسندر
فلوغيون عنوانه(ا)   7شارع بيير
جيفاغ  93200سان دينيس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .135123
934I
BUSINESS AUDITAX

LAAMRI ASSURANCE
إعالن متعدد القرارات

BUSINESS AUDITAX
RUE TABARI RESIDENCE MLY 7
ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC
« LAAMRI ASSURANCEشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
القدس تجزئة املجد عمارة رقم
 185املحل رقم  90000 - 2طنجة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.125447
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:

قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تغيير اسم الشركة لتصبح
TANGERSUR
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تفويت مجموع حصص
( 1000حصة) السيد لعميري محمد
للسيد رحالي منصف و هو مغربي
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 KB35623والساكن بطنجة
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد رحالي مسيرا ثانيا 
للشركة و ملدة غيرمحدودة
قرار رقم  :04الذي ينص على
مايلي :تحيين القانون االسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغيير اسم الشركة لتصبح
TANGERSUR
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تغيير الشريك بعد تفويت الشريك
القديم لجميع حصصه االلف
بند رقم  :13الذي ينص على
مايلي :تعيين مسيراخرللشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .253294
935I
MOUSSAOUI HAJJI

JOZA GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC
 JOZA GROUPشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصرأوالد
الطالب عرب صباح زيزأرفود -
 52200أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
15913
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها JOZA :
.GROUP
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيم
الرحالت السياحية
تنظيم الحفالت و العروض
السياحية
مأوى.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
أوالد الطالب عرب صباح زيز أرفود -
 52200أرفود املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء بن احمادي  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد لويس  500 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء بن احمادي 
عنوانه(ا)  زنقة الداخلة املدينة
الجديدة أرفود  52200أرفود املغرب.
عنوانه(ا) 
لويس
السيد
أستورياس  33001أستورياس
اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء بن احمادي 
عنوانه(ا)  زنقة الداخلة املدينة
الجديدة أرفود  52200أرفود املغرب
عنوانه(ا) 
لويس
السيد
أستورياس  33001أستورياس
اسبانيا.

8577

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .521
936I
MOUSSAOUI HAJJI

HASDOKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC
 HASDOKAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
لعشورية فزنا الجرف 52350 -
الجرف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
15927
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.HASDOKA
غرض الشركة بإيجاز  :بائع مواد
البناء
مقاول نقل البضائع للغير
مقاول االشغال املختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
لعشورية فزنا الجرف 52350 -
الجرف املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

8578
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السيد بوطاهري سعيد 3.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوطاهري عبد الحق :
 1.500حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوطاهري سعيد عنوانه(ا) 
رقم  45شارع محمد الخامس الجرف
 52350الجرف املغرب.
السيد بوطاهري عبد الحق
notaire
عنوانه(ا)  رقم  749شارع محمد
NARCISSE COFFE
الخامس الجرف  52350الجرف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تفويت حصص
ومواطن مسيري الشركة:
notaire
السيد بوطاهري سعيد عنوانه(ا) 
رقم  45شارع محمد الخامس الجرف 110زنقة 100شارع تازة حي موالي
 52350الجرف املغرب
عبد هللا 110زنقة 100شارع تازة
تم اإليداع القانوني باملحكمة حي موالي عبد هللا ،20480 ،الدار
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  28أبريل
البيضاء maroc
 2022تحت رقم .542
 NARCISSE COFFEشركة ذات
 937Iمسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
H.A ACCOUNTING GROUP
 DOUIRT AL YACOUT SARLوعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد
زم ،الحسنية  ،1شطرالوحدة،
شركة ذات املسؤولية املحدودة
افريقيا  ،2ابن مسيك 20450 -
تفويت حصص
الدارالبيضاء املغرب.
H.A ACCOUNTING GROUP
N 7 LOT 399 ZONE
تفويت حصص
INDUSTRIELLE AL MASSAR
رقم التقييد في السجل التجاري
MARRAKECH ، 40000،
.416417
MARRAKECH MAROC
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
DOUIRT AL YACOUT SARL
املؤرخ في  21مارس  2022تمت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT 62
تفويت السيد (ة)  عمر كرايمي
 SALIMA N°10 MARRAKECH 1.000حصة اجتماعية من أصل
 40000مراكش املغرب.
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عمر
تفويت حصص
كرايمي بتاريخ  19يناير .2022
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.40057
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
املؤرخ في  22أبريل  2022تمت مارس  2022تحت رقم .11556
939I
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) موالي يوسف
املهيب في هللا  450حصة اجتماعية
من أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) موالي حفيظ املهيب في هللا بتاريخ
 22أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  29أبريل
 2022تحت رقم .135344
938I
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ELYX CONSULTING

KAZOTO
إعالن متعدد القرارات

ELYX CONSULTING
5Rue mohammed fakir
Immeuble Sémiramis-Appt
n°32-Etage n°10 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
« KAZOTOشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 55 :شارع
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الدور
االول  H.Q - 20000الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.515177
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
زيادة رأس املال بمبلغ 9.900.000
درهم ليرتفع من  100.000.00درهم
إلى  10.000.000.00درهم  ،وتتم
هذه الزيادة في رأس املال عن طريق
إنشاء  99.000سهم جديد بقيمة
 100.00درهم  ،منسوبة إلى:السيد
حسن شريف كتاني مقابل  29ألف
سهمLa société GENERALE -.
MAROCAINE DE HOLDING ET
 DE FINANCEMENT SARLلعدد
 30.000سهم-.السيد عادل باجوعن
 40ألف سهم .تم دفع األسهم الجديدة
بمقدار ثالثة أرباع قيمتها االسمية
عند االكتتاب فيها عن طريق مقاصة
الحساب الجاري للسيد حسن
شريف كتاني والشركة GENERALE
MAROCAINE DE HOLDING ET
 DE FINANCEMENT SARLوالسيد
عادل باجو  ,كما يتضح من شهادة
من املحاسب.

قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد حسن شريف
كتاني كمسير  ،وتعيين السيد عادل 
باجو املغربي الجنسية وحامل رقم
البطاقة  BK84488ليحل محل
املسيراملستقيل.
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تغيير املقر االجتماعي للشركة
من  55« :شارع الزرقطوني فضاء
الزرقطوني الطابق األول  Q.Hالدار
البيضاء  :إلى العنوان الجديد «شارع
موالي سليمان  ،زاوية شارع املسلمة
ابن مخلص  ،الدارالبيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
حدد املقراالجتماعي في « :شارع موالي 
سليمان  ،زاوية شارع املسلمة ابن
مخلص  ،الدارالبيضاء
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :يقوم الشركاء بتقديم
مساهمات للشركة وهي:يساهم
السيد حسن شريف كتاني بمبلغ
ثالثة ماليين (  )3،000،000درهم-.
تساهم La société GENERALE
MAROCAINE DE HOLDING ET
 DE FINANCEMENT SARLبمبلغ
ثالثة ماليين (  )3،000،000درهم
؛ و يساهم السيد عادل باجو بمبلغ
أربعة ماليين ( )4،000،000درهم.
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم تحديد رأس املال بمبلغ عشرة
ماليين ( )10،000،000درهم مقسم
إلى مائة ألف ( )100،000سهم بقيمة
مائة ( )100درهم للسهم مرقمة من
 1إلى  100.000درهم موزعة على
النحو التالي -:السيد حسن شريف
كتاني  30.000سهم 30.000 - .
سهم ل  La société GENERALE
MAROCAINE DE HOLDING
 . ET DE FINANCEMENT SARLو
السيد عادل باجو  40.000سهم .
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بند رقم  :36الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد عادل باجو 
املغربي الجنسية وحامل رقم البطاقة
 BK84488كمسير .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .822327
940I
DATA COMPTA

FELLIOUI MODE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

DATA COMPTA
RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE
3 N° 13 BP 2253 ، 90000،
TANGER MAROC
 FELLIOUI MODE SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية املجد قطعة رقم - 800
 90000طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.68497
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25يناير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املنطقة الصناعية املجد قطعة رقم
 90000 - 800طنجة املغرب» إلى
« ،61زنقة ، Aاملجد قطعة رقم 835
 ،الطابق االر�ضي  90000 -طنجة
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29أبريل
 2022تحت رقم .253326
941I

الجريدة الرسمية

8579

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

FIDEURA

COMPAGNIE MINIERE
MAYA MAROC - S.A Par
»abréviation « CMMM

TAQUISINA

إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
bd abdelmoumen 185
walili parc 3eme etg N°11
CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
COMPAGNIE MINIERE MAYA
« MAROC - S.A Par abréviation
« »CMMMشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
ليبرني رقم  3الطابق  1حي راسين -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.330101
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16دجنبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 تغيير تسمية الشركة لتصبح AYAGOLD
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي - :تحويل املقراالجتماعي الحالي
للشركة من «زنقة ليبرني رقم 3
الطابق  1حي راسين  -الدارالبيضاء
إلى تقاطع شارع ابن سينا و زنقة أبو 
ريان الفلكي  -الدارالبيضاء
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
 تعديل مقتضيات النظام األسا�سيللشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تسمية الشركة
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقراالجتماعي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
مارس  2022تحت رقم .819617
942I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEURA
Avenue HASSAN 1er ,
Résidence ANNASR II, IMM. D.
 ،TEMARA ، 12000تمارة املغرب
 TAQUISINAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ، 2
والد عقبة  ،لواللدة  ،تمارة 12000
تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
136177
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23ماي   2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :
.TAQUISINA
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
أدوات القياس املتعلقة بالسالمة
على الطرق
عنوان املقر االجتماعي  :رقم ، 2
والد عقبة  ،لواللدة  ،تمارة 12000
تمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها 
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة داودية ابن سينا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة داودية ابن سينا 
عنوانه(ا)  رقم  ، 8تجزئة سمية ،
شارع املهدي بن بركة  ،السوي�سي ،
 10090الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة داودية ابن سينا 
عنوانه(ا)  رقم  ، 8تجزئة سمية ،
شارع املهدي بن بركة  ،السوي�سي ،
 10090الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .8013
943I
FLASH ECONOMIE

 AFRICA RETAIL MARKETARM
شركة املساهمة

تحويل املقراالجتماعي للشركة

AFRICA RETAIL MARKET - ARM
شركة مساهمة ،رأسمالها
 24.000.000درهم
مقرها برقم  ،38شارع عين إفران،
تجزئة العاملية ،سيدي مومن ،الدار
البيضاء
السجل التجاري رقم –419911
التعريف الضريبي رقم –31880627
التعريف املوحد للمقاولة رقم
002100261000026
نقل مقرالشركة
 1بناء على محضر قرار الجمعالعام االستثنائي بتاريخ  10فبراير
 ،2022قرر املساهمون في شركة
أفريكا ريتايل ماركت – أ.ر.م.
نقل مقرالشركة:
من  :رقم  ،38شارع عين إفران،
تجزئة العاملية ،سيدي مومن ،الدار
البيضاء ؛
إلى  :تجزئة القصر ،املنطقة
الصناعية «س.ب.ف» ،وادي يكن،
الصخيرات.
وعليه ،تم تعديل املادة  4املتعلقة
بمقرالشركة في النظام األسا�سي.

الجريدة الرسمية

8580

 2تم اإليداع القانوني بكاتبةالضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  15/04/2022تحت
عدد .821361
للخالصة والتذكير
مجلس اإلدارة
944I
FLASH ECONOMIE

MOON & EARTH GLOBAL
LIMITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة «مون اند أورد كلوبل
ليميتيد»
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
درهم  10.000,00رأسمالهــا
مقرها االجتماعي  10زنقة الحرية
الطابق الثالث شقة  5الدارالبيضاء
تأسيـس شرك ـ ــة
 Iبمقت�ضى عقد رسمي تم إنشاءالقانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
تتميزبالخصائص التالية :
ال ِتـسـميـة  :شركة « مون اند
أورد كلوبل ليميتيد « شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الـهــد ف :
شراء و بيع جميع أنواعاملحروقات.
شراء و بيع بناء و تسييرالفنادق.تمويل املشاريع.نقل البضائع و املحروقات وغيرها بصفة مباشرة و غير مباشرة
داخل و خارج املغرب.
تنفيذ كل العمليات التقنية،
الصناعية ،التجارية ،املالية،
املنقولة أوالعقارية املرتبطة بالغايات
املذكورة أعاله وبكل هدف مشابه
ومماثل.
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املـقـر االجتمـاعـي  10 :زنقة الحرية
الطابق الثالث شقة  5الدارالبيضاء
رأسمـال الشـركــة  :رأسمال 
الشركة هو  10.000,00درهم مجزء
إلى مائة  100حصة اجتماعية بقيمة
 100درهم لكل واحدة منها.
ً
الـمــدة  99 :سنة ابتدءا من
تاريخ تقييدها بالسجل التجاري 
ويمكن تمديدها أو حلها مسبقا 
طبقا للمقتضيات املنصوص عليها 
في القانون أو في القانون األسا�سي
للشركة.
الـتسييـر  :الشركة مسيرة من
طرف السيـد رافي بوبي طاكيار و
السيد إسماعيل جوادي بـصفتهما 
مسيرين وملدة غيرمحدودة.
التوقيع االجتماعي  :حق توقيع
عقود الشركة مخول إلى السيـد
رافي بوبي طاكيار و السيد إسماعيل
جوادي بـصفتهما مسيرين.
السنـة االجتماعية  :من  1ينايرإلى
 31دجنبرفي كل سنة.
 IIتم اإليداع القانوني بكتابةالضبط باملحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  28ابريل  2022تحت
رقم .822653
للنسخة و البيان
945I

 -)1قرر الشريك الوحيد لشركة
« ،»FELLOUS MABROUKشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك
وحيد ،رأسمالها  3.000.000,00
درهم  ،مقرها رقم  ،187املنطقة
الصناعية ببوزنيقة  ،املسجلة
بالسجل التجاري لبنسليمان تحت
رقم  4279مايلي:
 بعد مالحظة إنتهاء صالحية مهاماملسير السيد محمد يوسف العلوي 
قرر ما يلي :
 تجديد والية السيد محمديوسف العلوي الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  A306.999كمسير
للشركة وذللك ملدة محددة في 3
سنوات ،كما تلزم الشركة بالتوقيع
املشترك للسيد محمد يوسف العلمي
و ربيع بغاز او السيد محمد يوسف
العلوي والسيد ابراهيم ايت عمار
 تبعا للقرارات السابقة قررالشريك الوحيد تعديل املادة  14من
القانون األسا�سي للشركة.
( 2ثم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
(السجل التجاري)  لبنسليمان يوم
 13أكتوبر  ،2021تحت رقم .548
بمثابة مقتطف وبيان املسير
946I

FLASH ECONOMIE

FLASH ECONOMIE

FELLOUS MABROUK

IMPREX INGENIERIE
CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

«– »FELLOUS MABROUK
.S.A.R.L.A.U
« – » FELLOUS MABROUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
لشريك وحيد
الرأسمال 3.000.000,00 :درهم
املقراالجتماعي :الدارالبيضاء،
 ،187املنطقة الصناعية ببوزنيقة
إعالن عن تجديد والية املسير

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMPREX INGENIERIE CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد ،رأسمالها 5.000
درهم
املقرالرئيس :زنقة سمية ،إقامة
شهرزاد  ،3الطابق  ،5رقم  ،22حي
النخيل -
الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد
أوال :بموجب عقد عرفي محرر
بالدارالبيضاء في  12أبريل ،2022
قام :
• السيد رنوف غريغوري  –
 ، Renouf GREGORYاملزداد بتاريخ
 29غشت  ،1977الفرن�سي الجنسية،
القاطن بالدارالبيضاء ،رقم  ،2زنقة
أبوالفيض املصري ،شقة 9أ ،الطابق
 ،9الحامل لبطاقة التسجيل عدد
 ،BE28305Pاملالك ملا قدره .............
 50حصة
بوضع النظام األسا�سي لشركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد خصائصها كما يلي:
التسمية :إمبريكس لإلستشارة
الهندسية
IMPREX
INGENIERIE
CONSEIL
املقر الرئيس :زنقة سمية ،إقامة
شهرزاد  ،3الطابق  ،5رقم  ،22حي
النخيل  -الدارالبيضاء
هدف الشركة :تهدف الشركة
داخل املغرب وفي غيره من البلدان
إلى ما يلي:
• االستشارة واملساعدة التقنية
والتكوين وإنجاز الدراسات والتدقيق
والتحليل والخدمات في امليادين
التقنية وخاصة منها التنظيم
واإلقتصاد (الدراسة والتمتير) 
والرسم واالستشارة في مجال إنجاز
التجهيزات التقنية وإعداد تصاميم
التجهيز والدراسات املتعلقة باملعادن
والتأثيرات على البيئة؛
• املساعدة التقنية وتقديم
الخدمات واالستشارة وإعداد
التصاميم وإنجاز وتسويق الحلول 
التقنية وجميع الحلول بصفة عامة ؛
• االستشارة واملساعدة التقنية
في مجال التدبير التجاري أو اإلداري 
والتنظيم والتدبير لفائدة األشخاص
الذاتيين والشركات؛
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الجريدة الرسمية
ثانيا :تم تقييد الشركة بالسجل
التجاري بالدارالبيضاء تحت عدد
 541525بتاريخ  27أبريل  2022كما 
تم اإليداع القانوني بتاريخ  27أبريل
 2022تحت عدد .822300

 41في مجال اإلستثمار؛
• وعموما جميع العمليات التجارية
واملالية وفي العقارات واملنقوالت التي
يمكن أن ترتبط بشكل مباشر أو غير
مباشر بهدف الشركة أو من شأنها 
املساهمة في تطويرها.
للخالصة والتذكير
املدة 99 :سنة ابتداء من يوم
املسيـر
تأسيس الشركة.
947I
رأسمال الشركة:
 5.000درهم موزعة إلى  50حصة
Audifisc Maroc
من فئة  100درهم للحصة الواحدة
STRATEGIC BRIDGE
محررة بالكامل.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
التسيير :تم تعيين السيد رنوف
الشريك الوحيد
غريغوري مسيرا ملدة غيرمحددة.
تفويت حصص
السنة املالية للشركة :تبتدئ
السنة املالية للشركة في فاتح يناير STRATEGIC BRIDGE S.A.R.L.A.U
املقراالجتماعي  :الدارالبيضاء،
وتنتهي في متم دجنبر.
 265شارع محمد الزرقطوني
األرباح 5% :إلى االحتياطي
الدارالبيضاء
القانوني ،ويخصص الرصيد الباقي
رأسمال  100000درهم
حسب قرارالشريك الوحيد.

املسجلة بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم 525359
تفويت حصص اجتماعية
(1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالدار البيضاء بتاريخ  25مارس :
2022
 فوت السيد سيمون ٱفي 333حصة اجتماعية من أصل 1000
حصة التي يمتلكها في شركة
لفائدة السيد كمال عالبوش «
» STRATEGIC BRIDGE S.A.R.L.A.U
 فوت السيد سيمون ٱفي 333حصة اجتماعية من أصل 1000
حصة التي يمتلكها في شركة
لفائدة السيد غبريال زيكي «
» STRATEGIC BRIDGE S.A.R.L.A.U
« STRATEGIC BRIDGE
 »S.A.R.Lلشركة  2022مارس 30
 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدارالبيضاء .
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تقرر مايلي:
املصادقة على تفويت الحصص
االجتماعية التي حدثت في الشركة
وعليه ستتخذ الشركة شكل شركة
ذات مسؤولية محدودة ؛
 تعديل الفصل   6و  7منالقانون األسا�سي للشركة كمايلي :
محدد
الشركة
رأسمال
في  100.000درهم مقسم إلى
1.000حصة اجتماعية بقيمة 100
درهم
للحصة الواحدة موزعة كمايلي :
حصة  : 334السيد سيمون ٱفي
حصة  : 333السيد كمال عالبوش
حصة  : 333السيد غبريال زيكي
تحديث القانون االسا�سي للشركة
وقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء-بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .821564
948I
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 - .IIإعالنات قضائية
املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم 2022/40 :
حساب 4462 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 4مارس  2022ومسجل بمراكش
بتاريخ  23مارس  2022قدم السيد
حرمة علي الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  E554688الساكن
بالسماللية زنقة تانسيفت رقم
 292مراكش والسيد زهيد اسالم
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  E569101الساكن بشارع املنارة
فندق الفصول األربعة رياض رقم
 3الحي الشتوي وذلك حسب فصل
 ter 161للقانون العام للضرائب،
لفائدة شركة OLIVE HILLS SARL
جميع األص التجاري الكائن بدوار
اومناس تحناوت تمصلوحت مراكش
واملستغل كمحطة للوقود ومطعم  
بالئحة االختياراملسجل تحت عددين
تحليلين  135340و  135342ورقمين
ترتيبيين رقم  7748و 7749بجميع
عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره
 636.000درهم كحصة في الشركة.
فعلى دائني املتنازلين املذكورين
أعالن أن يتقدموا بتعرضاتهم إلى
قسم السجل التجاري باملحكمة
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ
من تاريخ نشراإلعالن األول وينتهي في
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن
الثاني.
النشرة الثانية

الطرف الثاني :
لحسن نايت القا�ضي ،رقم بطاقة
التعريف الوطنية  A464093 :مغربي
الجنسية.
األصل التجاري   :بيع املواد
الغدائية.
العنوان  :الرباط ،شارع الحسن
الثاني ،محل رقم .223
رقم السجل التجاري .22258 :
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

 55مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 2022/31 :
حساب رقم 5115 :
الطرف األول :
خشاني عبد هللا ،رقم بطاقة
التعريف الوطنية  LB16305 :مغربي
الجنسية.
الطرف الثاني :
شركة PHARMACIE MERS
.EL KHEIR
مسيرها القانوني  :خشاني
عبد هللا.
مقرها االجتماعي  :كلم  6طريق
عن رئيس كتابة الضبط
سيدي يحي مرس الخيرتمارة.
 24مكرر
رقم السجل التجاري .64974 :
وستقبل التعرضات بمصلحة
املحكمة التجارية بالرباط
السجل التجاري باملحكمة التجارية
ملف رقم 2022/04 :
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
حساب رقم 4765 :
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
الطرف األول :
رشيد امصري ،رقم بطاقة
النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري
التعريف الوطنية  A22147 :مغربي
 35مكرر
الجنسية.

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 2022/26 :
حساب رقم 5068 :
الطرف األول  :مجيد تميمي ،رقم
بطاقة التعريف الوطنية A323968
مغربي الجنسية.
الطرف الثاني  :شركة STE
.AMANA VISION
ممثلها القانوني  :مجيد تميمي.
األصل التجاري  :نظاراتي.
العنوان  :عمارة أمانة  7محل 1
مسيرة  ،1تمارة.
رقم السجل التجاري .71244 :
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف رقم 130608 :
حساب رقم 19563 :
بيع أصل تجاري
فوت السيد ابراهيم شهاب،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 MC33440لفائدة السيد البشير
التجيدي ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .I254298
مجموع األصل التجاري بالدار
البيضاء  51مكرر ،زنقة  ،24حي
عمر بن الخطاب واملسجل بالسجل
التجاري رقم .448912
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدارالبيضاء
داخل أجل خمسة عشر (  )15يوما 
املوالي للنشرة األولى والثانية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
النشرة الثانية
 72مكرر
عن رئيس كتابة الضبط

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 2022/13
حساب رقم 4885
الطرف األول   :الحسن بقالل
رقم   بطاقة التعريف الوطنية
 A155102مغربي الجنسية.
الطرف الثاني  :سمير وعزيز رقم  
بطاقة التعريف الوطنية A640889
مغربي الجسية.
األصل التجاري  :محلبة.
العنوان  :بلوك  10رقم  96حي
االنبعاث الرباط.
رقم السجل التجاري .111876 :
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

 73مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130610 :
حساب رقم 19384 :
عقد تقدمة
السيد حسن جداد ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم B779173
بصفته ممثل للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  253894وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
MONDIAL VIGNETTE SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد ،مقرها االجتماعي ب
رئيس مصلحة كتابة الضبط
 62مكرر  1زنقة  ،57حي افريقيا ،الدارالبيضاء.
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تم مساهمة 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
اإلنشاء النهائي لهذه الشركة األصل
التجاري الكائن بالدار البيضاء ب 1
زنقة  57حي افريقيا ،الدار البيضاء
واملسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم .253894
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدارالبيضاء
داخل أجل خمسة عشر (  )15يوما 
املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130620 :
حساب رقم 19606

بيع أصل تجاري

فوت ورثة املرحوم عبد هللا
بنشوي السيدة مجيدة املصمودي 
الحاملة لبطاقة التعريف التعريف
الوطنية    BE523453السيد امين
بنشيوي الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية  BE917806والقاصر ريان
بنشوي لفائدة السيد وسيم سمير
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
  BK279916مجموع األصل
التجاري املعد لصيدلية املسماة
PHARMACIE
EZOHOURS
املتواجدة بالدارالبيضاء عين الشفاء
 1زنقة  2رقم  30واملسجل بالسجل
التجاري رقم .280572
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
رئيس كتابة الضبط
البيضاء داخل اجل خمسة عشر
 74مكرر يوما املوالي للنشرة االولى والثانية.
النشرة الثانية
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
 76مكرر
ملف رقم 130618 :
حساب رقم 19546
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بيع أصل تجاري
ملف رقم 130624 :
فوت السيد أسامة بنجلون
حساب رقم 19719
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
عقد تقدمة
 B448149لفائدة السيدة غزالن
السيدة فوزية فكري الحاملة
لحبابي الحاملة لبطاقة التعريف للبطاقة الوطنية رقم B453886
الوطنية  BE722056مجموع األصل بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي
التجاري املعد لصيدلية املسماة ومسجل بالسجل التجاري بالدار
صيدلية الكليات املتواجدة بالدار البيضاء تحت رقم 174010
البيضاء  94شارع موالي ادريس وبصفتها مسيرة وحيدة لشركة في
االول واملسجل بالسجل التجاري رقم طور التكوين خصائصها كالتالي   :تم
.183824
تصريح على مايلي تم القيام بتقدمة
وبذلك فإن التعرضات تسجل طبيعية لشركة PHARMACIE HAY
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية  BALADIAشركة ذات مسؤولية
مكتب السجل التجاري بالدار محدودة بشريك واحد مقرها 
البيضاء داخل اجل خمسة عشر االجتماعي ب  146زنقة موالي ادريس
يوما املوالي للنشرة االولى والثانية.
بلدية الدار البيضاء تم املساهمة
النشرة الثانية
في الشركة املذكورة أعاله بجميع
 75مكرر عناصر أصول وخصوم األصل
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 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 االنشاء النهائي لهذه
الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء ب  146زنقة موالي 
ادريس بلدية الدار البيضاء واملسجل
بالسجل التجاري بالدار البيضاء
تحت رقم  174010وبذلك فإن
التعرضات تسجل بمكتب الضبط
باملحكمة التجارية مكتب السجل
التجاري بالدار البيضاء داخل أجل
خمسة عشريوما املوالي للنشرة األولى
والثانية.
النشرة الثانية
 77مكرر
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

ملف رقم 130626 :
حساب رقم 19732 :

عقد تقدمة

السيد كواني ياسين الحامل
للبطاقة الوطنية رقم BK141014
بصفته ممثال للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  365648وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها التالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  
 GHIZLANE BUREAUشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد
مقرها االجتماعي  221 :عمارة ،C
الشقة  5إقامة الفردوس األلفة الدار
البيضاء 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 تاريخ اإلنشاء
النهائي لهذه الشركة ب  :األصل
التجاري الكائن بالدار البيضاء 221
عمارة  ،Cالشقة  5إقامة الفردوس
األلفة الدار البيضاء ،واملسجل
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء تحت رقم .365648
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 78مكرر
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130628 :
حساب رقم 19744 :

بيع حق اإليجار
من طرف السيدة ليلى اوكاش
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE502519لفائدة السيدة
رشيدة أميرالحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  BE577868مجموع
حق الكراء للمحل التجاري واملتواجد
بالدار البيضاء  19زنقة األطلس
معاريف واملسجل بالسجل التجاري 
رقم .416976
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 79مكرر
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املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130632 :
حساب رقم 19833 :

بيع أصل تجاري

فوت السيد خالد عميد الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 BL14069لفائدة شركة ESPACE
 4Rيمثلها السيد بوشعيب رحموني
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BK187699مجموع األصل
التجاري املعد ملقهى املسماة
« »LONDON SIDEاملتواجد بالدار
البيضاء مدينة الرحمة  2عمارة 8
رقم  3دار بوعزة النواصر واملسجل
بالسجل التجاري رقم .437930
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 80مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف رقم 130634 :
حساب رقم 19862 :

بيع أصل تجاري

فوتت السيدة نوال املاللي الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 BJ180490لفائدة السيدة سكينة
بلعوني الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  EE475852مجموع
األصل التجاري املعد لصيدلية
املسماة «PHARMACIE OUM AL
 »QORAاملتواجد بالدار البيضاء
سيدي مومن  16شارع موالي هشام
حي القرية تجزئة أنس املسجل
بالسجل التجاري رقم .301052
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 81مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

لفائدة السيد محمد عبدايمي،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 Z254177كافة األصل التجاري 
املدعو   JNANE DAKHLAوالكائن
بشارع الحسن األول حي الداخلة،
أكادير ،بثمن إجمالي قدره 900.000
درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة
الضبط يعلن لكل ذي مصلحة أن
التعرضات تسجل بمكتب ضبط
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل
الخمسة عشر (  )15يوما املوالية
للنشرة الثانية طبقا للمادة  84من
مدونة التجارة.
النشرة الثانية

ملف رقم 2022/10 :
حساب خصو�صي 3089 :
تفويت أصل تجاري
بمقت�ضى عقد البيع املحرر
بمكتب األستاذ سالم بورحيم موثق
بهيئة أكاديراملحرر في  20يوليو 2020
باعت بموجبه السيدة رشيدة نديم  
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  J94648واملسجلة بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية بأكادير
تحت رقم  63710جميع األصل
التجاري املؤسس على املحل الكائن
برقم  74غزالي شارع الحسن األول 
حي الداخلة أكادير ،لفائدة السيدة
تحت جميع التحفظات
وئام فاتح الحاملة لبطاقة التعريف
رئيس مصلحة كتابة الضبط
الوطنية رقم  G486591بثمن إجمالي
 99مكرر
قدره  100.000درهم.
وبذلك فإن رئيسة مصلحة كتابة
املحكمة التجارية بمكناس
الضبط تعلن لكل ذي مصلحة أن
ملف رقم 2022/13 :
حساب رقم 2407 :
التعرضات تسجل بمكتب ضبط
املحكمة التجارية بأكادير داخل إعالن عن تنازل عن حق تجاري
بمقت�ضى عقد عرفي بتارخ 21
أجل الخمسة عشرة يوما ( )15يوما 
املوالية للنشرة الثانية طبقا للمادة سبتمبر  2021بمكناس تنازل ورثة
السيد عبد الحق السحيمي ،ومنهم
 84من مدونة التجارة.
بنته السيدة حنان السحيمي،
النشرة الثانية
الضبط
رئيسة مصلحة كتابة
الحاملة ب.ت.و عدد  526244د
 98مكرر الساكنة رقم  10إقامة هال زنقة 4
االسماعيلية  2م.ج مكناس.
املحكمة التجارية بأكادير
للسيد عادل السحيمي الحامل
مكتب السجل التجاري
ب.ت.و عدد  D343154والساكن
ملف رقم 2022/11 :
رقم  4عمارة  3إقامة السرور اجالل 
حساب رقم 3105 :
سيدي سعيد مكناس.
تفويت أصل تجاري
جميع الحق التجاري الكائن برقم
بمقت�ضى العقد التوثيقي املؤرخ  55الصباغين م.ق مكناس ،واملسجل
في  2مارس  2022واملحرر بمكتب بالسجل التجاري تحت عدد 20276
ذ/رشيد هزيل موثق بأكادير ،فوت وتم تحديد قيمته بثمن إجمالي قدره
بموجبه السيدين :
 60000درهم.
حسن صغور ،الحامل لبطاقة
لذلك فإن جميع التعرضات يجب
التعريف الوطنية رقم  J387458أن توضع بكتابة الضبط باملحكمة
واملسجل بالسجل التجاري بأكادير التجارية بمكناس داخل أجل خمسة
تحت رقم  62704؛
عشر (  )15يوما من تاريخ صدور
يونس صغور ،الحامل لبطاقة النشرة الثانية.
التعريف الوطنية رقم J356065
النشرة األولى
واملسجل بالسجل التجاري بأكادير
عن رئيس كتابة الضبط
 12مكرر
تحت رقم .59980
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املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري
ملف رقم 16/2022 :
بمقت�ضى عقد عدلي مؤرخ في
 28ماي   1997واملسجل بكناش
اإليداع  13تحت رقم 5057/97.96
بمكناس بتاريخ  30ماي   1997قام
السيد نايت بجمع مبارك بن محمد
املزداد سنة  1958والقاطن بزنقة
 10رقم  30الزرهونية مكناس
والحامل لبطاقة التعريف الوطنية
دال   123934والذي بحوزته وكالة
مصادق عليها تحت رقم 14882
بتاريخ  15ماي   1997والتي تنص
على بيع الحق التجاري نيابة عن
السيد املبروكي مبارك بن عمر
املولود سنة  1952املسجل بالسجل
التجاري تحت رقم  462و 17942
باعتباره صاحب الحق التجاري منذ
سنة  1977الكائن برقم  22مكرر
سراميطو تواركة مكناس ،لفائدة
السيد محمد بوقسيم بن عمر
املولود سنة  1970والقاطن بزنقة
القاهرة رقم  7مكرر املدينة الجديدة
مكناس والحامل لبطاقة التعريف
الوطنية دال  ،497953وقد تم البيع
بمبلغ قدره  50.000درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب
أن توضع بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بمكناس داخل أجل خمسة
عشر ( 15يوما من تاريخ صدور
النشرة الثانية).
النشرة األولى
 64مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف عدد 2022/23 :

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق
البيع

يعلن رئيس مصلحة كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
أنه بمقت�ضى عقد عرفي مصادق
اإلمضاء بتاريخ  15أبريل  ،2022باع
السيد عمرالدقداقي الساكن بطنجة
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شارع الحسن األول تجزئة املسيرة
رقم  5والحامل لبطاقة التعريف
الوطنية عدد  K303293واملسجل
بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد
 ،61092مجموع األصل التجاري 
الكائن بطنجة شارع الحرية رقم
 ،44لفائدة السيدة سارة الدالل 
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
عدد  ،K413023وحددت قيمة
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ
إجمالي قدره  3.000.000.00درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم
بكتابة الضبط بهذه باملحكمة داخل
أجل ( )15يوما ابتداء من تاريخ النشر
الثاني طبقا للفصل  84وما يليه من
مدونة التجارة.
النشرة األولى
اإلمضاء
عن رئيس كتابة الضبط
كمال معطاكة

 13مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة
رقم 2005/8 :
ملف التصفية القضائية
رقم 2007/2 :
ملف رقم 2022/8312/95 :

إشعاربقفل مسطرة التصفية
القضائية
بمقت�ضى الحكم الصادربتاريخ 13
أبريل  2022تحت رقم 2022/113
في ملف قفل مسطرة التصفية
القضائية رقم  2022/8312/95في
مواجهة التاجر محمد رشدي (ملف
التصفية القضائية رقم )2007/2
قضت املحكمة التجارية بوجدة
بقفل مسطرة التصفية القضائية
في حق التاجر محمد رشدي مع
ما يترتب عن ذلك من آثارقانونية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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الجريدة الرسمية
املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة
رقم 2005/12 :
ملف التصفية القضائية
رقم 2008/4 :
ملف رقم 2022/8312/82 :

8585

املحكمة االبتدائية بسال

وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

بمقت�ضى عقد عدلي مسجل
بالرباط بتاريخ  14أغسطس 2020
والذي بمقتضاه اشترت شركة
 AL FATH FOOD SARL AUذات
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بسال تحت رقم  30045 :من البائع
لها السيد ايت يوسف محمد الحامل
ل ب.ت .رقم  ،A701820 :سكناه :
الرقم  ،5عمارة  ،14تجزئة الحمد،
شارع طارق ابن زياد ،تمارة جميع
األصل التجاري للمحل املخصص
ملقهى ،الواقع برقم  ،34شارع موالي 
يوسف ،حي الفرح ،القرية ،سال
واملسجل بالسجل التجاري رقم :
.36288
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
بسال داخل أجل يبتدئ من تاريخ
النشرة األولى وينتهي في  15يوما 
املوالية للنشرة الثانية لهذا اإلعالن.
النشرة الثانية
 22مكرر

رئيس مصلحة كتابة الضبط

رئيس مصلحة كتابة الضبط

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم 7/2022 :
حساب رقم 48654 :
الطرف األول :
النجار جمال الدين ،رقم بطاقة
التعريف الوطنية  AB22968 :مغربي
الجنسية.
الطرف الثاني :
شركة PHARMACIE CHIFAA
 SALA SARL AUمسيرها القانوني :
النجارجمال الدين.
األصل التجاري  :صيدلية.
العنوان  :شارع موالي عبد هللا
س  4مجموعة ك عمارة  20سال
الجديدة.
رقم السجل التجاري .20398 :

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم 9/2022 :
حساب رقم 48659 :
الطرف األول  :رزوق احسان ،رقم
بطاقة التعريف  J206483مغربية
الجنسية.
الطرف الثاني  :شركة
PHARMACIE DAR DMANA
.SALE SARL AU
مسيرها القانوني  :رزوق احسان.
األصل التجاري  :صيدلية.
العنوان  39 :لوتيسمو برونش
وينغ ،زاوية زنقة بركان ،سال.
رقم السجل التجاري .13132 :

مكتب السجل التجاري

ملف رقم 13/2022 :
حساب رقم 50655 :

إعالن بيع أصل تجاري

إشعاربقفل مسطرة التصفية
القضائية
بمقت�ضى الحكم الصادربتاريخ 13
أبريل  2022تحت رقم 2022/114
في ملف قفل مسطرة التصفية
القضائية رقم 2022/8312/82
في مواجهة الصيدالني عبد
القادر ادخي�سي (ملف التصفية
القضائية رقم   )2008/4قضت
املحكمة التجارية بوجدة بقفل
مسطرة التصفية القضائية في حق
الصيدالني عبد القادر ادخي�سي مع
ما يترتب عن ذلك من آثارقانونية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبةاملقاولة رقم :
2019/8301/6
ملف التسوية القضائية رقم :
2020/8302/5
ملف رقم 2021/8318/146 :

إشعارباستبدال السنديك
ليكن في علم العموم أن
املحكمة التجارية بوجدة أصدرت
بتاريخ  2022/04/13حكما 
تحت رقم  112/2022ملف رقم
 2021/8318/146ق�ضى بتعيين
السيد حسن خلوفي سنديكا في
ملف التسوية القضائية رقم
 2020/830/5املفتوح في مواجهة  
شركة Creative Morocco Food
بدال عن السيد فؤاد قازوز.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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 31مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم 8/2022 :
حساب رقم 48653 :
الطرف األول  :بنعربية هند ،رقم
بطاقة التعريف  AB254243مغربية
الجنسية.
الطرف الثاني  :شركة
PHARMACIE AL MOHIT SALE
.SARL AU
مسيرها القانوني  :بنعربية هند.
األصل التجاري  :صيدلية.
العنوان  :لوتيسمو سعيد حجي،
رقم  ،1432طريق قنيطرة ،سال.
رقم السجل التجاري .30682 :
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بسال إلى غاية خمسة عشر ( )15يوما 
من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية
 32مكرر

الجريدة الرسمية

8586

وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بسال إلى غاية خمسة عشر ( )15يوما 
من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بالعيون
من تاريخ نشراالعالن األول وينتهي في
اليوم ( 15الخامس عشر من نشر
االعالن الثاني).
النشرة الثانية
 23مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم 10/2022 :
حساب رقم 48656 :
الطرف األول :
الناصري محمد ،رقم بطاقة
التعريف الوطنية  AB7883 :مغربي
الجنسية.
الطرف الثاني :
شركة PHARMACIE LES
.PYRAMIDES SALE SARL AU
مسيرها القانوني  :الناصري 
محمد.
األصل التجاري  :صيدلية.
العنوان  ،6 :شارع محمد بن عبد
هللا حي نهضة قرية سال.
رقم السجل التجاري .13384 :
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بسال إلى غاية خمسة عشر ( )15يوما 
من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

املحكمة االبتدائية بأزيالل

املحكمة االبتدائية بالعيون

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

رئيس مصلحة كتابة الضبط

 33مكرر

بيع أصل تجاري
ملف البيع
حساب رقم 4532 :
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بأزيالل تطبيقا 
ملقتضيات الفصل  83من مدونة
التجارة القانون رقم  ،15.95يعلن أنه
بمقت�ضى عقد توثيقي منجزمن طرف
األستاذة أمل وكيلي ،موثقة ببني مالل 
بتاريخ  18مارس  ،2022باع السيد
عزيز بنيشو الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،I528382للسيد طارق
ايت حدو الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،I467226األصل
التجاري الكائن بأزيالل ،حي الوحدة
واملخصص الستغالل «مقهى» تحت
اسم «مقهى اوبرا» واملسجل بهذه
املحكمة تحت رقم  ،14192وذلك
بثمن قدره  150.000درهم.
ستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
إمضاء  :رئيس مصلحة كتابة الضبط
بأزيالل وذلك إلى غاية  15يوما من
 63مكرر صدور هذا اإلعالن.
النشرة الثانية

بيع أصل تجاري

بموجب عقد موثق في  31مارس
 2022باع السيد ضياء بوجندار
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  A322141للسيدة زينب الدبدا 
الحاملة للتعريف الوطنية .SL9024
كافة األصل التجاري املستغل
بشارع مكة الحي اإلداري العيون
تحت رقم  RC 21420من السجل
التحليلي رقم  1631من السجل
الترتيبتي.

 64مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية

ملف بيع 2022/02 :
حساب خصو�صي 11288 :
تحويل شخص ذاتي إلى شخص
معنوي بمساهمة عينية
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية باملحمدية أنه
بموجب عقد التحويل املبرم بتاريخ
 2فبراير  2022تم تحويل الشخص
الذاتي إلى شخص معنوي.

الشخص الذاتي  :السيدة حليمة
ريفي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 M165524واملسجلة بالسجل
التجاري باملحمدية تحت رقم 9386
الكائن بإقامة ابن رشد درج  8الطابق
 2املحمدية.
الشخص املعنوي PHARMACIE :
 RIF MOHAMMEDIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد ،رأس املال بمساهمة عينية
 3.000.000 :درهم ،مقرها شارع
سبتة إقامة نبيل عمارة ب مكازة رقم
 4املحمدية ،املسير  :السيدة حليمة
ريفي.
وعليه فإن جميع التعرضات
يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه
املحكمة داخل أجل  15يوما من
تاريخ صدور النشرة الثانية.
النشرة الثانية
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املحكمة االبتدائية بالجديدة

تحويل أصل تجاري من شخص ذاتي
إلى شخص اعتباري
ملف رقم 2022/08 :
حساب رقم 30307 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17فبراير  2022ومسجل بتاريخ
قامت السيدة MALIKA MALIHI
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BJ176813بتحويل األصل
التجاري من شخص ذاتي إلى شخص
اعتباري في اسم PHARMACIE
 OULED HAMDANEالكائن ب :
51-52CENTRE OLD HAMDANE,
.EL JADIDA
املزاول فيه نشاط :
.PHARMACIE
وذلك حسب الشروط والكيفية
املذكورة في العقد.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
وعليه فإن التصريحات باملبالغ
هند لصفر
املستحقة تقبل بكتابة الضبط
 65مكرر باملحكمة االبتدائية بالجديدة داخل
أجل  15يوما من تاريخ النشرة الثانية.
 املحكمة االبتدائية بالخميسات
النشرة األولى
بيع مفتاح
املشرف على مصلحة السجل التجاري
ملف رقم 2022/08 :
 56مكرر
حساب رقم 15784 :
املحكمة االبتدائية بالجديدة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 16مارس  2021باعت السيدة إعالن عن تحويل أصل تجاري من
شخص اعتباري إلى معنوي
مليكة ملغاري الحاملة ل ب.ت.و رقم
ملف رقم 2022/10
 F192204نيابة عن السيدتين هاجر
حساب رقم 31348
وشيماء ايت بيهي للسيد شفيق
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
املنصوري الحامل ل ب.ت.و رقم
 XA59000املفتاح الكائن برقم  98في  6يناير  2022ومسجل بتاريخ
 14مارس  2022تحت رقم
حي السالم  2تيفلت الخميسات بثمن
السيد
قام
 90.000درهم وحدد ثمن الكراء في 5705/6150
BENDAHOU
MOHAMED
مبلغ  750درهم للشهر.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب  FAYCALالحامل لبطاقة التعريف
أن توضع بكتابة الضبط باملحكمة الوطنية رقم  BE802675بتحويل
االبتدائية بالخميسات داخل أجل األصل التجاري من شخص اعتباري 
خمسة عشر (  )15يوما ابتداء من إلى شخص معنوي في اسم شركة
« »LE PRIVE SARL - SARLالكائن ب
تاريخ صدور النشرة الثانية.
. 41 Bis AV DES FAR, EL JADIDA :
النشرة الثانية
املزاول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
:
نشاط
في
 97مكرر «.»RESTAURATEUR A LA CARTE
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وذلك حسب الشروط والكيفية
املذكورة في العقد.
وعليه فإن التصريحات بالديون
تقبل بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بالجديدة داخل أجل
 15يوما من تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل التجاري

 101مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهاربيع أصل تجاري
رقم 2022/07 :
حساب خصو�صي رقم 25158 :

طلب إشهاربيع أصل تجاري

بمقت�ضى عقد موثق حرر
بالقنيطرة بمكتب األستاذ عادل برادة
بتاريخ  31مارس  2022باع :
LES HERITIERS DU FEU
ABDELFATTAH EL HAITAMY
األصل التجاري الكائن ب  :مجموعة
بركان رقم  6القنيطرة ،واملستغل
كصيدلية تحت اسم  PHARMACIE
 IBN AL HAITAMواملقيد بالسجل

الجريدة الرسمية
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
بالقنيطرة تحت رقم  48988والذي تم
تقديره ب  1.750.000درهم.
لفائدة  :السيدة JOUAHRI
HAFSA MAROCAINE CIN
.G419547
فعلى دائني البائع املذكور أعاله
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة
االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل
خمسة عشر (  )15يوما ابتداء من
تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 84
من مدونة التجارة.
النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 41مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة

ملف التنفيذ رقم :
2021/6101/6093
بيع نصيب باملزاد العلني
يعلن رئيس كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بتمارة ان
بيعا باملزاد العلني سيقع بتاريخ
 15يوليو  2022على الساعة العاشرة
صباحا بقاعة البيوعات رقم  4بمقر

8587

هذه املحكمة لنصيب املحجورة بتمارة وللمزيد من املعلومات يمكن
من العقار املسمى «كدية ملوك» االتصال بمكتب التنفيذ حيث
ذي الرسم العقاري   38/125313يوجب ملف اإلجراءات.
عن رئيس كتابة الضبط
واملتواجد بدوار املناصير أوالد مكنون
36
الواللدة تمارة.
لفائدة السيد محمد زكطة
محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو القرار
الحاجرعلى السيدة محجوبة زكطة.
الجاعل محل املخابرة بمكتب ملف جنائي رقم 2022/2609/435 :
اإلسم العائلي  :فرج
األستاذ الشرقاوي املعطاوي املحامي
االسم الشخ�صي  :جبران ابن
بهيئة الرباط.
عبد الواحد ،وأمه السعدية بنت
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيع الجياللي ،املولود بتاريخ  19يونيو 
العقار باملزاد العلني في حدود نصيب  1993بالرباط ،الساكن برقم 8
املحجور عليها في مبلغ  1.415.500حي كيش لوداية الرباط حكم عليه
درهم ،يؤدي من رسا عليه املزاد بتاريخ  14فبراير  2022من طرف
الثمن ناجزا مع زيادة  %3لفائدة غرفة الجنايات بفاس من أجل جناية
السرقة املوصوفة بالتعدد والعنف
الخزينة العامة.
والتهديد.
وقد كان أعلى عرض قدم بتاريخ
وبمعاقبته عن ذلك بأربع سنوات
 21يناير  2022هو   1.902.163,64حبسا نافذا وتحميله الصائرواإلجبار
درهم.
في األدنى.
الرئيس
وعلى الراغبين في املشاركة في املزاد
ممثل النيابة العامة
الحضور في اليوم والساعة املحددين
كاتب الضبط
14
لذلك بمقر املحكمة االبتدائية

الجريدة الرسمية

8588
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 - .IIIإعالنات إدارية
وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
املوضوع  :التحديد اإلداري
رقم 943
املرجع  :املرسوم رقم 240.21.2
الصادرفي  15أبريل 2021
إن محضر تحديد العقار املدعو 
«الحرشة» ،الذي تم تحديده في اسم
الجماعات الساللية «الروسييش»،
قد تم وضعه بمقرقيادة جبل الحبيب
بإقليم تطوان ،وكذا باملحافظة على
األمالك العقارية ومصلحة املسح
العقاري تطوان ،حيث يمكن لكل من
يعنيه األمراالطالع عليه.
واستنادا ملقتضيات املادة  9من
القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد
اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية
فإن أجل التعرض على هذا التحديد
اإلداري محدد في ثالثة (  )3أشهر
ابتداء من  11ماي  2022تاريخ نشر
هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
وتجدر اإلشارة إلى أن التعرض
على التحديد اإلداري يجب تقديمه
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية
قيادة جبل الحبيب ،وذلك إلى غاية
 9أغسطس .2022
واستنادا إلى مقتضيات املادة 10
من القانون رقم  63.17املشار إليه
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع
لدى املحافظة على األمالك العقارية
بتطوان مطلبا للتحفيظ لتأكيد
تعرضه ،وذلك داخل ثالثة ( )3أشهر
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات
أي قبل  7نوفمبر .2022
1

«الحارش» ،الذي تم تحديده في اسم
الجماعات الساللية «اشقاريش»،
قد تم وضعه بمقر قيادة بني يدر
بإقليم تطوان ،وكذا باملحافظة على
األمالك العقارية ومصلحة املسح
العقاري تطوان ،حيث يمكن لكل من
يعنيه األمراالطالع عليه.
واستنادا ملقتضيات املادة  9من
القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد
اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية
فإن أجل التعرض على هذا التحديد
اإلداري محدد في ثالثة (  )3أشهر
ابتداء من  11ماي  2022تاريخ نشر
هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
وتجدر اإلشارة إلى أن التعرض
على التحديد اإلداري يجب تقديمه
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية
قيادة بني يدر ،وذلك إلى غاية
 9أغسطس .2022
واستنادا إلى مقتضيات املادة 10
من القانون رقم  63.17املشار إليه
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع
لدى املحافظة على األمالك العقارية
بتطوان مطلبا للتحفيظ لتأكيد
تعرضه ،وذلك داخل ثالثة ( )3أشهر
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات
أي قبل  7نوفمبر .2022
2
وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

املوضوع  :التحديد اإلداري
رقم 948
املرجع  :املرسوم رقم 282.21.2
الصادرفي  15أبريل 2021
إن محضر تحديد العقار املدعو 
«عين اسعادن ،املالعب» ،الذي تم
وزارة الداخلية
تحديده في اسم الجماعات الساللية
مديرية الشؤون القروية
املوضوع  :التحديد اإلداري
«الزغامرة» ،قد تم وضعه بمقر
رقم 946
قيادة بني يدر بإقليم تطوان ،وكذا 
باملحافظة على األمالك العقارية
املرجع  :املرسوم رقم 285.21.2
ومصلحة املسح العقاري تطوان،
الصادرفي  15أبريل 2021
إن محضر تحديد العقار املدعو  حيث يمكن لكل من يعنيه األمر

االطالع عليه.
واستنادا ملقتضيات املادة  9من
القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد
اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية
فإن أجل التعرض على هذا التحديد
اإلداري محدد في ثالثة (  )3أشهر
ابتداء من  11ماي  2022تاريخ نشر
هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
وتجدر اإلشارة إلى أن التعرض
على التحديد اإلداري يجب تقديمه
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية
قيادة بني يدر ،وذلك إلى غاية
 9أغسطس .2022
واستنادا إلى مقتضيات املادة 10
من القانون رقم  63.17املشار إليه
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع
لدى املحافظة على األمالك العقارية
بتطوان مطلبا للتحفيظ لتأكيد
تعرضه ،وذلك داخل ثالثة ( )3أشهر
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات
أي قبل  7نوفمبر .2022
3
وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

املوضوع  :التحديد اإلداري
رقم 951
املرجع  :املرسوم رقم 279.21.2
الصادرفي  15أبريل 2021
إن محضر تحديد العقار املدعو 
«بوزيدش ،باب الريح ،تمنوحة،
امكاز ،عين حمرة ،تاشت الدويرة،
مرج الكزار ،مرج الكبير ،الطهار
بوليلة ،زيطة ،طرف منمسرين،
عين املراحن ،كرن املال ،جرجيرة،
حجر منقوب ،كرة الكبش ،الدملان
الخرازين ،صحن تاركرة» ،الذي تم
تحديده في اسم الجماعات الساللية
«تافروت» ،قد تم وضعه بمقر قيادة
جبل الحبيب بإقليم تطوان ،وكذا 
باملحافظة على األمالك العقارية
ومصلحة املسح العقاري تطوان،
حيث يمكن لكل من يعنيه األمر

االطالع عليه.
واستنادا ملقتضيات املادة  9من
القانون رقم  63.17املتعلق بالتحديد
اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية
فإن أجل التعرض على هذا التحديد
اإلداري محدد في ثالثة (  )3أشهر
ابتداء من  11ماي  2022تاريخ نشر
هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
وتجدر اإلشارة إلى أن التعرض
على التحديد اإلداري يجب تقديمه
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية
قيادة جبل الحبيب ،وذلك إلى غاية
 9أغسطس .2022
واستنادا إلى مقتضيات املادة 10
من القانون رقم  63.17املشار إليه
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع
لدى املحافظة على األمالك العقارية
بتطوان مطلبا للتحفيظ لتأكيد
تعرضه ،وذلك داخل ثالثة ( )3أشهر
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات
أي قبل  7نوفمبر .2022
4

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/674بتاريخ  14أبريل
 2022الذي سيجري على العقار
املسمى رياض النخيل  50ذي الرسم
العقاري عدد  7/180242املتواجد  
بمقاطعة سايس امللحقة اإلدارية
الزرهون ،إقليم فاس ،ابتداء من
تاريخ  2ماي  2022إلى غاية  12ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء  
منه من أجل سقي مساحته 0,0180
هكتارا لفائدة السيدة بنطاما سهام
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
. CB85708
8

الجريدة الرسمية
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وكالة الحوض املائي لسبو

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

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/659بتاريخ  13أبريل
 2022الذي سيجري على العقار
املسمى حسنية  3-1ذي الرسم
العقاري عدد  41/63807املتواجد
بالجماعة الترابية   كندر ،سيدي 
اخيار،دائرة صفرو،إقليم صفرو،
ابتداء من تاريخ  2ماي  2022إلى غاية
 12ماي   2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء  منه من أجل سقي مساحة
 5هكتارات لفائدة السيد غنضور
الجاللي الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية . H5202
9

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/679بتاريخ  13أبريل
 2022الذي سيجري على العقار
املسمى احمد  4ذي الرسم العقاري 
عدد  67/25879املتواجد بالجماعة
الترابية آيت يغرم،دائرة أكوراي،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ 6
ماي   2022إلى غاية  16ماي  2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بحفر بئر وجلب املاء  منه من أجل
اإلستعمال املنزلي وإرواء املاشية
وسقي مساحة  0,01هكتارا لفائدة
السيد يدير جمال الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .D610429
11

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/400/بتاريخ  19أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى التيرست ذي شهادة ادارية
رقم  123/2022املتواجد بالجماعة
الترابية مجاط ،دائرة احواز مكناس،
إقليم مكناس ،ابتداء من تاريخ
 9ماي  2022إلى غاية  18ماي 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  2.5849هكتارا لفائدة
السيد جعفاري حسن ومن معه
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .D123060
16

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 2022/677بتاريخ  13أبريل
 2022الذي سيجري على العقار
املسمى اولحاج  1ذي الرسم العقاري 
عدد   05/49839املتواجد بالجماعة
الترابية سبت جحجوح، ،دائرة
أكوراي ،إقليم الحاجب ،ابتداء من
تاريخ  6ماي  2022إلى غاية 16ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بحفر بئر وجلب املاء  منه
من أجل سقي مساحة  5هكتارات
لفائدة السيد والحاج عبد القادر
الحامل   لبطاقة التعريف الوطنية
. D141469
10

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/4695بتاريخ   18أبريل 2022
الذي سيجري على العقار املسمى
بالد علواني ذي الرسم العقاري 
عدد  05/33503املتواجد بالجماعة
الترابية الدخيسة ،دائرة أحواز
مكناس ،إقليم مكناس ،ابتداء من
تاريخ  6ماي  2022إلى غاية  16ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء  منه
من أجل سقي مساحة  1,46هكتارا 
لفائدة السيدة فاطمة العلواني
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
.D843356
15

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/698/بتاريخ  18أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى رابحة سعيد ذي عقد
شراء ض بعدد  270ص 220
املتواجد بالجماعة الترابية سيدي 
املخفي ،قيادة سيدي عدي،
إقليم افران ،ابتداء من تاريخ
 16ماي  2022إلى غاية  25ماي 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
االستعمال املنزلي وإرواء املاشية
والسقي مساحة  3.2490هكتارات
لفائدة السيد وجطيطي اسعيد
ومن معه الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .D203891
18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

وكالة الحوض املائي لسبو

افتتاح البحث العلني

ملخص قرار

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/3042/بتاريخ  19أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى داسولي  1ذي الرسم العقاري 
عدد   05/170808املتواجد بالجماعة
الترابية املهاية ،دائرة احواز مكناس،
إقليم مكناس ،ابتداء من تاريخ
 9ماي  2022إلى غاية  18ماي 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
االستعمال املنزلي وارواء املاشية
وسقي مساحة  5هكتارا لفائدة
السيد الدسولي محمد يونس الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.C29919
17

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/697/بتاريخ  18أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى بوملهازيرذي نسخة رسم شراء
اصله مضمن تحت رقم  785صحيفة
 507املتواجد بالجماعة الترابية
تزكيت  ،إقليم افران ،ابتداء من تاريخ
 16ماي   2022إلى غاية  25ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه ،من أجل سقي مساحة 3.1596
هكتارات لفائدة السيدة يامنة
قسو وعلي اوكان الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  DB17063و
.D251791
19

افتتاح البحث العلني

الجريدة الرسمية
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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 2022/681/بتاريخ 18
أبريل  2022الذي سيجرى على
العقار املسمى قرب املقطيعة ذي 
الرسم العقاري عدد 16/48009
املتواجد بالجماعة الترابية عين
الجوهرة   ،دائرة تيفلت إقليم
الخميسات ،ابتداء من تاريخ
 6ماي  2022إلى غاية  16ماي 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  1.68هكتارا لفائدة
السيد فائز عمر الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .G25518
20

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/692بتاريخ  18ابريل ،2022
الذي سيجري على العقار املسمى
امريسطة ذي الرسم العقاري رقم
 ،81/15112املتواجد بالجماعة
الترابية سيدي عبد الرزاق ،دائرة
تيفلت ،اقليم الخميسات ،ابتداء من
تاريخ  6ماي  2022الى غاية  15ماي 
 ،2022بحث علني في شان مشروع
الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء
منه ،من اجل سقي مساحة 1.67
هكتارا لفائدة السيد(ة) جبران خليل
ومن معه الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .CB176583
22

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/687بتاريخ  18ابريل ،2022
الذي سيجري على العقار املسمى
الرمل ذي الرسم العقاري رقم
 ،81/14680املتواجد بالجماعة
الترابية ايت علي اولحسن ،دائرة
تيفلت ،اقليم الخميسات ،ابتداء من
تاريخ  6ماي  2022الى غاية  15ماي 
 ،2022بحث علني في شان مشروع
الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء منه،
من اجل سقي مساحة 0.3090
هكتارا لفائدة السيد(ة)  بقالة عزيز
ومن معه الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .G115934
24

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/685بتاريخ  18أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«فدان الهامة  »2ذي الرسم العقاري 
رقم  16/70198املتواجد بالجماعة
الترابية سيدي عالل املصدر ،دائرة
الخميسات ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  6ماي  2022إلى غاية
 16ماي   2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه من أجل سقي مساحة
 1,4810هكتارا لفائدة السيد بلشقر
عبد الحفيظ ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .AD3301
26

وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/682بتاريخ  18ابريل ،2022
الذي سيجري على العقار املسمى
ملك سعيد مستخرج من امللك
االصلي املسمى ظهر عدوا ذي املطلب
رقم  ،16/14480املتواجد بالجماعة
الترابية سيدي عبد الرزاق ،دائرة
تيفلت ،اقليم الخميسات ،ابتداء من
تاريخ  6ماي  2022الى غاية  15ماي 
 ،2022بحث علني في شان مشروع
الترخيص بانجاز بئر وجلب املاء منه،
من اجل سقي مساحة 1.6735
هكتارا لفائدة السيد(ة)  اهريمش
سعيد الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .XA18632
21

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/693بتاريخ  18ابريل ،2022
الذي سيجري على العقار املسمى   
فدان سهب البطاين ذي ملكية
ض بعدد  ،139املتواجد بالجماعة
الترابية سيدي عالل املصدر ،دائرة
الخميسات ،اقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  6ماي   2022الى
غاية  15ماي   ،2022بحث علني في
شان مشروع الترخيص بانجاز بئر
وجلب املاء منه ،من اجل االستعمال 
املنزلي وسقي مساحة  0.4071هكتارا 
لفائدة السيد(ة) اعليوات محمد  
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .SH24531
23

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 686بتاريخ  18ابريل  ،2022الذي 
سيجري على العقار املسمى فدان
الواد ذي نظير شراء ض برقم ،173
املتواجد بالجماعة الترابية سيدي 
عالل املصدر ،دائرة الخميسات،
اقليم الخميسات ،ابتداء من تاريخ 6
ماي  2022الى غاية  16ماي ،2022
بحث علني في شان مشروع الترخيص
بانجاز بئر وجلب املاء منه ،من اجل
سقي مساحة    0.7830هكتارا 
لفائدة السيد(ة)  محمد الحمداني
والسيدة مريم زيدوح  الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  AB263887و
.AA22506
25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/684بتاريخ  18أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«عين دراوة» ذي الرسم العقاري 
رقم  81/11267املتواجد بالجماعة
الترابية ايت علي اولحسن ،دائرة
تيفلت ،إقليم الخميسات ،ابتداء من
تاريخ  6ماي  2022إلى غاية  16ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة  1,75هكتارا 
لفائدة السيد بناوي عبد املجيد،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.B635955
27
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افتتاح البحث العلني
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افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/683بتاريخ  18أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«فدان عين ادراوة» ذي الرسم
العقاري رقم  81/11294املتواجد
بالجماعة الترابية ايت علي اولحسن،
دائرة تيفلت ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  6ماي  2022إلى غاية
 16ماي   2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه من أجل سقي مساحة
 1,6706هكتارا لفائدة السيد بناني
محمد ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .A116747
28

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/690بتاريخ  18أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«لبشيرة» ذي شراء ض بعدد
 291املتواجد بالجماعة الترابية
مقام الطلبة ،دائرة تيفلت ،إقليم
الخميسات ،ابتداء من تاريخ  6ماي 
 2022إلى غاية  16ماي  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  0,30هكتارا لفائدة
السيد برحو حميد ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .A76052
30

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/688بتاريخ  18أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«فدان ظهر الجامع» ذي شراء
ص بعدد  362ص  368املتواجد
بالجماعة الترابية سيدي عالل 
املصدر ،دائرة الخميسات ،إقليم
الخميسات ،ابتداء من تاريخ  6ماي 
 2022إلى غاية  16ماي  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
بئر وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  0,30هكتارا لفائدة السيد
الغنيمي العربي ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .A367731
32

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/700بتاريخ  19أبريل 2022
الذي سيجري على العقار املسمى
سالمي  1ذي الرسم العقاري رقم
 67/3827املتواجد بالجماعة
الترابية ايت يعزم ،دائرة أكوراي،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 9ماي   2021إلى غاية  18ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بحفر بئر وجلب املاء منه،
من أجل سقي مساحة  5هكتارات
لفائدة السيد الحسين سالمي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.D168049
43

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
 2022/712بتاريخ  20أبريل 2022
الذي سيجري على العقار املسمى
ليبوبلي موضوع الرسم العقاري 
رقم  K/1341ذي شهادة إدارية رقم
 1270/2021املتواجد بالجماعة
الترابية آيت حرز هللا ،دائرة عين
تاوجدات ،إقليم الحاجب ،ابتداء
من تاريخ  9ماي   2021إلى غاية
 18ماي   2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة
 1,5540هكتار لفائدة السيدة مينة
نجيب الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .M177036
42

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/702بتاريخ  19أبريل 2022
الذي سيجري على العقار املسمى
ياسين ذي الرسم العقاري رقم
 67/11421املتواجد بالجماعة
الترابية راس جيري ،دائرة أكوراي،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ
 9ماي  2021إلى غاية  18ماي 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بحفر بئر وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  0,7810هكتار لفائدة
السيد اسماعيل ابو مروان ينوب عن
أبنائه القاصرين يمنى أبو أبو مروان
وياسين ابو مروان الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .D631426
44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/691بتاريخ  18أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«عين العيا�شي» ذي الرسم العقاري 
رقم  16/48405املتواجد بالجماعة
الترابية ايت علي اولحسن ،دائرة
تيفلت ،إقليم الخميسات ،ابتداء من
تاريخ  6ماي  2022إلى غاية  16ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه
من أجل االستعمال املنزلي وسقي
مساحة  1,38هكتارا لفائدة السيد
الباهي محمد ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .K98470
29

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/689بتاريخ  18أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«تاغرست» ذي الرسم العقاري 
رقم  81/11258املتواجد بالجماعة
الترابية سيدي عبد الرزاق ،دائرة
تيفلت ،إقليم الخميسات ،ابتداء من
تاريخ  6ماي  2022إلى غاية  16ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة 2,6851
هكتارا لفائدة السيد لحياني سعيد،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.AD43142
31
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افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/701بتاريخ  19أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«سعيد» ذي الرسم العقاري رقم
 67/26164املتواجد بالجماعة
الترابية سبع عيون ،باشوية سبع
عيون ،إقليم الحاجب ،ابتداء من
تاريخ  5ماي  2022إلى غاية  18ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بحفر بئر وجلب املاء منه
من أجل سقي مساحة  2هكتارات
لفائدة السيد بنديدي سعيد ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية .D310219
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بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/696بتاريخ  18أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«الفدان» ذي عقد بيع مصادق
عليه بتاريخ  23أبريل  2021املتواجد
بالجماعة الترابية بوعادل ،دائرة
تاونات ،إقليم تاونات ،ابتداء من
تاريخ  9ماي  2022إلى غاية  18ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل االستعمال املنزلي وإرواء
املاشية لفائدة السيد محمد الطهري 
ومن معه ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .ZT117080
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/699بتاريخ  19أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«فضل هللا» موضوع الرسم العقاري 
رقم  54/6263ذي عقد كراء بتاريخ
 4أبريل  2022املتواجد بالجماعة
الترابية الغوازي ،دائرة قرية  با محمد،
إقليم تاونات ،ابتداء من تاريخ  9ماي 
 2022إلى غاية  18ماي  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
االستعمال املنزلي وسقي مساحة
 0,50هكتارا لفائدة شركة STE NK
 PLASTICفي شخص ممثلها القانوني
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.C655077
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افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/704بتاريخ  20أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«سيدي محمد الشريف» ذي مطلب
التحفيظ رقم  81/4375املتواجد
بالجماعة الترابية عين الجوهرة  ،
دائرة تيفلت ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  9ماي  2022إلى غاية
 18ماي   2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة
 0,40هكتارا لفائدة السيد صابيق
زينب الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .A601109
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/715بتاريخ  21أبريل 2022
الذي سيجرى على العقارات املسماة
«ايت ميمون» 46-52-53-127-128
ذي شهادة امللكية رقم K/17900
وايت الرمل وترميلت وارمل ذي 
عقود شراء مضمنة بعدد  403ورقم
 207ورقم  71املتواجدة بالجماعة
الترابية بن صميم ،قيادة اركالون،
إقليم افران ،ابتداء من تاريخ 17
ماي   2022إلى غاية  27ماي  2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من
اجل سقي مساحة  4,9231هكتارات
لفائدة السيد رحيوي ادهبي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية .A85 569
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افتتاح البحث العلني

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/705بتاريخ  20أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«فدان �سي رزوق» ذي عقد شراء ض
بعدد  17ص  19املتواجد بالجماعة
الترابية ايت يدين ،دائرة الخميسات،
إقليم الخميسات ،ابتداء من تاريخ
 9ماي  2022إلى غاية  18ماي 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  0,2070هكتارا لفائدة
السيد حاجي حكيمة الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .X57645
50

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/708/بتاريخ  20أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «فدان الحرش» ذي الرسم
العقاري رقم  16/41679املتواجد
بالجماعة الترابية مجمع الطلبة،
دائرة الخميسات ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  9ماي  2022إلى غاية
 18ماي   2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة
 1,17هكتارا لفائدة السيدة وريط
فاطمة الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية  X98159أصالة عن نفسها 
ونيابة عن بناتها القاصرات كنزة
احزون وياسمين احزون وسيمان
احزون.
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/709/بتاريخ  20أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «امليل  »2ذي شهادة امللكية
رقم  R/7918املتواجد بالجماعة
الترابية عين الجوهرة ،دائرة تيفلت،
إقليم الخميسات ،ابتداء من تاريخ
 9ماي  2022إلى غاية  18ماي 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  2,6093هكتارا لفائدة
شركة «STE ALINA AGRO» SARL
في شخص ممثلها القانوني.
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/706/بتاريخ  20أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «عقبة ملستوي حوزت الغزة»
ذي عقد شراء ضمن برقم 517
صحيفة  432املتواجد بالجماعة
الترابية سيدي عبد هللا الخياط،
دائرة زرهون ،إقليم مكناس ،ابتداء
من تاريخ  9ماي   2022إلى غاية
 18ماي   2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة
 0,6369هكتارا لفائدة السيد محمد
الرفاعي الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .D220669
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/710/بتاريخ  20أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «بولشفار  »2ذي الرسم
العقاري رقم  27/33428و«بولشفار
 »3ذي الرسم العقاري رقم
 27/33429املتواجدين بالجماعة
الترابية الحمام ،دائرة أكلموس،

إقليم خنيفرة ،ابتداء من تاريخ 9
ماي   2022إلى غاية  18ماي  2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من
أجل سقي مساحة  2,7305هكتارا 
لفائدة السيد بوزاهير عبد الهادي 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.V158304
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/711/بتاريخ  20أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «سهب لغنم  »1ذي الرسم
العقاري رقم  57/21795املتواجد
بالجماعة الترابية ضاية عوا ،قيادة
ضاية عوا ،إقليم افران ،ابتداء من
تاريخ  16ماي  2022إلى غاية  26ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه ،من أجل سقي مساحة 1,1610
هكتارا لفائدة السيد علوي هاشم
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.UA9846
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/680/بتاريخ  18أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «ارض فالحية» ذات عقد
بيع محرر بتاريخ  17يونيو  1980
وملحق عقد بيع املحرر بتاريخ 17
يونيو   1980املتواجد بالجماعة
الترابية إقدار ،دائرة الحاجب،
إقليم الحاجب ،ابتداء من تاريخ 6
ماي   2022إلى غاية  16ماي  2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجازثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  1,91هكتارا لفائدة
السيد العمري العلوي موالي امحمد
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.A47935
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/707/بتاريخ  20أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «تغزوت» موضوع الرسم
العقاري رقم  67/20975ذي عقد
بيع محرر بتاريخ فاتح مارس 2022
املتواجد بالجماعة الترابية آيت

نعمان ،دائرة الحاجب ،إقليم
الحاجب ،ابتداء من تاريخ  9ماي 
 2022إلى غاية  18ماي  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من
أجل سقي مساحة  5هكتارا لفائدة
السيد اقر�شي محمد الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .D58373
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة
وكالة الحوض املائي لسبو رقم
ح.ج 2022/703/بتاريخ  20أبريل
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «اقدران  »384ذي الرسم
العقاري رقم  59/15031املتواجد
بالجماعة الترابية إقدار ،دائرة
الحاجب ،إقليم الحاجب ،ابتداء من
تاريخ  9ماي  2022إلى غاية  18ماي 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه ،من أجل سقي مساحة 2,5463
هكتارا لفائدة السيد بوفر�سي
املصطفى علوي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .D7372
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