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......................................................................................................ARCHI-ELMA

10460

........................................................................................ STE ALAMI FORAGE

10465

..............................................................................................SOUSS VOLAILLE

10460

............................................................................................ STE ANISS FOOD

10465

........................................................................................... STE BAY OPTIQUE

10460

................................................................................. STE IMI OUSSAKAشركة

10465

...........................................................................BELID DE CONSTRUCTION

10460

.................................................................... STE « IGRAR-N-TASSRA IMMO

10465

....................................................................................... SOCIETE DIMI-TRAV

10460

............................................................................................. STE. IGHREM BIO

10465

............................................................................... STE ICHWA TRANSPORT

10461

....................................................................................... STE SAIBAS NEGOCE

10465

................................................................................ STE OUAZHA TRAVAUX

10461

...........................................

10466

................................................................................................ STE SW PROJET

10461

...........................................................................................STE STAR GLACON

10466

............................................................................................. م.ش.  ASAT  شركة

10461

..................................................................... STE TIGOUGA DISTRIBUTION

10466

.............................. »NOUR INTERNATIONAL TRANSPORT SARL شركة

10461

........................................................................................................AMAPEX SA

10466

................................................................................................. STE BEN COOK

10461

...................................................................................... AL KHAER D’AGADIR

10466

................................................................ SOCIETE TWADA LKHIR SERVICE

10461

..................................................................................................... ACTAS شركة

10466

....................................... SOCIETE KHIDMA AGADIR SERVICE SARL AU

10461

....................................................................................................ANBERMEDIA

10466

.............................................................................. م.م. – شKELSAcom شركة

10462

..............................................................................................EL KHAFIF PLAST

10466

....................................................................................»DIMA SFA SARL شــركة

10462

................................................................................................... STE CARSALIS

10467

..................................................................م.م. » شSTEAM NEGOCE « شركـة

10462

................................................................................................ STE EXTRA PVC

10467

.........................................................................................................AGAFONTE

10462

...............................................................................ELECTRO AIT BEN HAWA

10467

........................................................................................................THE CASTLE

10462

................................................................................................................LIHADE

10467

........................................................................ التسيير الحر لفندق ومقهى امنو

10462

.............................................................................................STE MHDAWYA

10467

...........................................................................STE AYOUB.MED TRAVAUX

10463

.................................................................................. STE SOUFOUSS TRANS

10467

....................................................................................Ste 2HM FRUIT S.A.R.L

10463

.......................................................................................................... STE SOTES

10467

....................................................................................... VIENNE OPTIC شركة

10463

.............................................................................................................. SB TECH

10468

............................................................................... STE UNIVERS AIT SALAH

10463

......................................................................................................... TOLANTEC

10468

............................COMPTOIR DES REVETEMENTS CODERE S.A.R.L.AU

10463

...............................................................................................STE TH DESIGNE

10468

....................................................................................................... شركـة اميڴرو

10463

................................................................................................ STE ZERA DREE

10468

...................................................................................................... شركـة ساموتي

10464

.........................................................................................STE MANI ISLMANE

10468

.............................................................................STE LS COURAGE MAROC

10464

.......................................................................SOCIETE EL GRARA SERVICES

10469

.......................................................................................................STE APPILAB

10464

........................Sté BUREAU D’ETUDE DE PROJETS POLYTECHNIQUES

10469

............................................................................................... STE FONINVESZ

10464

................................................................................. FLEUR D’ARGANE شركة

10469

........................................................................................... DUO FONCIAMEZ

10464

............................................................................................... STE ERTL TRANS
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10476

...................................................................................... بيومو اكساس كوط دوغ

10469

..............................................................................................ESSAYDI BOVINS

10476

..............................................................................................NEGOPERA SARL

10469

.................................................... BELKAHIA ET FILS DE CONSTRUCTION

10477

...............................................................................................AETHER MAROC

10470

................................................................................................... STE KS EVENT

10477

.....................................................................................................MAK CENTER

10470

.................................................................................................... STE ICE LADY

10477

..................................................................................................... TAMANOUR

10470

........................................................................ STE BRAKETT ACCESSOIRES

10478

.............................................« SOCIÉTÉ BIO PARA SANTE TINGHIR SARL

10470

...................................................................................... Ste ELSO INVESTING

10478

.......................................LA MAROCAINE DE LA GUERISON PRANIQUE

10470

............................................................................... SOCIETE ALMAS BATISSE

10478

............................................................................................IKRIMA BUSINESS

10470

.............................................................. JPS CONSEIL & DEVELOPPEMENT

10478

...................................................................................................... SALE INVEST

10470

.......................................................................................................BLUEVIVACE

10479

.........................................................................................................CHAIFOOD

10471

......................................................................................................... SWAP OUT

10479

.........................................................................STE ASM FASHION SARL AU

10471

............................UNIVERSE BUILDING ENGINEERING AND SERVICES

10479

.......................................................STE NASER BAD IMPO EXPO SARL AU

10471

....................................................................................................... IMCHAYTEX

10480

.......................................................................STE BERTAL ORIENT SARL AU

10471

..................................................................................................... TEXSERVICES

10480

.......................................................................STE SALIMA CHARK SARL AU

10471

............................................................................................ORCHIDEE ASSUR

10480

....................................................................................................DECO PASTEL

10471

......................................................................................................... إنوف فايشن

10481

.......................................................................................................SOCOUVCO

10472

........................................................................................................... نهاري تورس

10481

.....................................................................ESPACE TIOUAL MATHS PRIVE

10472

..............................................................SUD RENOVATION IMMOBILIERE

10481

...................................................................................................... KENTI FARM

10472

......................................................................... ste TURK-MARBRE SARL AU

10482

......................................................................................................................PGIS

10472

......................................................................................................AUDIOKECH

10482

...................................................................................................MAZURA FISH

10473

.......................................................................................... WAJAD INGENERIE

10482

...................................................................................................MAZURA FISH

10473

....................................................................................................AMELKIS PRO

10482

..................................................................................SOLINGE TRANSPORTS

10473

...................................................................................OPERATIONS MALIERE

SOCIETE

10473

......................................................................................RIADS ET DEMEURES

INDUSTRIELLE

DE

TISSAGE

INDEMAILLABLE

10483

..........................................................................................(SOTISMAIL)

10473

................................................................... SERVERL DIGITAL MANAGEME

10483

.....................................................SOLINGE RESIDENCES TOURISTIQUES

10473

.........................................................SERVERL DIGITAL MANAGEME شركة

10483

............................................................................................ ANJEL MARTENES

10474

.................................................................................................... A.S.A STUDIO

10483

.................................................................UNI-PROTECT SERVICE SARL AU

10474

............................................. ATELIER ELECTRO TECHNIQUE DE L’ATLAS

10484

.................................................................UNI-PROTECT SERVICE SARL AU

10474

................................................................................................NEOKIDS PRIVE

10484

.........................................................................................MEDASK HOLDING

10475

..........................................................................................شركة رياض املستقبل

10484

................................................................................................MISBAH INVEST

10475

....................................................................................................شركة املحامدية

10484

......................................................................... EL qourachi service SARL AU

10475

........................................................................... AMINE DREAMS TRAVAUX

10484

............................................................................................TADAWUL INVEST

10475

.................................................................................................. AGADIRSANTE

10484

................................................................................................TAYSSIR INVEST

10475

....................................................................................................... ASFI INVEST

10485

.................................................................................. SEVENPETALS SARL AU

10476

.................................................................................................................KAZAK

10485

..............................................................................................ATLANTIS SOLAR

10476

................................................................................................... LUXUS METAL
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10495

..............................................................................................AGIL BINAE SARL

10485

.......................................................................Sté FOTKA NEGOCE SARL-AU

10495

..............................................................................................AGIL BINAE SARL

10485

....................................................................Sté BIG SMILE TRANS SARL-AU

10495

.............................................................................................SOROR TRADING

10486

......................................................................STE BOUINCHA CAR SARL AU

10495

............................................................................OUMNIA AMENAGEMENT

10486

.......................................................................... STE TITRITE MINERAL SARL

10496

.................................................................................................................ORGAF

10486

...................................................................................AGTIB TRANS NEGOCE

10496

...................................................................................................METALISSIMO

10486

.......................................................................................société H2NAYA CAR

10496

..............................................................................................................PARILOC

10487

....................................................................................................... MED MARO

10497

.......................................................................................................Alam-Khibra

10487

....................................................................... » « «إكومنتكECOMAINTECH«

10497

.................................................................................EL HAJEB LUX CAR SARL

10487

...............................................................................................................HORME

10497

....................................................................................................EMOTIP SARL

10488

.................................................................................................. ROMA ISKANE

10497

............................................................................... HIPRA MAROC SARL AU

10488

...........................................................................STE AGRI-SUDEST SARL AU

10497

.................................................................................................... LOU GABRIEL

10488

..........................STE GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION GHRISS

10498

...................................................................................................العبد الوي ت رج

10488

......................................................................................BANANI ASSISTANCE

10498

........................................................................... TOUR HASSAN PESCADOS

10489

..................................................................................................................SDBTP

10498

.................................................................................................... LOU GABRIEL

10489

..........................................................................................................GOLDLINE

10498

.................................................................................................... LOU GABRIEL

10489

.......................................................................................................BNTJ TRANS

10498

......................................................................................STE SAADA MENAGE

10489

.................................................................................................... MKHICH CAR

10498

........................................................................................TRANSPORT EXPRIF

10490

..............................................................................CULTURE MOTO SARLAU

10499

...............................................................................................................R.ASSET

10490

...............................................................................STE BOH MOST SARL AU

10499

...................................................................................................G A H SERVICE

10490

...................................................................PARA WAFA SANTE بارا وفا سانت

10499

............................................................................................................باتيليكسور

10490

............................................................................................. TANDIF OHI KOB

10500

......................................................................................OFFICE WAREHOUSE

10491

.............................................................................TAHWILAT ISSAM Sarl A.U

10500

........................................................................ LOCAL RUNS GLOBAL SARL

10491

.......................................................................................... STE LINNA TRADIV

10500

...............................................................................CHARGUI-MOTOCYCLES

10491

.................................................................................................................VELLVY

10501

............................................................................................EHI-DE BATIMENT

10492

..........................................................................BERNIA WORKS COMPANY

10501

.....................................................................................PHARMACIE GHAZAL

10492

............................................................................................... SRAGHNA TECH

10501

........................................................................... TOUR HASSAN PESCADOS

10492

.............................................................................................................J.A.B FISH

10501

..........................................................................................................GLOBAL BI

10493

............................................................................................ AFICHAB PROMO

10502

.......................................................................................................H&B INVEST

10493

..................................................................................................................SEMVI

10502

............................................................................................... KHAMS DESIGN

10493

...................................................................................................EURO-CARPET

10502

.......................................................................................... ABDO BOUILDING

10494

.......................................................................SADEKTOURS AFRIQ INVEST

10502

............................................................................................................Os délices

10494

................INSTITUT FAHD DE FORMATION PROFESSIONELLE PRIVE

10503

........................................................................ DIAGNOSTIC ENGINEERING

10494

....................................................................................................دنيا سنتر فوطو

10503

....................................................................................... DAKYZ REAL ESTATE

10494

................................................................AJOUADY ESPACE NEGOCE SARL

10503

.....................................................................................................Géo Courtiers

10495

..............................................................................................AGIL BINAE SARL
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10514

............................................................................................................باتيليكسور

10504

.................................................................................................دوس إرمنوس إمو

10514

...................................................................................KORUM CONSULTING

10504

..............................................................................................LIFESCOLLOIDAL

SOCIETE DE PROMOTION ET DE GESTION TOURISTIQUE EL

10504

................................ ABI GATE SCHOOL OF EXCELLENCE (PRIVE)-SARL

10514

...................................................................................................HAMRA

10505

..................................................................................................LETYMO ليتيمو

10515

.....................................................................................................PARA SABRIN

10505

............................................................................................ ميد سيرفيس إنيرجيز

10515

.........................................................................................ARCHIVOR STUDIO

10505

................................................................................................................ P. ULA

10515

...........................................................................DIADEME BEAUTY CENTER

10506

............................................................................. JASMINE TOURS SARL AU

10516

.......................................................................................... PNEU MR SARL AU

10506

..........................................................................DIZA TRANSPORT SARL AU

10516

................................................................................AFRICA SUPPLY SERVICE

10506

........................................... GROUPE SCOLAIRE RIAD AL ITTIHAD PRIVE

10516

..............................................................................................BATICOAST SARL

10506

........................................................OUMNIA AGENCY OF ORIENTATION

10516

............................................................. PANORAMIC MOROCCANTOURS

10506

......................................................................................GLOBAL SEA SERVICE

10517

..........................................................................................................KABRADES

10507

.................................................................................. STE CHAMA BOIS SARL

10517

..................................................................SHAMS - NAÏL IMPORT EXPORT

10507

...............................................................................................................اكري بينغ

10517

................................................................................................M&N TELECOM

10507

...................... MEKNES IRRIGATION ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE

10517

...................................................................................TRANSPORT EURODRI

10508

................................................................................. BOUNIANE PROMO RC

10518

.............................................................................SOCIETE MITALEN-TRANS

10508

.......................................................................................................FOURNISUP

10518

...........................................................................NEWHOUSE IMMOBILIERE

10508

.....................................................................................................ARCHI-IQBAL

10519

........................................................................................................TRANS.SCO

10509

.....................................................................................................LABAT FOOD

10519

............................................................................................................HUMOLA

10509

................................................................................EL BOUATALOUI SIYAKA

10519

...................................................................................................JITR RENT CAR

10509

.............................................................................................EDU-PIXELS-SARL

10519

...............................................................................................BOUZAR TRANS

10510

.........................................................................................................VTM STYLE

10520

.................................................................................................................ألو فالح

10510

............................................................................................................SER A KET

10520

................................................................................KHALID & EL HAJ TRANS

10510

............................................ TRANS MOUNA 67 S.A.R.L à associé unique

10520

...............................................................................SOCIETE LATICONS SARL

10510

...................................................................................................TAWAKKALNA

10520

.................... Consumable Supplies For Pos Atm And Printers «CSPAP«

10511

........................................................................................................SOTRANOB

10521

......................................................................................MARZO ALIMENTOS

10511

............................................................................................................باتيليكسور

10521

........................................................MODERN CONSTRUCTION PROJETS

10511

......................................................................................................... ENCG MEK

10521

..............................................................................................TC EQUIPEMENT

10511

............................................................................FIRAM ASSURANCES SARL

10521

..........................................................................................................BLL Maroc

10512

.................................STE NOUVELLE DES PRODUITS AGRICOLES SARL

10522

........................................................................................................TOP CLOTH

10512

.......................................................................................................... EPARA.MA

10522

..........................................................................مخبزة و حلويات العربي امليموني

10512

....................................................................................................................يوثمار

10522

.............................................................................................MED CARRELAGE

10513

..................................................................................................كيستوم أونيفورم

10522

................................................................................. STE ECOMARX IMPORT

10513

.....................................................................................MONABO SHOPPING

10523

...............................................................................................OPTEK CONSEIL

10513

.................................................................................. SMART MOVER TRANS

10523

........................................................................................HARA PROMOTION

10514

.........................................................................................TRES CONFECCION
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10533

..........................................................................................................2L DESIGN

10523

...........................................................................................BOUMAAZA CASH

10534

............................................................................................................ ACTIMAR

10523

................................................................TROY FORWARDING COMPANY

10534

........................................................................................................Chay›s Food

10524

.....................................................................SOCIETE METADATA SERVICES

10534

............................................................................................................ ACTIMAR

10524

............................................................................................شركة بونو للخدمات

10534

....................................................... BOULANGERIE PATISSERIE LE NOTRE

10524

..................................................................................REDIBA TRADING SARL

10534

.................................................................................................. CHADID CASH

10525

.................................................................................... JOJOLAND SARL شركة

10535

....................................................................................DOMAINE DE L’ATLAS

10525

........................................................................... STE YOUNIWEMI SARL/AU

10535

...............................................................................................TIMOU EXPRESS

10525

...........................................................EL FARO COMPLEXE TOURISTIQUE

10535

................................................................................................MAIN DEVELOP

10525

........................................................................... STE YOUNIWEMI SARL/AU

10535

.....................................................................................NAHDA TRADING CO

10525

..................................................PROMOTION IMMOBILIERE SOLINGE 2

10536

.........................................................LAST FOREVER « Just Vape » SARL AU

10526

............................................................................................. SAY TREND TRAV

10536

.....................................................................................................AZAG TRANS

10526

...................................... LES RESIDENCES TOURISTIQUES DU DETROIT

10536

.............................................................................................................Ukranord

10526

............................................................................................FLORES CONSULT

10536

.....................................................................................................AZAG TRANS

10527

...............................................................................ALLO PEDIATRE SARL AU

10537

.......................................................................................................................G20

10527

............................................................................................TINGIS CONTROL

10537

.....................................................................................................AZAG TRANS

10527

...............................................................................................SICAME MAROC

10537

......................................................................................................إنديڤ سيستم

10527

........................................................................................7ème Avenue Hôtels

10538

.......................................................................................................L.S UNIVERS

10528

......................................................................................................... SUPERLOG

10538

...............................................................  بلحاج ميد سارلBELHAJ MED SARL

10528

..............................................................GOLEADOR SPORT CONSULTING

SOCIETE D›EXPLOITATION DES PIPES COMMUNAUTAIRE EL

10528

..................................................LABORATOIRE AVENUE MOHAMMED V

10538

....................................................................................................MARSA

10529

..................................................................Ste café restaurant khatabi frères

10538

.......................................................................................... STE OASIS SALIMO

10529

...............................................................................................TAHFIZ SARL AU

10539

..........................................................................................................CDR PRIVE

10529

......................................................................................................NEOCOMAR

10539

..........................................................................................................CDR PRIVE

10529

......................................................................................... EXTRA ASSISTANCE

10539

.................................................................................................................ANAMI

10530

.......................................................................................... ELOURJANI TRANS

10539

..........................................................................................CAFE DEFI SARL AU

10530

..................................................................................................REMYSA TOUR

10539

...................................................................................................LAHACH COM

10530

........................................................BOUKI SUP CENTRE DE FORMATION

10540

..........................................................................................................SOMACOF

10531

..........................................................................................................AIN JNANE

10540

..............................................................................................KC PROTECTION

10531

...........................................................................................I.B.O MULTITRANS

10540

..............................................................................................KC PROTECTION

10531

.............................................................................................................MOULAT

10540

..........................................................................................STE SUPERETTE VIP

10532

................................................................................... AGENCE WLAD GUISSI

10540

..........................................................................................................SOMACOF

10532

................................................................................................أس كونسيارجوري

10541

............................................................................................................BEN BOIS

10532

................................................................................................................AFISUD

10541

............................................................................................ ALLAOUI IMPORT

10533

............................................................................................................شركة غانم

10541

......................................................................................................E.S SECURITE

10533

...............................................................................................AFIX MAGHREB I
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10550

......................................................................................................K.D.C IMMO

10542

..................................................................................FRERES NABBACH ZEM

10550

..............................................................................................EUROMEDITECH

10542

..................................................................................FRERES NABBACH ZEM

10550

................................................................................................................HABDIS

10542

.........................................................................STE EDOUIHRI DE TRAVAUX

10550

...............................................................................AUTO ECOLE SELOUANE

10542

...........................................................................H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE

10551

...............................................................................AUTO ECOLE SELOUANE

10543

..........................................................................................................TWO LARA

10551

.......................................................................................STE HAMDRIP AGRIS

10543

....................................................................POISSONS ORIENT OCCIDENT

10551

............................................................................................................SOSI.DIM

10543

...................................................................................................COLLECTIONT

10552

.....................................................................................TRANS RHINOCEROS

10544

..................................................................................... ROUGE MARRAKECH

10552

.......................................................................................................... AD QUEST

10544

...................................................................................................COLLECTIONT

10552

..........................................................................SOLINGE ASSAINISSEMENT

10544

...........................................................................................AL HOSNA INVEST

10553

......................................................................................................... SOGESOFT

10544

.............................................................................................. AL ISLAH INVEST

10553

...............................................................................................FRUTAS DE ORO

10544

..........................................................................................AL MADAD INVEST

10553

................................................................................................... MCS CONSEIL

10544

......................................................................................................DIAA INVEST

10553

........................................................................................CAFETERIA EL MAIN

10545

..........................................................................................KHALAF HOLDING

10554

...............................................................................................................FLOMM

10545

.............................................................................................STE ORIZONTALE

10554

.......................................................................................................BNC INVEST

10545

.....................................................................................ENTREPRISE BAGHALI

10554

..........................................................................................TOUBEN TRADING

10545

..............................................................PHARMACIE EL AMRI MOHAMED

10554

........................................................................................AGENCE EL YOUSRE

10546

...................................................................................................... AHMED SOL

10555

................................................................................................... MCS CONSEIL

10546

...................................................................................................... AHMED SOL

10555

...................................................................................................................زنكا كار

10546

.............................................................. STE KHAYRATE EL MOTAWASSITE

10555

.................................................................................................STE JAD MIRAL

10546

......SOCITE INDUSTRIELLE D EFFILOCHAGE DE FIBRES - EFFILOCHE

10555

................................................................................................. ARINC MAROC

10547

...............................................................................................PARQUET ITALIA

10556

................................................................................................................ OTAXO

10547

.....................................................................................FIGEACAERO MAROC

10556

............................................................................................................ALTA PRO

10547

.........................................SOCIETE AL AMANE LOCATION DE VOITURE

10556

.................................................................................................STE AHL TAIMA

10556

............................................................LA FERME DE JAMAL لفيغم دو جمال

10547

..........................................................................L›ENVIRONNEMENT

10556

................................................................................................................كرافكس

10548

.....................................................................AFRICA AGRO-DISTRIBUTION

10557

......................................................................................... EL BACHIR PROMO

10548

..................................................................................................التوليي اطوموبيل

10557

........................................................................... M.A NORD BUREAUTIQUE

10548

..................................................................................................التوليي اطوموبيل

10557

........................................................................................AGENCE EL YOUSRE

10548

..................................................................................................التوليي اطوموبيل

10557

...................................................................................................... OXYHEALTH

10548

........................................................................................................ASM CLEAN

10558

.................................................................................................. CREATIVE WEB

10549

................................................................................................... VALDI DIVACE

10558

.......................................................................................AGENCE EL YOUSRE

10549

...................................................................................VIVA IMPORT SARL AU

10558

.............................................................................. KOYA TRAVAUX SARL AU

10549

...........................................................................HAMZA CONSTRUCTIONS

10559

...............................................................................Five Seasons Investments

10550

.............................................................................................................ALUBASS

SOCIETE PELERINAGE MONDIAL POUR LA PAIX ET
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10568

....................................................................................................... MAFAZ CAR

10559

....................................................................................... Ouba event activities

10568

...................................................................................STE MEDILAB PROJECT

10559

.................................................................................... SFRS WOOD SARL AU

10569

..........................................................................................TH DEVELOPMENT

10559

....................................................................................SMAI INVEST SARL AU

10569

...................................................................................... EXCELLENT MENAGE

10560

.........................................................................................................إيكو طواليط

10569

....................................................................................BENHAYOUN PHARM

10560

........................................................................CENTRALE MEDICAL INVEST

10570

..................................................ETABLISSMENT SQALLI ET BENZAKOUR

10560

.................................... SOCIETE TB DU COMMERCE INTER NATIONAL

10570

............................................................... DANIA ALIMENTATION SARL .AU

10560

..................................................................................)DON MOTO (SARL.AU

10570

...................................................... GENIUS MARRAKCHI DEVELOPMENT

10561

..............................................................................................HAOUZ CERAME

10571

.............................................................................................................URBAVIA

10561

............................................................................................ZYMYS TRAINING

10571

............................................................................................................سوبير فلور

10561

...........................................................MAROC INGENIERIE PLASTIC SARL

10571

.................................................................................................................X RENT

10561

............................................................................................................HML SUD

10571

................................................................................................ SOTRA QANDIL

10562

.......................................................................................................... PROCARO

10572

................................................................................... KHALOUFI SOUKAINA

10562

..................................................................................................... MBE MAROC

10572

.............................................................................................................SEBTRAD

10562

...................................................................EL HARRAS TRAVAUX SERVICES

10572

....................................................................................................... TAZA ATLAS

10562

............................................................................... STE BATI GUIDE PROMO

10572

.......................................................................................STE MOHALIF CONT

10563

..................................................................................................... RENO IMMO

10572

...........................................................................................ORORE ADVISORY

10563

........................................................................................................SAM-GLASS

10573

.................................................................................................... STEELAFORM

10563

................................................................................. ALMOUGGAR TAWSNA

10573

..............................................................GLOBAL PROFESSIONNEL METAL

10564

................................................................................. EUROSUD TRANSPORT

10573

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

10564

.......................................................................................... BASMADILI TRANS

10573

.......................................................................................... S.CONSTRUCTION

10564

.....................................................................STRONG PLASTIQUE SARL AU

10574

...........................................................................Qualione Maroc Call Center

10564

....................................................GESTION AMHAL DE STATION SERVICE

10574

.......................................................................................................LAILA DUNE

10565

.....................................................................................................SOMNATRAV

10574

.....................................................................................IWINA MULTISERVICE

10565

.......................................................................................... MABED BATIMENT

10575

................................................................................................ BARUCH FOOD

10565

...................................................CAP : CENTRAL AGRO PURCHASES G.I.E

10575

........................................................................................ م.م.«الـمـسـره بــروم» ش

10566

....................................................)الشركة املغربية لتأمين الصادرات (سمايكس

10575

................................................................................................................TAFSUT

10566

.............................................................................................................IAC TECH

10575

................................................................................. TADAMON RECYCLAGE

10566

.......................................................MED AUDIT FORMATION & CONSIEL

10575

...............................................................................EL MARCHOUME TRANS

10566

...................................................................................................DAMOURAISS

10576

.............................................................................................SOCIETE BIARCHI

10566

..........................................................................................................SUMIFRED

10576

......................................................................................................SARDI AGRO

10567

........................................................................................أس كا أم كروب إنفست

10576

................................................................................................................TAFSUT

10567

.....................................................................................................VIN PASSION

10576

................................................................................................... I-PLAY AFRICA

10567

...................................................................................................RKHAOUI PEZ

10576

..............................................................................................MISTER MARBRE

10568

...............................................................................................ELGOUFI TRANS

10577

............................................................................................................LPS AERO

10568

.................................................................................STE SAP MAD SARLL AU
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10587

....................................................................................... LUXURY TC VOYAGE

10577

..........................................................................................................OPPO CAR

10587

...................................................................ALHANAE FRUITS ET LEGUMES

10577

..........................................................................................................OPPO CAR

10587

............................................................................................STE FRENCH›PIZZ

10577

............................................................................KAMOBDEL IMMOBILIERE

10588

................................................................................................OBM BUILDING

10578

.....................................................ETUDE TRAVAUX DIVERS MAROCAINE

10588

.............................................................................................ATELIER VINTAGE

10578

.................................................................................. INVIO TECHNOLOGIES

10588

.............................................................................................DIAR AL ISMAILIA

10578

..............................................................................SOCIETE RNM شركة ن ر م

10588

.......................................................................................................AGRISERMA

10579

......................................................................................................BRAS DE FER

10589

.................................................................................EL GHALI GLOBAL INFO

10579

.................................................................................................... EUROVIA BTP

AFRICAN COMPANY OF ENVIRONMENT PROTECT SERVICES

10579

............................................................................................................سرفسيو كا

10589

......................................................................................................ACEPS

10580

.................................................................................................BLANCASTONE

10589

........................................................................................................MED ROUD

10580

.........................................................................................SAHDAMAR سهدمار

10589

.................................................................................... كاب آر إتش لالستشارات:

10580

...............................................................................................................F.GLACE

10590

.............................................................STE LE PROFESSIONNEL DU PNEU

10580

.........................................................................................ب ن م منويزي جينيرال

10590

..................................................................................................CATRA ORIENT

10581

.................................................................................................ELECTROLOGIE

10590

............................................................................................. BRAFOUS MEDIA

10581

...................................................................................................... SAHEL CASH

10590

...................................................................................... STE OUIHYA HAMIDI

10581

..................................................................... « MISTER MARBRE »مستر ماربر

10591

............................................................................................LOKIMMOB SARL

10582

....................................................................................................MASTER STAR

10591

............................................................................................................. جبل اوطو

10582

.................................................................CHALLENGE BOUGHAZ GROUP

10591

............................................................................................................ALPHA 22

10582

....................................................................................................MASTER STAR

10592

.....................................................................................GOLD ART CREATION

10582

.................................................................................................. GLOBAL DIAM

10592

.......................................................................................EL BAROUDI COLOR

10583

......................................................................................... ECOLE AL HASSANI

10592

........................................................................................L›AME DE LA PIERRE

10583

........................................................................................................ COSMHAIR

10592

................................................................................................ BARUCH FOOD

10583

.........................................................................................................ABDI COER

10592

..................................................................................... LA PLAINE D›OURIKA

10583

................................................................................TRANSPORT LAGHZALA

10593

.....................................................................................................SMART-PARC

10584

..........................................................................................................TC TRAVEL

10593

......................................................................................BOUCHOUICHA CAR

10584

................................................................................................ عمر للنقل السريع

10593

..........................................................................JOUD EXCHANGE SARL AU

10584

................................................................................................ TRANS GUELLIL

10594

........................................................................................ORIENTAL PARKING

10584

...................................................................................................RESET ORIENT

10594

.......................................MOROCCO TRADE AND MARKETING – MTM

10584

.......................................................................................METEC DIAGNOSTIC

 فايرويند  انسطاالسيونFAIRWIND INSTALLATION MOROCCO

10585

................................................................................آيل لإلستثمار واللوجيستيك
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10585

....................................................................................DIAMOND HOLIDAYS

10594
10595

............................................................................................................... K. ASPI

10586

............................................................................................................BABAGAZ

10595

.............................................................................................................. LUMEAL

10586

...................................................................................... A.R.I MULTISERVICES

10595

..................................................................................................... ATMA DIPAH

10586

.............................................................................................................DAR LILA

10595

......................................................................................ROSFA SPEED TRANS

10586
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10604

................................................................................................IKALIWN إكاليون

10595

..................................................................................................... ATMA DIPAH

10605

....................................................................................................... AMA FADLA

10596

..........................................................................BENSAID FOOD COMPANY

10605

............................................................................................................YOMIBAT

10596

.................................................................................................................DERAZ

10605

............................................................................... TAILLE FINE BY YASMINE

10596

.......................................................................................................YBH PROJET

10605

...................................................................................KURD SCOT IMPORTS

10596

.........................................................................................................MATADOM

10606

......................................................................................RIAD LES AGDALINES

10597

.............................................................. IMMOGRANITE CONSTRUCTION

10606

.................................................................................................... RIAD ALAMIR

10597

...................................................................................DECATOIRE ET MORET

10606

.............................................................. CHRARBI MOHAMMED SARL/AU

10597

.......................................................................................................EB FASHION

10606

.......................................... SALMA & YASSINE CONSULTING PARTNERS

10597

..........................................................................................CASH NIGHT CLUB

10607

...............................................................................................................WINERY

10598

................................................................................................... LAPRE INVEST

10607

...................................................................................DAR EL GHALIA EVENT

10598

.........................................................................................STE PARA BAMBOO

10607

....................STE AGRO INDUSTRIELLE DE MARRAKECH « SAGROMA

10598

.....................................................................................STE 2A AGRI BIOTECH

10608

.......................................................................................AMIRNI CARRENTAL

10599

......................................................................................... STE KATA TRAVAUX

10608

....................................................................................... JOUDY-LINA AFRICA

10599

.........................................................................................أتالنتس بيتش ريسورت

10608

....................................................................................... ALBAKER HOLIDAYS

10599

........................................................................STE TOURISSA CAR SARL AU

10609

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

10599

.............................................................................................................. LUMEAL

10609

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

10599

.............................................................................................................. LUMEAL

10609

......................................................................... RIAD TCHINA MANDARINA

10600

............................................................................................AL HATTAB FOOD

10609

.............................................................................................BENARISY بنراي�سي

10600

................................................................................................... LAPRE INVEST

10609

...................................................................................EQUIPEMENT EL JOUD

10600

.....................................................SOHAW RIDERS DESERT MARRAKECH

10610

............................................................................................. ELJAOUARI CASH

10600

.....................................................SOHAW RIDERS DESERT MARRAKECH

10610

.................................................................................................YAT SIN INVEST

10600

.......................................................................................WELLNESS FACTORY

10610

...............................................................................................MINDFUL WAYS

10601

.....................................................SOHAW RIDERS DESERT MARRAKECH

10611

.......................................................................................KENZA ADVENTURE

10601

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

10611

........................................................................................SOCIETE M2Z FRUIT

10601

................................................................................................... ATMOS FILMS

10611

............................................................................................. MULTI RENT CAR

10601

..........................................................................TANGERINN WORK OFFICE

10611

........................................................................OFF ROAD QUAD TETOAUN

10602

...................................................................................................HEALTHY FISH

10611

...........................................................................................DINA REAL ESTATE

10602

.....................................................................ALEARFAWI EABDO PESCADO

10612

.............................................................................................BAY.ALL NEGOCE

10602

..........................................................................................GROUPE AIT IKHLF

10612

...................................................................................EL FANOUS CREATION

10603

......................................................................................................... AUTO CITY

10612

................................................................................................................ TRASEF

10603

............................................................................................TKORDCH TRANS

10613

..................................................................................... KM PH CONSULTING

10603

.............................................ATELIER MECANIQUE ET ELECTRIQUE SUD

10613

.....................................................................NEW HOME CONSTRUCTION

10604

.................................................................................................LES DEUX SENS

10613

................................................................................................diamonde rouge

10604

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

10613

.................................................................................................................ICI OPT

10604

...............................................................ECOLE MATERNELLE PETIT ANGE
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10623

.................................................................................. HELPDESK-FREELANCE

10614

....................................................................................... ESSAADY LOGISTICS

10623

........................................................................STE MOROCCO GEOTRAVEL

10614

............................................IMMOBILIER CONSEIL ET CONSTRUCTION

10624

..................................................................................................... A O S INVEST

10614

...........................................................................................................SOMAPEX

10624

........................................................................STE MOROCCO GEOTRAVEL

10615

..................................................... STE TECH DESIGN CONFORT SARL AU

10624

..........................................................................................................تمودة ستون

10615

....................................................................................... SMARTWIN SERVICE

10624

........................................................................................................... EKURMES

10615

.................................................................................................... FERTI GROUP

10624

.................................................................ATLAS GÉNIE CIVIL ET CONSEILS

10615

.............................................................................................سيغفيس توريستيك

10625

........................................ATLANTIS MARINE CONTAINERS&INDUSTRY

10616

.................................................................................................................بريبيطا

10625

......................................................................................... ARCHITECH-NORD

10616

......................................................................................................EMEDSANTE

10626

.........................................................................................................بالومنيفكتور

10616

............................................................................ QUALITY SERVICES NORD

10626

................................................................................................... GH BUSINESS

10626

.....................................................................................................سيكما إقسبور

10617

.............................................................................................SPECIALISE

10626

...................................................................................................LEAK CONSEIL

10617

.............................................................................................................دار السكر

10627

.................................................................................................L›ENTRE-GOUT

10617

.................................................................................................... AIMEX pronto

10627

...............................................................................................CHANTI HAMZA

10618

....................................................................................... HD HOTEL SARL AU

10627

........................................................................................................NAT SOUSS

10618

...........................................................................................MEDITRADE CORP

10628

................................................................................ AQUA STRASS SERVICES

10618

..........................................................................MAROC SEFAR FILTRATION

10628

...................................................................................................NOSTRA HELP

10618

............................................................................................................. AA TRAD

10628

...............................................................................................NCMARRAKECH

10619

.....................................................................................................MERSEAMAR

10629

....................................................................................................EXTERIA PLUS

10619

............................................................................................. DRIMANE PECHE

10629

........................................................................ TRANSPORT TALSINET SARL

10619

........................................................................... AIN BAIDA AQUACULTURE

10629

...........................................................................SKOURA EVENTS SARL A.U

10619

.................................................................................. PHARMACIE OUED FES

10629

................................................................................................TOUZDIYI SARL

10620

..........................................................................................................SMART HR

10629

.................................................................................................AUSTRALIA.MA

10620

.......................................................................................................DILITH AGRI

10630

.................................................................................. HELPDESK-FREELANCE

10620

..............................................................................................A.N.D.O.U.R CAR

10630

..........................................................................................................HASBATRA

10621

.........................................................................  « «رياج أجريRAYAGE AGRE«

10630

.. CONSUMABLE SUPPLIES FOR POS ATM AND PRINTERS «CSPAP«

10621

......................................................................................................B R N TRANS

10631

..........................................................................................................CARADOU

10621

............................................................................................................ LIMACOS

10631

...CONSUMABLE SUPPLIES FOR POS ATM AND PRINTERS «CSPAP«

10621

....................................................................... SALAH EMBALLAGE SARL AU

10631

...............................................................................................................X PREFA

10622

.........................................................................................................SOMESTIM

10632

..............................................................................ALAOULAYANE VOYAGES

10622

....................................................................PHARMACIE DU ROND POINT

10632

.................................................................................RANDO QUAD MAROC

10622

...........................................................................................................MODMAF

10632

............................................................................. KHEMISSET PLANTATION

10622

.......................................................................................................تقية للسيارات

10632

.......................................................................MC MEDIA - COMMUNAUTE

10623

..............................................................................................GWARA 5 TRANS

10633

............................................................................................ SCENTANDSENSE

10623

......................................................................................SURVEILLANCE REDA

CENTRE MALAK DE SERVICES PSYCHOLOGIQUES ET L›EDUCATION
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10641

...................................................................... STE HAKIMOS NEGOCE SARL

10633

.........................................................................................JIMARWA TRAVAUX

10641

......................................................................................Marketing Call Center

10633

.....................................................................STE: TOUIMI GLOBAL GOODS

10641

..................................................................................................LUDIXEL PRIVÉ

10633

......................................................................................... » BEMI PLANCHER«

10642

................................................................................................. BATI GUELMIM

10634

................................................................................................................. .platba

10642

.. CONSUMABLE SUPPLIES FOR POS ATM AND PRINTERS «CSPAP«

10634

..........................................................................................................SERDIMAR

10643

.................................................................................... SENSET LUXURY SARL

10634

...............................................................STE MORAYOUS TARNS SARL AU

10643

............................................................................................SAHRAOUI COLTE

10634

........................................................................................................... ENTREGIE

10643

................................................................................. ALVERCA PROMOTEUR

10634

.......................................................... اوطو ايكول سيراجAUTO ECOLE SYRAJ

10643

.......................................................................ANIMALERIE PIERRE PARENT

10635

...................................................................................................... MAALIMMO

10644

............................................................................................................. IMADOR

10635

...........................................................................................LA GRANDE TASSE

10644

..........................................................................EL BELAOUY CENTER PRIVE

10635

..................................................................................................................FRILAY

10644

...............................................................................PROVOYAGE ZMH SARL

10635

.................................................................................................ID TRADE PACK

10644

...............................................................................................................TRAHIM

10635

..................................................................ALQIMMA ASSUREUR CONSEIL

10645

............................................................................................GUELIZ PRESSING

10636

..............................................................................COLAS SERVICES MAROC

10645

.........................................................................................................................LJS

10636

................................................. STE RAHMANI EZZAIMIMPORT EXPORT

10645

...............GROUPE SCOLAIRE L›ESSENCE DU SAVOIR PRIVE SARL AU

10636

.........................................................................................................AGILETECH

10645

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

10636

..............................................................................DES TRAVAUX QUALIFIES

10646

........................................................................................أمالك الشمال العقارية

10636

.....................................................................................STE PARA DE LA VILLE

10646

.......................................................................................SYSTEMAT SYNERGY

10637

.........................................................................................CLUB INTER TRANS

10646

................................................................................................AZOUAR PESCA

10637

................................................................................... SOCIETE FARITEL SARL

10647

........................................................................................................BARLOMAR

10637

........................................................................................................................أفنز

10647

...........................................................................................NUTRITECH AGRO

10637

.....................................................................................................كاد�سي تراسبور

10647

................................................................................................... MED NEGOCE

10638

.......................................................................................KHOUADRI PROMO

10647

...................................................................................LOUSAFA BIO SAHARA

10638

.................................................................................................S&S GLAMOUR

10647

................................................................................................. ZARKIL BETON

10638

..............................................................................TITAN II CONSTRUCTION

10648

................................................................................................. LE PETIT EXTRA

10639

................................................................................... ARD UNIFERT MAROC

10648

................................................................................... Sahara visite technique

10639

................................................................................... ARD UNIFERT MAROC

10648

..................................................................................... AGRILAAY COMPANY

10639

..........................................................................................société oriental bois

10649

........................................................................................LA ROCHE BARYALA

10639

...........................................................................YASSINE EDITION SARL AU

10649

........................................................................ OLIVIA.P MANUFACTURING

10639

...........................................................................................................STE AKMB

10649

.......................................................................MECHOUAHI DISTRIBUTION

10640

................. STE BEL MADANI DES TRAVAUX ET TECHNIQUES BEM-TT

10649

......................................................................................................املومي العمراني

10640

...................................................................................................... ALYA FOCUS

10650

............................................................................................. KEBAB CITY SARL

10640

................................................................................. PETRO VEGAZ MAROC

10650

..............................................................................................N.S CHAHBOUNI

10640

............................................................................................................صغير ديكو

10650

..............................................................................................TOURISMAR Sarl

10641

.............................................................................MAZIANE EL GHAROUCH
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10660

...........................................................................TOGATHER DISTRIBUTION

10650

............................................................................MAISON DINANDIERE FES

10661

.................................................................................................QUALITY DRUS

10651

............................................................................................SUNLIGHT TRANS

10661

..........................................................................  « «رياج أجريRAYAGE AGRE«

10651

............................................................................EL ALLAOUI PORT SARLAU

10661

....................................................................................................M.BAGHDADI

10651

.............................................SOCIETE SMAL KAOUTAR MAKEUP ARTIST

10661

.................................................................................)SERVECORP( سرفيكورب

10652

............................................................................... KEEP PHONING CENTER

10661

.......................................................................................................BIBTI TRANS

10652

.................................................................................................كروب صار اطلس

10662

.............................................................................................palmeraie holding

10652

.........................................................................................PACMANAGEMENT

10662

.............................................................................................. COLIS IKHWANE

10653

..............................................................................MEL . COMMUNICATION

10662

.......................................................................................................YAS DELICES

10653

........................................................................STE OUACH EXPERT SERVICE

10662

................................................................................PARAPHARMACIE SABRI

10653

............................................................................................. شركة محطة البزازة

10663

................................................................................ CONFIANCE INDUSTRIE

10654

..................................................................................................................AMMS

10663

.......................................................................................................مطبعة ابو آية

10654

........................................................................................................... UNO BATI

10663

.....................................................................................»BASMAT AL NAHAR«

10654

..........................................................................LE DOUAR DES ARGANIERS

10663

................................................................................ AL FORATE LILISTITMAR

10654

...............................................................................CONTROLE TAFETACHTE

10663

.............................................................................MOISSY CONSTRUCTION

10655

.................................................................................... AKERMOUD ENERGIE

10664

................................................................................................CAFE MISSISSIPI

10655

.............................................................................................. KASSINO TRANS

10664

............................................................................................OUAD BOBINAGE

10655

.......................................................................................CONSTRUCTION 5D

10665

............................................................................................MBLANCHISSERIE

10656

............................................................................................ AVANT GARDISTE

10665

..................................................................................................BALLON OVAL

10656

..................................................................BOUHDID DE CONSTRUCTION

10665

........................SOCIETE ZELLIGE DESIGN POTERIE DECO FES ZDPDF

10656

.................................................................................................. BALLON OVAL

10666

.................................................................................)SERVECORP( سرفيكورب

10656

............................................................................................... TETOUANE CITY

10666

........................................................................................AM DEVELOPPEURS

10657

........................................................................GLOBAL ZEN CARGO TRADE

10666

.................................................................................................SOCIETE SASSA

10657

............................................................................................. شركة اكسبير بابتري

10666

.......................................................6MS TALENT RECRUITMENT AGENCY

10657

.......................................................................... STE GENERATION CAMPUS

10666

.........................................................................................................ALTINTECH

10657

................................... STE BAK›S TECVHNOLOGY &SERVICES SARL AU

10667

.............................................................................................. NEVA LOGISTICS

10658

.......................................................................................................911AGENCY

10667

.............................................................................................. YAZACCE TRADE

10658

.................................................................................................ELMGHARI BTP

10667

...................................................................................................ام كبتال جستيو

10658

...................................................................................................... STE FITNOW

10667

........................................................................................................... UNO BATI

10659

........................................................................................... AMBP MOROCCO

10668

...............................................................................................UNIVERS STONE

10659

......................................................................................MONTRIVER GROUP

10668

........................................................................ALROMAR ENERGIE MAROC

10659

..................................................................................................... Jab-jad Filaha

10668

.............................................................................................................MJ LOCO

10659

................................................................................................... CAFE DORVAL

10668

................................................................................STE BENNACER PROMO

10660

............................................................................... EXCELLENCE BUILDINGS

10669

.............................................................................................................ROZBUD

10660

.......................................................................................YERS DISTRIBUTION

10669

............................................................................................ ANJEL MARTENES

10660

................................................................................................................. IDAZIS
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10677

........................................................................................AMORPHA PROMO

10677

................................................................................BERGAMO IMMOBILIER

10678

.........................................................................................................ديجيتال نيت

10669

................................................................ COMMUNICATION PRIVE

10678

..................................................................SOCIETE DUTSH-MAR SARL/AU

10670

.......................................................................................... DAHANE SERVICES

10678

.........................................TOP CONFORT SOLUTIONS MULTISERVICES

10670

............................................................SOCIETE RYMA BUSINESS SARL AU

10679

......................................................................... P AND G SERVICES SARL AU

10670

....................................................................................................MAROC T.D.C

10679

......................................................................... P AND G SERVICES SARL AU

10679

.................................................................................HSF LOGISTICS MAROC

10670

......................................................................ETABLISSEMENT PRIVE

10679

.............................................................................................SULIMET MAROC

10671

................................... CREATIVE SYSTEME ET INGENIERIE INDUSTRIEL

10679

......................................................................................................... PARDELICE

10671

................................... CREATIVE SYSTEME ET INGENIERIE INDUSTRIEL

10680

....................................................................................................... AKAYNORD

10671

................................... CREATIVE SYSTEME ET INGENIERIE INDUSTRIEL

10680

............................................................Société Immobilière KSAR MADINA

10671
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....................................................................................ALPHA MATRICE SARL
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10701
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10701
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10715
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10715

........................................................................L’ESPACE PRIVE DE REUSSITE

10706
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10715

................................................................................................ BKD-AGRICOLE

10706
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................................................................................BENYAKHLEF AGRICOLE

10706
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10706

........................)CENTRO DE ESPANOL Y LENGUAS EXTRAJERAS(CELE

10716
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10707

......................................................................................WORD EQUIPEMENT

10717
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10707
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10717

................................................................................ FLASH EXPORT IMPORT

10707
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10717
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10707
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10717

...................................................................................»«شركة لوكاترانس لوكيلي
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.................................................................................AROME AITSSI SARL AU

10718
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10708

...................................................................................... FOURNIMA SARL AU

10718

...........................................................................SMART MOTION LOGISTIC

10708

........................................................................................ LA MARINA FRESCA

10718

................................................................................... STE ATLARISS BUREAU

10708
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10718
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10719

................................................................................................ HS DIACTIVITES
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10719
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10709
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10719
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10709
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10719
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10710

..............................SOCIETE DE GESTION AL WIAM شركة التسيير الوئام

10720

................................................................................................................ALHIF 5

10710

.............................................................................................................DROCHA

10720

............................................................................................BLAD LKHAYRATE

10710

.................................................................................... سطاسيون أوطو شيبريط

10720

........................................................................STE HOMES CAPITAL INVEST

10711

...................................................................................... شركة بيراكوس سيرفيس

10720

...................................................................................NEVO TRANS SARL AU

10711

........................................................................................ LA MARINA FRESCA

10720

..........................................................................................MAROSTAR PATISS

10711

......................................................................................................... PHYTHERA

10721

...................................................................................................DIGITECHIUM

10711

.........................................................................................CHER-NOBLE CACH

10721

.......................................................................................... BALI MEHDI AGRO

10711

......................................................................................SOCIETE KENZACUIR

10721

...................................................................... SOCIETE VIP MISE EN FORME

10712

............................................................................................SOKANO PROMO

10722

......................................................................................JDS CONSTRUCTION

10712

............................................................................................................فانا كابيتال

10722

....................................................................................... SPEED EMBALLAGES

10712

................................................................................... SAHARA CALL CENTER

10722

....................................ste nour travaux de la promotion et d›equipemnt

10713

..................................................................................................... DARCONECT

10722

..................................................................................AL BAYTE AL FALASTINI

10713

.........................................................................AMEUBLEMENT MESK ELLIL

10722

.....................................................................................................BADR GARDE

10713

.......................................................................................... RIAD VILLA BERNA

10723

...................................................................................................... BETA OFFICE

10714

....................................................................................STE BLAILA MONTAGE

10723

.............................................................................................BIG BOY MARKET

10714

..................................................... Sté MKM CONSTRUCTION S.A.R.L AU
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.................................................................................................KITCHEN PIECE

10714

........................................................SOCIETE RITAJ & RIDA TRAV SARL.AU
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10734
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10734
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10726

................................................ Société BAYET EL KODES RENT CAR SARL

10734
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10726
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10735

........................................................................................................MARASASH

10726

.........................................................................EL GHOUL IMPORT EXPORT

10735

...............................................STAR EQUIPEMENT & SERVICE INDUSTRY

10726

.............................................................................SANITAIRE BENI SNASSEN

10735

..................................................................................... STE TAYRITOUR SARL

10727

....................................................................................................NAJIM SPORT

10735
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10727

............................................................................SOCIETE OPIUM TRAVAUX

10736

...............................................BOUDERKA DISTRIBUTION ET LOGISTICS

10727
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10736

.....................................................................................BED ‹ BOX COMPANY

10727
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10736

............................................................. ALTEN DELIVERY CENTER MAROC

10728
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10737

....................................................................................BLUE START BUSINESS

10728

...................................................................................CLINIQUE VILLE VERTE

10737

............................................................................LUMIERE ET CINEMA SARL

10728
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10737
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10728

.......................................................................BUREAU VERITAS MAROC SA

10738
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10729

.............................................................. STE RODINAV TRAVAUX SARL AU

10738

..................................................................................Héritiers GUISSI THAMI

10729

...................................................................NEW GENERATION TIRES SARL

10738
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10729

................................................................................KANDARA CAR SARL-AU

10738

.............................................................................................................MFRUITS

10729

...........................................................NEWTON IMPORT EXPORT Sarl AU

10738
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10730

................................................................................ ART SERVICES CORNELY

10739
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10730
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10739

............................................... HELICONIA AFRICA DEVELOPMENT S A S

10730

............................................................................................CAPRITA SARL-AU

10739

............................................................................BEST COMPANY LOGISTIC

10730
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10739

......................................................................LED SOLUTION MAROC LSM

10730

.................................................................................................................NICOFI

10740

..................................................................................COMPTOIR KENNOUZ

10731
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10740

............................................................................BOUDERKA NAFT MAROC
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10740
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10750

..................................................................STE BRAVO INDUSTRIE MAROC

10740
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10750

..................................................................DELIVERY FOODSTUFF MAROC

10741

.......................................................................................ATIKTECH CITY SARL

10750
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10741
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10750
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10741
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10751

............................................................................................MOYEN TRAVAUX
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10742
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10751

..........................................................................................................ADG CASH

10742
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.............................Nord Sud de Transport et Materiaux de Construction

10752

..............................................................................EL AZIZ CONSTRUCTION

10743
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10752
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10743

...................................................................................INJAD PROM انجاد بروم

10752

..................................................................................PALMERAIE INDUSTRIE

10743

...........................................SOCIÉTÉ «AIT ATMANE TRAVAUX » SARL AU

10753

...........................................................................................................PALMINES

10744

......................................................................................LIKEIN CONSULTING

10753

..........................................................................................................PALMAGRI

10744

.......................................................................STE EMILLIE TRAVAUX S.A.R.L

10753

..........................................................................................................PALM EDU

10744

.............................................................................................. نسيم كونفيكسيون

10753

...................................................................................................... CLUB EVENT

10745

................................................................................................................. DH RH

10753

........................................................................................ CLUB EVENT SPORT

10745

.............................................................................STE ABELGHOUCH PIECES

10753

.......................................................................Société KCH MULTI SERVICES

10745

...............................................................................AARAB TRAVAUX DIVERS

10754

....................................................................................NEW ACADEMY PRIVE

10746

........................................... SOCIÉTÉ «KASBAH MAKTOB tam » SARL AU

10754

................................................................................................STUDIO INVEST

10746

.......................................................................................... REATEC SARL شركة

10754

...................................................................................................أموبلومن البسام

10746

............................................................................... ALIZES INTERNATIONAL

10755

............................................................................MANSORY STEEL SARL AU

10746

...................................................................................... MAROCANA GROUP

10755

....................................................................................NUANCES PRO EVENT

10747

..........................................................................................................KWARESM

10755
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10747
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10755

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

10747
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10756

.....................................................................................شركة الطريق نحو التميز

10747

............................................................................................................MAREDIC

10756

...........................................................................................................IYADTECH

10748

......................................................... SD KHADAMAT PLUS SARL AU شركة

10756

...................................................................TAMOUDA NAUTICAL SERVICE

10748

................................................................STE HAKIM JARDINAGE SARL AU

10757

................................Nor Sud de Transport et Materiaux de construction

10748
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10757

........................................................................................ JUMP CONSULTING

10748

.............................................................................................ELECTRO ANADIF

10757
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10748

.............................................................................STE AYT HATEM TRAVAUX

10757
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10759

الوكالة الحضرية لوجدة.......................................................................................
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10759
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10800
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10760

هيكلة جزء من حي أكال بجماعة واد أمليل (إقليم تازة) وبنزع ملكية
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استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  5655بتاريخ
 17مارس  2021واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد الدواوير التابعة
ملركز دمنات وأزيالل باملاء الشروب  -الشطر الثاني  -تزويد مراكز تدلي

 - .IIإعالنات قضائية
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10761
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10764
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10766

 - .IIIإعالنات إدارية

 11أكتوبر  2017واملعلن أنه من املنفعة العامة تقوية وتزويد جماعة
الشالالت باملاء الشروب انطالقا من قنوات الجر أبي رقراق ..................

10811

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  5264بتاريخ
 18سبتمبر  2013واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد جماعة موالي
عي�سى بن ادريس باملاء الشروب ...............................................................

10812

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  4969بتاريخ
 23يناير  2008املعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مراكز أزيالل  -دمنات
باملاء الشروب انطالقا من سد الحسن األول ........................................

10813

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  5354بتاريخ
 10يونيو  2015واملعلن أنه من املنفعة العامة تقوية تزويد مدينة أزيالل
باملاء الشروب انطالقا من سد الحسن األول ........................................

10814

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  5340بتاريخ
 4مارس  2015واملعلن أنه من املنفعة العامة تقوية تزويد مدينة أزيالل
باملاء الشروب انطالقا من سد الحسن األول ........................................

وزارة التجهيز واملاء   -املؤسسات املضرة والغير املالئمة أو الخطيرة من الدرجة
األولى.........................................................................................................

10806

10815

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنشاء حوض
10767

وزارة  الفالحة والصيد  البحري والتنمية القروية واملياه والغابات  -املكتب

لتجميع املياه الشتوية بالرسم العقاري  C/13583وبنزع ملكية القطعة
األرضية الالزمة لهذا الغرض والتابعة للجماعة الترابية املجاطية

الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب...........................................................

10767

وكالة الحوض املائي لسبو.....................................................................................

10767

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي استدراكي يعلن أنه من املنفعة

بنك املغرب ..........................................................................................................

10773

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

الوكالة الحضرية ألكادير ......................................................................................

10775

 13 + 600الرابطة بين تيط مليل وسيدي حجاج  -واد حصار (إقليم

املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي باللوكوس ....................................................

10780

مديونة) ....................................................................................................

أوال الطالب .............................................................................................

10816

10817
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صفحة

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي استدراكي يعلن أنه من املنفعة

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تقوية نزويد 

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

مدينة سطات باملاء الشروب انطالقا من قناة الدورات  -الدار البيضاء

 13 + 600الرابطة بين تيط مليل وسيدي حجاج  -واد حصار (إقليم

وتنزع بموجبه ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض ................

مديونة) ..................................................................................................

10818

إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي تعديلي يعلن أنه من املنفعة العامة

إلغاء مشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  5718بتاريخ فاتح يونيو 

 -سطات من ن.ك  11 + 600إلى ن.ك  26 + 000وبالتخلي عن ملكية

باملاء الشروب انطالقا من قناة  الدورات  -الدار البيضاء (جماعة

القطع األرضية املعدلة بعمالة مقاطعات موالي رشيد وعمالة البرنو�صي

سطات  -إقليم سطات) وتنزع بموجبه ملكية القطعة األرضية الالزمة
10819

إعالن بإيداع مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تقت�ضي إحداث سوق

بتاريخ  28مارس  2012الخاصة باالعالنات القانونية والقضائية واملعلن

العتيقة بطنجة  2024 - 2020ونزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا
10821

إعالن بإيداع مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تقت�ضي إحداث مركز
10826

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  4979بتاريخ
10828

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  5562بتاريخ

10832

 24أكتوبر   2012واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد  مدن خريبكة،
10833

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد  5398بتاريخ
 13أبريل  2016والذي تم تعديله باالستدراك الوارد بالجريدة الرسمية
عدد  5499بتاريخ  21مارس   2018واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد 

 5يونيو   2019واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد  جماعة سيدي

مراكز لهري ،تيغسالين وأيت اسحاق والدواوير املجاورة باملاء الشروب

بولنوار والدواوير التابعة لها باملاء الصالح للشرب (جماعة سيدي
بولنوار) إقليم وجدة  -أنكاد ....................................................................

وتنزع بموجبه القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض (جماعة نكا) ..........

واد زم ،أبي الجعد وقصبة تادلة باملاء الشروب انطالقا من سد ايت مسعود.

 2أبريل  2008واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد   129دوارا تابعا
إلقليم الجديدة باملاء الشروب ................................................................

أنه من املنفعة العامة تزويد  الساكنة القروية ألسفي   باملاء الشروب

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة  الرسمية عدد  5217بتاريخ

للشرطة بعمالة طنجة   -أصيلة في إطار برنامج تأهيل وتثمين املدينة
العتيقة لطنجة ونزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض ........

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

10831

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور نصه في الجريدة الرسمية عدد 5187

الدرادب بعمالة طنجة   -أصيلة في إطار برنامج تثمين وتأهيل املدينة
الغرض .....................................................................................................

10830

 2022والذي يعلن أنه من املنفعة العامة تقوية تزويد مدينة سطات

بناء الطريق السيار الرابط بين املحمدية والطريق السيار الدار البيضاء

وعمالة إقليم مديونة ...............................................................................

10391

10829

انطالقا من خنيفرة (جماعة لهري) .........................................................

10834
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية
يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.
 - .Iإعالنات قانونية
STE BBM NOVA
SARL

TRANSFERT DE SIEGE ,
CESSION DES PARTS

بمقت�ضى عقد  محضر الجمع
العام يوم  21مارس  ،2022املسجل
في الرباط بتاريخ  24مارس ،2022
قرر ما يلي :
تغيير مقر الشركة من  6زنقة
ضاية عوة الطابق الرابع الشقة رقم
 16أكدال الرباط.
الى  21 :ساحة ابو بكر الصديق
الشقة رقم  14اكدال الرباط.
تفويت حصص :
السيدة  الزواي زكية تفوت 100
حصة من راسمال الشركة للسيد 
قادري مصطفى.
تم االيداع القانوني في املحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  25ماي
 ،2022تحت رقم  ،124938رقم
السجل التجاري .156825
1P

STE BBM CARS
SARL

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي محرر يوم
 10مارس  ،2022مسجل في الرباط
بتاريخ  4أبريل  ،2022قد تم تاسيس
الشركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي :
ن
كراء السيارات بدو سائق.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم الى  1000حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة.

السيد  مصطفى قادري 510..
حصة.
السيد  مصطفى مبطيل 490 ...
حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
العنوان  21 :ساحة ابي بكر
الصديق شقة رقم  14اكدال الرباط.
املسير  :السيد مصطفى مبطيل.
السيد مصطفى قادري.
تم االيداع القانوني في املحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 124936
بتاريخ  25ماي  ،2022رقم السجل
التجاري .160477
2P

STE BBM MEDIA ET
PRODUCTION
SARL

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي محرر يوم
 10مارس  ،2022مسجل في الرباط
بتاريخ  4أبريل  ،2022قد تم تاسيس
الشركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي :
كنتج افالم سينمائية.
فيديوهات وبرامج تليفزيونية.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم الى  1000حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة.
السيد  مصطفى قادري 600..
حصة.
السيد  مصطفى مبطيل 300 ...
حصة.

السيد  بوشعيب بغادى 100 ...
حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
العنوان  21 :ساحة ابي بكر
الصديق شقة رقم  14اكدال الرباط.
املسير  :السيد  مصطفى مبطيل
السيد مصطفى قادري.
تم االيداع القانوني في املحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 124937
بتاريخ  25ماي  ،2022رقم السجل
التجاري .160479
3P

STE YASSINE MARBRE
S.A.R.L

تع ـديــالت قانونيـة

على إثر الجمع العـام االستثنائي
ملسـاهمي «»YASSINE MARBRE
شـركة ذات املسؤولية املحـدودة،
البـالغ رأسمـالها  200.000درهم
والكـائن مقرها االجتمـاعــي بشـارع
الحـزام الحـي الصنـاعـي رقــم  76حـي
الـوحـدة  01العيـون  ،تقـرر مايلـي:
تغييـر االسـم التجـاري للشـركـة
واعتمـاد االسـم التـالـي « »MATRAYAS؛
نقـل مقـر الشـركـة الـى العنـوان
الجـديـد :حـي الـوحـدة   02شـارع
الحـزام رقـم  737العيـون؛
رفــع رأسمـال الشـركـة مـن
 200.000الـى مبلـغ 1.000.000
درهـم.
تـم اإليـداع القـانوني لدى كتـابة
الضـبط باملحـكمة االبتدائيـة بالعيون
بتـاريـخ  26مـاي  2022تحت رقم
.2022/1485
4P

STE GERMATEX
SARL

راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة النخيلة
املدخل س عمارة  2الشقة رقم 4
تمارة

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ 13
ماي  ،2022تم تاسيس شركة تحمل
اسم «جيرماتكس» ش.ذ.م.م .تتوفر
على املميزات التالية :
املقر االجتماعي  :تجزئة النخيلة
املدخل س عمارة   2الشقة رقم 4
تمارة.
الهدف االجتماعي  :مقاول اشغال
مختلفة او البناء.
مدة االستمرار  99 :سنة.
راسمال  100.000 :درهم مقسم
الى  1000حصة من فئة  100درهم
موزع كما يلي :
السيد محمد زوزاو   500..حصة.
السيدة  سناء شكير 500 ...
حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد محمد 
زوزاو والسيدة سناء شكير كمسيرين
للشركة ملدة زمنية غير محدودة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
االرباح  :بعد اقتطاع  % 5لتكوين
صندوق االحتياط القانوني ،يوزع
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
تم االيداع القانوني باملحكمة  
االبتدائية بتمارة   ،تحت السجل
التجاري  رقم .136391
5P
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تحويل مقر الشركة الى حي الوفاء
STE ATRIK FER
عمارة   30مدخل Cشقة رقم 5
SARL
املحمدية.
بيع حصص ،الشكل القانوني،
تم االيداع القانوني باملحكمة
تسييرن استقالة وتحويل املقر
بموجب عقد  عرفي بتاريخ االبتدائية باملحمدية ،تحت رقم 643
بتاريخ  4ابريل .2022
 17فبراير باملحمدية تقرر ما يلي :
االيداع والنشر
بيع  750حصة من السيد حسن
االدارة
اتركين للسيد مصطفى وانى.
7P
بيع  750حصة من السيد الحسين
اتركين للسيد مصطفى وانى.
STE RENUT
بيع  750حصة من السيد محمد 
S.A.R.L AU
اتركين للسيد مصطفى وانى.
رفع راسمال وتحويل املقر
بيع  750حصة من السيد لحبيب
بموجب عقد  عرفي بتاريخ
 17نونبر    ،2021بالدارالبيضاء  
اتركين للسيد مصطفى واني.
تغيير الشكل القانوني الى شركة تقرر ما يلي :
رفع راسمال الشركة 1.000.000
ذات املسوؤلية املحدودة ذات
درهم الى  2.000.000درهم عن طريق
الشريك الوحيد.
السيد  مصطفى وانى مسير تحويل االرباح.
تحويل املقر الشركة الى املركز
للشركة ملدة غير محدودة.
استقالة السيد  حسن اتركين ،عمارة   16الطابق الثالث رقم 36
السيد  لحبيب اتركين ،السيد  تجزئة املاس االخضر مشروع اشراق
الحسين اتركين من التسيير   ابتداء الحي الحسني الدارالبيضاء.
تم االيداع القانوني باملحكمة  
من تاريخ  10ديسمبر .2021
تحويل مقر الشركة الى اقامة االبتدائية باملحمدية ،تحت رقم 386
سكني بلوك م عمارة   10شقة رقم بتاريخ  15فبراير .2022
تم االيداع القانوني باملحكمة  
 1الطابق االر�ضي سيدي مومن
التجارية بالدارالبيضاء ،تحت رقم
الدارالبيضاء.
 818540بتاريخ  22مارس ،2022
تم االيداع القانوني باملحكمة
السجل التجاري رقم .537271
االبتدائية باملحمدية ،تحت رقم 558
االيداع والنشر
بتاريخ  21مارس .2022
االدارة
8P
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء ،تحت رقم
 820459بتاريخ  7أبريل STE ATLANTIS VOYAGES ،2022
SARL
السجل التجاري رقم .539355
االيداع والنشر
االدارة

بيع حصص ،الشكل القانوني ،
التسيير واستقالة

6P
بموجب عقد  عرفي بتاريخ
 20مارس    ،2022بالدارالبيضاء  
STE VINKEL
تقرر ما يلي :
S.A.R.L AU
بيع  3000حصة من السيد محمد 
تحويل املقر
ربيع للسيد قاسم الحريري.
بموجب عقد  عرفي بتاريخ
بيع  1500حصة من السيدة 
 22فبراير  ،2022بالحمدية   تقرر سكينة كنسوس للسيد  قاسم
الحريري.
ما يلي :

10393

STE NEWTON CLUB CAFE

تغيير الشكل القانوني الى شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
SARL
الشريك الوحيد.
تاسيس شركة
السيد  قاسم الحريري مسير
بموجب   عقد  عرفي بتاريخ
للشركة ملدة غير محدودة.
استقالة محمد ربيع من التسيير  11أبريل  ،2022باملحمدية تم
تاسيس شركة ذات املسؤولية
ابتداء من تاريخ  20مارس .2022
تم االيداع القانوني باملحكمة   املحدودة بالخصوصيات التالية :
التجارية بالدارالبيضاء ،تحت رقم
املوضوع االجتماعي  :مقهى وغرفة
 821894بتاريخ  20أبريل .2022
االلعاب.
االيداع والنشر
وعموما كل العمليات التجارية
االدارة
 9 Pالصناعية واملالية وجميع ما يتعلق
بصفة مباشرة  او  غير مباشرة 
STE DREAM AGENCY
بالنشاط املزاول.
SARL AU
التسمية  :شركة NEWTON
تصفية الشركة
بموجب عقد عرفي بتاريخ  9فبراير .CLUB CAFE
املقر االجتماعي  :املسيرة الخضراء
 ،2022باملحمدية لشركة DREAM
 ،AGENCY SARL AUتقرر ما يلي  :رقم  15املحمدية.
التصفية النهائية للشركة.
املدة  99 :سنة.
غلق عمليات التصفية.
الراسمال  100.000 :درهم
ابراء ذمة املصفي.
مقسمة الى  100حصة بقيمة
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية ،تحت رقم  100 464درهم لكل حصة مقسمة على
الشركاء كالتالي :
بتاريخ  24فبراير .2022
االيداع والنشر
السيد الحسين اتركين ساهم ب
االدارة
 50.000درهم.
10 P
السيد  حسن اتركين ساهم ب
 50.000درهم.
STE ARTIK FER
التسيير  :السيد  الحسن اتركين
SARL
الحل الشركة
والسيد  حسن اتركين مسيرين
بموجب عقد  عرفي بتاريخ  5للشركة ملدة غير محدودة.
أبريل  ،2022باملحمدية لشركة STE
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
  ،ARTIK FER SARLتقرر ما يلي :
نهاية ديسمبر.
حل الشركة.
االرباح  % 5 :لالحتياط القانوني،
تعيين السيد  الحسين اتركين
والباقي يقسم على الحصص.
مصفي للشركة.
تحديد  مقر الشركة للتصفية
تم االيداع القانوني باملحكمة
املسيرة الخضراء رقم  15املحمدية .االبتدائية باملحمدية تحت رقم 824
تم االيداع القانوني باملحكمة بتاريخ  27أبريل  ،2022السجل
االبتدائية باملحمدية ،تحت رقم 704
التجاري رقم .30453
بتاريخ  12أبريل .2022
االيداع والنشر
االدارة

االيداع والنشر
االدارة

11 P

12 P

الجريدة الرسمية

10394

STE YOUSRA MARKET
SARL
السجل التجاري رقم 40395 :
الرباط

حل مسبق للشركة

قرر الشركاء لشركة YOUSRA
 ،MARKET SARLشركة ذات
مسؤولية محدودة ،راسمالها
 10.000درهما ،مقرها االجتماعي 49
شارع مدغشقر ،حي املحيط الرباط،
خالل الجمع العام الغير العادي الذي
انعقد بمقر الشركة بتاريخ  29أبريل
.2022
الحل املسبق للشركة
تعيين السيد  محمد  كسوس
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم     A435765مصفي للشركة
تعيين مقر التصفية االجتماعية
ب  49شارع مدغشقر حي املحيط
الرباط
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة  التجارية بالرباط،
بتاريخ  30ماي  ،2022تحت
رقم .125062
13 P

STE TINGIS BUSINESS
CENTRE
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
سجل تجاري رقم 127513 :

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بطنجة
يوم  16ماي  ،2022وسجل بها يوم
 18ماي  ،2022تم تكوين شركة ذات
مسؤولية محدودة  بشريك وحيد 
تتميز بالخصائص التالية :
االسم TINGIS BUSINESS :
.CENTRE SARL AU
الهدف  :تهدف الشركة أساسا الى
كراء واستغالل العقارات اململوكة او 
املؤجرة.

تحقيق كل عمليات االنعاش
العقاري ،الشراء ،البيع ،التقسيم،
تجزئة وتقسيم االرا�ضي.
بناء العمارات ،املنشئات املدنية
وانجاز جميع عمليات البناء وكل
االعمال املتعلقة بها.
استيراد وتصدير كل املواد االولية
وكل ما يتعلق بالهدف الرئي�سي.
االشتراك في كل املؤسسات أو 
الشركات ذات الهدف املشترك.
وعموما جميع العمليات التجارية،
الصناعية ،املالية ،العقارية والغير
العقارية التي من شانها تدعيم نمو 
الشركة.
املقر االجتماعي  :طنجة طريق
تطوان املنطقة الصناعية املمر 2
رقم .47
املدة   99 :سنة ابتداء من
تاسيسها النهائي.
راسمال الشركة  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسم الى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة  منحت للشريك
الوحيد.
التسيير  :عين السيد  محمد 
بوعربي كمسير منفرد للشركة ملدة 
غير محدودة مع كافة الصالحيات.
السنة االشتراكية :من فاتح يناير
الى غاية  31ديسمبر.
االرباح  % 5 :من اجل االدخار
القانوني والباقي يمنح للشريك
الوحيد ويمكن لالرباح الصافية ان
تخصص بعد االقتطاعات القانونية
الى رصيد او اكثر لالدخار الطارى.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة   التجارية بطنجة
يوم  24ماي  ،2022تحت رقم
.254019
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STE MEDIALAAK

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 
راسمالها  100.000 :درهم

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد  موثق بتاريخ
 18أبريل  ،2022تم تفويت  50حصة
التي يمتلكها السيد هشام باسعدون
في راسمال الشركة HIGH DIGITAL
 VALUEلفائدة :
السيد رضوان والمين.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
للشركة ،بتاريخ  18أبريل  ،2022تم
املصادقة على عقد  تفويت حصص
الشركة وتم استقالة السيد  هشام
باسعدون.
حدد راسمال الشركة في مبلغ
 100.000درهما مقسم الى 1000
حصة بقيمة  100درهم للواحدة،
للسيد رضوان والمين.
تم تسجيل االيداع القانوني
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء في  19ماي ،2022
تحت رقم .824400

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  25مارس   ،2022تم تاسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي
تحمل الخصائص التالية :
التسمية STE MEDIALAAK   :
.SARL
الهدف الجتماعي      :االشغال
املختلفة أو البناء.
املقر االجتماعي    :تجزئة عين
العتاريس رقم  102رقم  4الطابق
الثاني الصخيرات.
املدة   99 :سنة ابتداء من
تاسيسها النهائي.
راسمال الشركة  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسم الى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للنسخة واالشارة
االستاذ حمزة بوقد
للحصة من فئة  100درهم للحصة
16 P
الواحدة.
السيد الحيباري عبد الكريم 500
CABINET OFISCONSEIL
حصة.
SIEGE : IMM258 BUREAU N°1 PASSAGE
السيد لعقيري عبد اللطيف 500
NAKHIL AV MOHAMED V RABAT
حصة.
RC N° : 105850
التسيير  :الحيباري عبد  الكريم
IF N° : 15297297
PATENTE : 25151175
أو لعقيري عبد اللطيف.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
STE PIRRE DE LUXE
 31ديسمبر.
حــل  الشــركـة
االيداع  :املحكمة االيتدائية
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بمدينة تمارة.
بتاريخ فاتح فبراير  ،2022تم حــل
السجل التجاري رقم  136365الشركة    PIRRE DE LUXEشركة
بتمارة  24ماي .2022
ذات املسؤولية املحدودة  بشريك
15 P
وحيد  ،وقد تم تعيين   السيد ة حرية
سكيتيوي كمسؤولة عن حل الشركة
ديوان االستاذ حمزة بوقد
موثق
املذكورة .
مقر 185 :شارع عبد املومن الطابق أ الخامس
تم اإليداع القانوني بكتابة
الدارالبيضاء
الهاتف  05.22.49.09.07 / 05.22.20.36.46 :الضبط لدى املحكمة التجارية
 STE HIGH DIGITAL VALUEفي.الرباط بتاريخ 28/04/2022تحت
رقم  .124263رقم السجل
راسمالها  100.000 :درهم
مستخلص من أجل االشهار
مقرها االجتماعي  :الدارالبيضاء
التجاري.117237
مسير
االمضاء
تجزئة الورود زنقة  ،50الطابق
17 P
االول رقم  41سيدي معروف
14 P
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CABINET OFISCONSEIL
SIEGE : IMM EL KEBIBAT 2
EME ETAGE ANGLE RUE
EL HIND ET AVENUE
EL KEBIBAT BUREAU N°9 RABAT
Travaux de comptabilité
Fiscalité juridique
Création d’entreprise
Conseil en gestion

STE MPORTE
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بالرباط  
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك واحد  والتي تحمل
الخصائص التالية  :
التسمية  .MPORTE   :
   الصفة القانونية SARL AU  :
الهدف االجتماعي :تاجر قطع غيار
السيارات.
تاجر اطارات.
االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركـة 100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة  
 100درهم للحصة الواحدة  .موزعة
على الشكل التالي:
السيد فؤاد عفيفي  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    :الرباط  اكدال
زنقة ضاية عوا عمارة   11طابق 2
الشقة .5
املسير :السيد فؤاد عفيفي.
السجل التجاري رقم .160539
18 P

RENAISSANCE PROD

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد

طبقا للعقد  العرفي املؤرخ في
 25ماي  2022تم وضع القانون
األسا�سي للشركة ذات املسؤولية
املحدودة  بشريك وحيد  على الشكل
التالي :

الجريدة الرسمية
االسم القانوني للشركة  :ناركو 
كولد بشريك واحد.
املقر اإلجتماعي  :سكتور  21بلوك
ل شارع ميموزة رقم  11حي الرياض
الرباط.
الهدف اإلجتماعي :
تصدير استيراد.
أشغال متعددة.
تجارة في أجهزة الكمبيوتر.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد أيوب دحا�سي بطاقة التعريف
الوطنية .A664234
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة كل حصة
من فئة  100درهم للحصة الواحدة 
كلها لفائدة السيد أيوب دحا�سي.
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 فيها من تاريخ
التسجيل.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  17ماي
 2022تحت رقم.160121
20 P

اسم الشركة RENAISSANCE :
.PROD
غرض الشركة   :يكمن غرض
الشركة في :
اإلنتاج الفني والسينمائي
والسمعي والبصري والتلفزيوني.
الرسوم املتحركة الثقافية
والتعليمية.
شراء وبيع وتأجير معدات
التصوير السينمائي.
بشكل عام جميع املعامالت
العقارية التجارية واملالية والصناعية
والزراعية املتعلقة بشكل مباشر أو 
غير مباشر بهدف الشركة أو التي قد 
تعزز تطوير الشركة.
املقر اإلجتماعي للشركة  :عمارة 
 1شقة رقم  2شارع محمد الخامس
سال الجديدة.
رأس املال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهما ،وقسم إلى
 1000حصة ،القيمة اإلسمية لكل
حصة هي  100درهما مخصصة
للسيد أسعد بلمعطي.
التسيير  :تم تعيين السيد أسعد 
بلمعطي كمسير وحيد للشركة لفترة 
غير محددة.
السنة املالية  :تبتدئ السنة
املالية في الفاتح من يناير وتنتهي في
 31ديسمبر من كل سنة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
STE.FELECIA CAR
القانوني لدى كتابة الضبط
SARL A.U
باملحكمة اإلبتدائية بسال يوم
بعد عقد الجمع العام غير العادي
 26ماي  2022تحت رقم .36019
للشركة بتاريخ  10مارس 2022بمقر
املقتطف بمثابة إعالن
الشركة ،942أمل  5املسيرة  حي
19 P
يعقوب املنصور الرباط.
تغيير املقر  :تم تغيير مقر الشركة
STE. NARCOGOLD
من العنوان ،942أمل  5املسيرة حي
SARL AU
 ADRESSE : SECTEUR 21, BLOC Lيعقوب املنصور الرباط إلى املقر
 RUE MIMOSA N° 11 HAY RIADالجديد  الذي هو  زنقة عبد  املومن
املركز التجاري املأمون B27حسان
RABAT
بمقت�ضى العقد  العرفي بتاريخ الرباط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 11ماي  2022تم تأسيس شركة
ناركو  كولد  شركة ذات املسؤولية التجارية بالرباط بتاريخ  12أبريل
املحدودة وبشريك واحد والتي تحمل  2022تحت رقم .123717
الخصائص التالية :
21 P

10395

SOCIETE GAOUZI
AGRICOLE
S A R L AU
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE S A R L. AU
Siège Social ROUTE LAMROUJ
CERCLE EL MENZEL SEFROU
رأسمالها  100000.00 :درهم
الـمـقـر االجتماعي طريق ملروج املنزل  
صفرو 

تــأس ـيـ ــس
بم ـق ـت ـضــى ع ـقـد  عــرفــي خــاص تـم
ت ـسـجيله بتاريخ  16ماي  ، 2022تم
تأسيس شركة  . SARL AU
ال ـتـسـمـية SOCIETE GAOUZI  :
. AGRICOLE SARL AU
  :
الـش ــرك ــة
غـ ـ ـ ــرض
يـتـحـدد موضوع الـشركة في  :
CONDITIONNEMENT
ET
.EMBALLAGE
املقر االجتماعي    :طريق ملروج
املنزل   صفرو.
مدة  ال ـشـ ــركـة     :مـدة  الشركة
 99سنة ابتداءا من يوم التأسيس
النهائي.
رأسمال الشركــة    :مـحـدد ف ــي
 100000.00درهــم.
ال ـم ـت ـص ــرف  :ي ـقـ ــوم ب ـت ــسيـير
ال ـشـركة السيد  عبد  اللطيف
الجوزي.
السنة االجتماعية   :تبتدئ السنة
االجتماعية للشركة من فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبر.
اإليداع القانوني  :لقد تم اإليداع
امللف بكتابة الضبط باملحكمة
اإلبتدائية   بمدينة صفرو  بتاريخ
 17ماي 2022تحت رقم .181/2022
الـم ـس ـي ــر
عبد اللطيف الجوزي

22 P

10396

SOCIETE KEH MAROC

SARL AU
  املقر االجتماعي :اقامة املجد رقم
 18شارع القا�ضي عياض امسرنات
اكادير
على إثر مداوالتها بتاريخ
 18ماي 2022قرر الجمع العام غير
العادي للشركة SOCIETE KEH
 maroc SARL AUاملسجلة بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية تحت رقم
 42209ما يلي:
حل الشركة   بصفة مبكرة ابتداء
من  18ماي.2022
تعيين مصفي الشركة في شخص
السيد خلف هللا محمد.
مقر التصفية واملراسلة :اقامة
املجد رقم  18شارع القا�ضي عياض
امسرنات اكادير .
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بتاريخ
 26ماي 2022تحت رقم .110027
23 P

شركة Ste 37 PLUS

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة 

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
بتاريخ فاتح أبريل  2022بتيزنيت قد 
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة و  التي تحمل الخصائص
التالية:
التسمية  . Ste 37 PLUS :
الهدف االجتماعي :
أشغال البناء وأشغال أخرى.
رأسمال الشركة100.000.00 :
درهم.
السيد اد حميدى       50.000.00    :
درهم.
السيد  ادعمر عبد  هللا  :
 50.000.00درهم.
املقر االجتماعي    :اشبار  بزربان
بونعمان  -تيزنيت.
التسيير :تم تعيين السيد ادعمر
عبد  هللا    كمسير للشركة ملدة  غير
محدودة.

الجريدة الرسمية
اإليداع القانوني  :تم إيداع
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى
املحكمة االبتدائية بتيزنيت بتاريخ
 24ماي  2022تحت رقم   .166  :
24 P
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AUTO DESIGNE YUBEKA

شركة محدودة املسؤولية
برأسمال  40.000.00 :درهم
املقر اإلجتماعي  61:شارع اللة
ياقوت ومصطفى املعاني الطابق 2
رقم  69البيضاء
بناء على الجمع العام اإلستثنائي
FIMOGEC
بالدارالبيضاء في تاريخ فاتح ماي
SARL
 2022تم تقرير ما يلي :
TRAVAUX DE COMPTABILITE
تصفية الشركة.
CONSTITUTION DES SOCIETES
CONSEILS JURIDIQUES
تعيين السيد بجراوي عبد الكريم
كمصفي للشركة.
مرغا أنفيست
عنوان التصفية  61شارع اللة
MERGHA INVEST
ياقوت ومصطفى املعاني الطابق 2
شركة ذات مسؤولية محدودة
رقم  69البيضاء.
املوضوع  :إعالن بتأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
لقد  تم بموجب عقد  عرفي التجارية بالبيضاء في تاريخ  24ماي
تأسيس شركة ذات مسؤولية  2022تحت رقم .825167
محدودة  بالبيضاء بتاريخ  16فبراير
26 P
 2022تحمل اإلسم مرغا انفيست لها
COMERAR
الخصائص التالية :
SARL AU
الهدف اإلجتماعي :
عقد حق  التسيير الحر
منعش عقاري.
بموجب عقد  عرفي مؤرخ في
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
الداراليضاء بتاريخ  17ماي ،2022
مقسمة إلى  1000حصة من فئة فإن شركة COMERAR SARL AU
 100درهم للحصة الواحدة وموزعة ممثلة بمسيرها وشريكها الوحيد 
بين الشركاء على الشكل التالي :
السيد  رشيد  بنعدي صاحب بطاقة
السيد غزاوي محمد  500حصة .التعريف رقم  ،B648780منحت
والسيد  مرني�سي عريفي عادل  500عقد  حق التسيير الحر إلى شركة
 GUVEN ELA SARL AUمقرها
حصة.
اإلجتماعي  46شارع الزرقطوني
املدة   99 :سنة من التأسيس
الطابق الثاني شقة  6مسجلة
النهائي أي من تاريخ وضع السجل بالسجل التجاري بالدارالبيضاء
التجاري.
تحت رقم  510565ممثلة بمسيرها
املقر اإلجتماعي  :حي التقدم  17-وشريكها الوحيد  السيد  محمدعلي
 2GHالطابق الثاني سيدي البرنو�صي جوفن صاحب بطاقة التعريف رقم
.T007909F
الدارالبيضاء.
املحل التجاري الكائن  98 :زنقة
التسيير  :للسيد  غزاوي محمد 
ابراهيم النخاعي في الطابق األر�ضي
والسيد مرني�سي عريفي عادل.
ي املعاريف الدارالبيضاء املستغل
رقم التقييد  بالسجل التجار :
من طرف الشركة لبيع األثواب
تم التقييد  بالسجل التجاري واألقمشة تحت رقم السجل التجاري
تحت رقم  537767في  24مارس  542069من 10ماي  2022إلى  9ماي
2022بالبيضاء.
 2022قابلة للتجديد بإتفاق ضمني.
27 P
25 P

ك.ه.س.ج.ن
ش.م.م
من شريك وحيد

KH SGN
SARL D’AU

تأسيس  شركة محدودة املسؤولة
من شريك وحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 7أبريل  ،2022تم تأسيس القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولة
املحدودة من شريك وحيد خصائصها
كاآلتي :
التسمية  :ك.ه.س.ج.ن ش.م.م
من شريك وحيد.
الغرض اإلجتماعي :
الحراسة واألمن.
املقر اإلجتماعي  :إقامة بريما
رقم  105الطابق  3الشقة 16
ملتقى مصطفى املعاني و 11يناير
الدارالبيضاء.
املدة 99 :سنة.
:
اإلجتماعي
الرأسمال
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة بقيمة  100درهم لكل واحدة 
موزعة كما يلي :
 1000حصة للشريك السيد 
دحوني احمد.
التسيير  :تم تعيين كمسير وحيد 
للشركة وملدة  غير محدودة  السيد 
دحوني احمد  الساكن باملسيرة  3
زنقة  21رقم  25الدارالبيضاء.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر.
األرباح  :بعد  اقتطاع % 5
لتأسيس اإلحتياط القانوني الزائد 
يقسم حسب الشركاء.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني في املحكمة التجارية
بالبيضاء تحت رقم . 824951
مقتطف وبيان

28 P
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SOGERIAD

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 10ماي  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة  خصائصها
كالتالي:
تسمية الشركة SOGERIAD :
شركة ذات مسؤولية محدودة.
الغرض الرئي�سي :
تشغيل وشراء وبيع وتأجير جميع
الرياض ودور الضيافة.
إدارة أي دار ضيافة.
دراسة وتطوير وإنجاز كافة
املشاريع العقارية والسياحية.
حيازة وتأجير واستئجار وتبادل
وبيع أي أرض أو عقارات.
تطوير جميع األرا�ضي من خالل
املعدات والخدمات وأعمال التطوير.
بناء مجمعات عقارية بمفردها
أو  باملشاركة أو  باإلشتراك مع أي
شخص أومنظمة.
اقتسام وبيع كافة قطع
األرا�ضي سواء كانت مجهزة  أو  غير
مجهزة وكذلك األبنية املفروشة
وغيراملفروشة بكافة أنواعها.
االستغالل بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة من خالل التأجير أو اإلدارة.
املقر اإلجتماعي  26 :شارع مرس
السلطان الدارالبيضاء.
املدة   99 :سنة تبتدئ من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  100.000درهم مقسمة
إلى  1000حصة بقيمة 100درهم
للحصة الوحدة .
التسيير  :يسير الشركة   السيد 
خالد  الطالبي الحامل للبطاقة
الوطنية رقم .E470670
الشركة مسجل بالسجل التجاري
تحت رقم  543995باملحكمة
التجارية الدارالبيضاء بتاريخ  24ماي
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء.
29 P

NEW SMILE LABO
S.A.R.L
I.C.E N°003042307000027

النشأة

بواسطة عقد  عرفي مؤرخ في
 22أبريل  ،2022حرر قانون شركة
ذات مسؤولية محدودة  باملميزات
التالية :
التسمية NEW SMILE LABO :
.S.A.R.L
املوضوع :
تاجر في آالت ومواد لترميم
األسنان.
املقر األسا�سي  :زنقة سميرن
حي بوجدور الطابق 1شقة رقم 94
الدارالبيضاء.
املدة   99 :سنة ابتداء من
تسجيلها في السجل التجاري تحت
رقم .544.025
رأس املال 20.000.00 :درهم
مقسم إلى  200حصة من فئة
 100.00للواحدة  توزع بين الشريكين:
السيد أحمد ختراب ،مسير شركة  
يقطن بالدارالبيضاء حي العيون
عمارة  29شقة رقم 3عين برجة.
السيدة  إدريس مذهب مسير
شركة يقطن بالدارالبيضاء حي
املزابيين بلوك س بوسكورة ،بنسبة
 % 50للواحد  أي  100حصة  لكل
واحد منهما.
اإلدارة   :يشرف عليها الشريكان،
حالتهما املدنية مذكورة أعاله يوقعان
ازدواجيا.
األرباح  :كلها لفائدة  الشريكين،
بعد نقص املدخرات القانونية.
البنود األخرى منصوص عليها
ضمن قانون  96-5في شأن الشركات
ذات املسؤولية املحدودة.
نفد  اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء في تاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .824.871
اإلدارة

30 P

10397
MOORISH
BUSINESS FIRST

SOCIETE BADAKO MARBRE

مقاولة CLIK DISTRIBUTION

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي سجل بفاس
بتاريخ  17ماي  2021تم وضع النظام
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ،ذات املميزات التالية :
التسمية  :شركة SOCIETE
BADAKO MARBRE SARL AU
ش.ذ.م.م.
الهدف :
استخراج الحجر والرمال والتراب.
املقر اإلجتماعي  :رقم  7عمارة د
إقامة كرم  2شارع ابا احنيني طريق
عين الشقف فاس.
املدة   99 :سنة ابتداء من يوم
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في
حالة الفسخ املسبق أو التمديد.
رأس مال الشركة 100.000.00 :
درهم مقسم على  100حصة من فئة
 1000درهم للحصة الواحدة اكتبت
بالكامل نقدا ووزعت كاآلتي :
السيد فيصل جابري  100حصة.
التسيير  :يتولى تدبير الشركة
السيد فيصل جابري والسيد سعيد 
السني العلمي.
السنة اإلجتماعية  :تبدأ في فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر  كل سنة.
تم اإليداع القانوني بمصلحة
السجل التجاري لدى املحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  3يونيو 
 2021تحت رقم  2690رقم السجل
التجاري .68157
32 P

بمقت�ضى عقد  عرفي حرر بتاريخ
 24ماي لسنة  2022في الرباط
تم تحرير لشركة ذات مسؤولية
محدودة  بشريك وحيد  التي تحمل
املميزات التالية :
التسمية CLIK DISTRIBUTION :
شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد.
الهدف :
توزيع القهوة.
تجارة املنتجات الغذائية.
املقر اإلجتماعي  6 :زنقة ضاية
عوا الطابق الرابع الشقة  16أكدال
الرباط.
مدة قيام الشركة  99 :سنة ابتداء
من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسمال الشركة  :يقدر ب
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للواحدة 
موزعة كالتالي :
السيد عبد الكريم الفرحي 1000
.PARTS
التسيير واإلمضاء  :تسير الشركة
ملدة  غير محدودة  من طرف السيد 
عبد الكريم الفرحي .
تصبح الشركة ملزمة بتوقيع
السيد عبد الكريم الفرحي .
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
AKSYM MULTISYSTEM
 31ديسمبر من كل سنة.
SARL AU
تقسيم األرباح  :بعد اقتطاع 5%
RC : 131741 RABAT
كاقتطاع قانوني يوزع الباقي حسب
بيع أسهم الشركة
قرار الشركاء.
تبعا للجمع العام غير العادي
التسجيل تم التسجل باملحكمة املنعقد  بتاريخ 10ماي 2022
التجارية بالرباط يوم  30ماي  2022قرر الشركاء لشركة AKSYM
 MULTISYSTEMش.م.م .بشريك
تحت الرقم .160595
النشر
أجل
ملخص من
وحيد  رأسمالها  100.000درهم
 31 Pما يلي:
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10398

املوافقة على نقل ملكية األسهم
بين السيد  أزبكه حسان الذي قام
بتحويل أسهمه العائدة له في الشركة
ب  1000سهما لصالح املتنازل له
عنهم :
 1000سهم لصالح السيد  فتيح
ميلود.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .124916
من أجل اإلستخالص والبيان

33 P

رأس املال  100000 :درهم موزعة
إلى  1000حصة إجتماعية من فئة
 100درهم محررة نقدا وهي موزعة
كاآلتي :
السيدة كوثر رزقي  1000حصة.
املدة  99 :سنة بعد التأسيس.
التسيير  :تعيين السيدة كوثر رزقي
مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بتمارة  تحت رقم السجل
التجاري .136377
35 P

STE. GENOVESE CAR

SARL AU
العام لشركة
قررالجمع
جينوفيس كار املنعقد  بالرباط
بتاريخ  18ماي  2022رأسمالها
100.000.00درهم عنوانها رقم 212
القرني املسيرة ح.ي.م الرباط ما يلي :
تفويت الحصص من السيد 
هشام الشيطي إلى السيد عبد العزيز
بن مبارك بنسبة  100في املائة.
تعيين السيد  املهدي البهجة
كمسير جديد للشركة ملدة  غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط في  26ماي 2022
تحت رقم .125004
34 P

STE. KINE GO

SARL AU
حسب عقد  عرفي حرر بتمارة 
بتاريخ  25يناير  2022تمت املصادقة
على القانون األسا�سي للشركة ذات
الخصائص التالية :
التسمة اإلجتماعية .KINE GO :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف اإلجتماعي :
الترويض الطبي.
املقر اإلجتماعي  :طابق سفلي
شقة رقم  1عمارة  أ تجزئة مونيك
شارع مصطفى املعاني سايح هرهورة 
تمارة.

THE ADARGA
SARL
إستدراك خطأ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد     16 ، 5699من
جمادى اآلخرة   1443املوافق (19
يناير.)2022
.....................................................
..........................................................
..........................................................
عوض  :بمقت�ضى محضر مؤرخ
بالرباط بتاريخ  16نوفمنبر 2021
تم وضع القوانين األساسية لشركة
محدودة  املسؤولية ذات الشريك
الوحيد ذات املميزات التالية :
.....................................................
...........................................................
..........................................................
يقرأ  :بمقت�ضى محضر مؤرخ
بالرباط بتاريخ  16نوفمنبر 2021
تم وضع القوانين األساسية لشركة
محدودة  املسؤولية ذات املميزات
التالية :
.....................................................
...........................................................
...........................................................
الباقي بدون تغيير .
36 P
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UNIKSOL
SARL
براسمال  30.000 :درهم
رقم  6مكرر ،الطابق السفلي بلوك د
شارع  21غشت ،خريبكة
بمقت�ضى محضر الجمع
العام االستثنائي للشركة املسماة 
 UNIKSOL SARLمؤرخ بخريبكة في
 10ماي  2022على ا لساعة التاسعة
صباحا ،قرر شركائها ما يلي :
أنس شتوان املالك ل  105حصة
اجتماعية (شريك ومسير).
ياسين ورزازي املالك ل 105
حصة اجتماعية (شريك).
يوسف الكود املالك ل  90حصة
اجتماعية (شريك).
ما يلي :
الحل املسبق ألوانه لشركة STE
.UNIKSOL SARL
ذات رأسمال  30.000درهم
والواقع مقرها االجتماعي ب  6مكرر،
الطابق السفلي بلوك د شارع 21
غشت ،خريبكة.
تسمية املصفي :
قرر الجمع العام االستثنائي
تعيين :
انس شتوان.
املصفي لشركة UNIKSOL
.SARL
تحديد  مقر الشركة التي تم
تصفيتها في  6مكرر ،الطابق السفلي
بلوك د شارع  21غشت ،خريبكة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة   االبتدائية
بخريبكة بتاريخ  20ماي  ،2022تحت
رقم  224وبالسجل التجاري تحت
رقم .6995
37 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار العمارة رقم  5الشقة
رقم  6املحيط الرباط

STE HALADARNA

شركة ات مسؤولية محدودة
راسمالها  10.000 :درهم مقرها
االجتماعي  :زنقة دكار العمارة رقم 5
الشقة رقم  6املحيط الرباط.
رقم السجل التجاري 106703 :

تغيير املقر االجتماعي للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي ،قرر شركاء شركة
 HALADARNAشركة ذات مسؤولية
محدودة ،مقرها االجتماعي زنقة دكار
العمارة رقم  5الشقة رقم  6املحيط
الرباط واملسجلة في السجل التجاري
تحت رقم  106703ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة :
قرر الجمع العام تغيير مقر
الشركة من زنقة دكار عمارة  5
الشقة رقم  6املحيط ،الرباط إلى
املقر الجديد  :الشقة رقم  12العمارة 
 Bإقامة الصباح يعقوب املنصور
الذهبي ،الرباط.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.
وقد  تم اإليداع القانوني في
املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
 124858بتاريخ  23ماي .2022
38 P

LOUIS VUITTON MAROC

SARL AU
AU CAPITAL DE 3.250.000 DHS
SIEGE SOCIAL : SIDI
ABDERRAHMANE AIN
DIAB, 1 BOULEVARD DE
L’OCEAN, BOULEVARD DE LA
CORNICHE, CASABLANCA
RC : 106147
ICE : 001535287000041

التصديق على إنشاء مشروع تجاري

بموجب عقد تسير حر ملحل كائن
بمراكش :
التصديق على إنشاء مشروع
تجاري.
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الطلب من السجل التجاري بالدار
البيضاء بتسجيل النشاط املنفذ
بمراكش كمشروع تجاري وإظهار
القيد املذكور على مستخرج السجل
التجاري للشركة.
صالحيات الشكليات.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري للدار البيضاء بتاريخ
 23ماي  ،2022تحت رقم .17417
39 P
MAROC AUDIT ACCOUNT
TEL/FAX : 0522450604

STE FONCIERE MARS
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد رقم التقييد
في السجل التجاري 544281
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية :
التسمية FONCIERE MARS :
.SARL AU
نوع الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املوضوع  :بيع وشراء األمالك
العقارية بما فيها الشقق ،املكاتب،
املحالت التجارية والعمارات.
كراء وإيجار جميع أنواع العقارات
املختلفة وكل ما يتعلق بهذا النشاط.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
املقر الرئي�سي  :تجزئة برال،
إقامة المندي رقم  ،224الطابق
األر�ضي متجر رقم  ،5بسكورة ،الدار
البيضاء.
الرأسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم كاآلتي :
شركة 1000 MARS INVEST
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
التسيير  :عين كمسير وحيد 
للشركة :
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محمد الصحاقي بطاقته الوطنية
 ،BJ279018عنوانه  :كولف سيتي
فيال  226املدينة الخضراء بوسكورة 
الدار البيضاء.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بواسطة املركز الجهوي
لالستثمار لوالية الدار البيضاء.
سجلت الشركة في السجل
التجاري بالدار البيضاء في تاريخ 25
ماي  ،2022تحت رقم .544281
40 P

B E A SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :الطابق السفلي،
القسمة رقم  7عمارة رقم  ،2حي
الرحمة ،سال
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 2يناير  2022ومسجل في  9فبراير
 ،2022تم تأسيس شركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية .B E A SERVICES :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي  :وسيط تجاري
مدير شركة.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس
الشركة إلى  31ديسمبر.
املقر االجتماعي  :الطابق السفلي،
القسمة رقم  ،7عمارة  رقم  ،2حي
الرحمة ،سال.
التسيير  :السيد  محمد  برا�ضي،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  A395263كمسير للشركة ،ملدة 
غير محدودة.

10399

توزيع األرباح  :من األرباح الصافية
تؤخد  %5لتكوين االحتياط القانوني
والباقي يوزع بين الشركاء.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  23ماي  ،2022تحت رقم
.38920
.RC N° 35993
41 P

SOLECTRAD
SARL
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 11ماي  ،2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة  خصائصها
كالتالي :
التسمية .SOLECTRAD :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف  :التركيبات الكهربائية.
املقر االجتماعي  :حي السالم قطاع
 3رقم  599سال.
راسمال الشركة  10.000 :درهم.
السيد  عبد  الكريم كوحيلة 25
حصة.
السيد كمال كوحيلة  25حصة.
السيدة  حفيظة كوحيلة 25
حصة.
السيد  عبد  الرزاق كوحيلة 25
حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :تم تعيين السيد  عبد 
الكريم كوحيلة الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  AB275783مسير
للشركة ملدة غير محدودة.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري للمحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  24ماي  ،2022تحت رقم
.35997
42 P

GRAIN BELADI

SARL
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بالرباط في  26ماي  ،2022تم إنشاء
مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 
بالخصائص التالية :
.GRAIN BELADI SARL
راسمال الشركة 100.000 :
درهم.
عنوان الشركة  :رياض األندلس
املجمع السكني  5متجر رقم  2عمارة 
 87الطابق األر�ضي.
هدف املؤسسة :
الجزارة.
مخبزة.
متجر حلوى.
املسير بناني هشام.
الضريبة املهنية رقم .25501392
السجل التجاري رقم 160629
باملحكمة التجارية بالرباط.
43 P

AGROPOLE AL BARAKA

SARL
راسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :الرقم  4زنقة واد
زيز الطابق الثالث ،الشقة رقم ،7
أكدال ،الرباط
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
في  25مارس  ،2022ومسجل في
 25أبريل  2022تم تأسيس شركة
تحمل الخصائص التالية :
التسمية AGROPOLE AL :
.BARAKA
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي  :مقاول في
االستغالل الزراعي.
إنتاج وتسويق املنتجات الزراعية.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.

10400

السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس
الشركة إلى  31ديسمبر .
املقر االجتماعي  :الرقم  ،4زنقة
واد زيز ،الطابق الثالث ،الشقة رقم
 ،7أكدال ،الرباط.
التسيير  :السيد يونس بنعمرو،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  A784247والسيدة  صفاء
القر�شي ،الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،A437124كمسيران
في الشركة ملدة غير محدودة.
توزيع األرباح  :من األرباح الصافية
تؤخذ  %5لتكوين القانوني والباقي
يوزع بين الشركاء.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  26مارس  ،2022تحت رقم
.125014
.RC N°160543
44 P

HOME CLEANING
SERVICES

SARL AU
راسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :الرقم  45شارع
فرنسا ،الشقة رقم  ،8أكدال،
الرباط
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20ماي  ،2022ومسجل في  23ماي
 ،2022تم تأسيس شركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية HOME CLEANING :
.SERVICES
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي  :مقاول في
تنظيف املتاجر واملحالت التجارية
والشقق.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة.
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السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر  :رقم  8عمارة   ،30زنقة
موالي احمد الوكيلي حسان الرباط.
املسير  :السيد  عبد  الصمد 
افصاي�صي مسير وحيد للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط.
رقم التقييد  بالسجل التجاري
 160577بتاريخ  27ماي .2022
46 P

املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس
الشركة إلى  31ديسمبر.
املقر االجتماعي  :الرقم ،45
شارع فرنسا ،الشقة رقم  ،8أكدال
 الرباط.التسيير  :السيد  املصطفى
هاشمي ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  AD113607كمسير
وحيد في الشركة ،ملدة غير محدودة.
KCTC SARL
توزيع األرباح  :من األرباح الصافية
مكتب استشارات ودراسات
تؤخذ  %5لتكوين االحتياط القانوني
شارع الحوز ،رقم  4الطائرات ،الرباط
والباقي يوزع بين الشركاء.
املحمول 0666485858 :
تم اإليداع القانوني بكتابة
AL KHEIR MARKET
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
SARL
بتاريخ  30ماي  ،2022تحت رقم
تأسيس شركة
.125061
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
.RC N°160591
 29أبريل  ،2022تم تأسيس شركة
 45 Pذات املسؤولية املحدودة ،ذات
الخصائص التالية :
ZETA SOLUTIONS
التسمية AL KHEIR MARKET :
SARL AU
.SARL
طبقا للعقود املمضية بتاريخ
الصفة القانونية  :شركة ذات
 26ماي  ،2022تم تحرير القانون مسؤولية محدودة.
األسا�سي لشركة ذات الخصائص
مقر الشركة  :املتجر رقم  2عمارة 
التالية واملسجلة بتاريخ  26ماي  06تجزئة الخير مرس الخير تمارة.
.2022
الهدف االجتماعي  :جعلت
الصفة القانونية  :شركة ذات الشركة هدفا لها داخل املغرب
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
وخارجه إما لحسابها أو حساب الغير
الهدف االجتماعي  :برمجة النظم أو باالشتراك :
املعلوماتية.
سوق ممتاز لبيع :
التسويق الرقمي.
منتجات االستهالك الشامل.
هندسة الحواسيب.
منتجات النظافة املختلفة.
بيع معدات الحواسيب.
منتجات الصيانة.
دراسات ونصائع وتدريب.
بازار الترفيه والثقافة واألدوات
رأسمال الشركة  100.000 :درهم املكتبية ولعب األطفال ،مقهى ،بيع
مقسمة إلى  1000حصة من فئة التبغ ،أداء الفواتير.
 100درهم للحصة الواحدة.
املنتجات الطازجة ،منتجات
املدة   99 :سنة ابتداء من األلبان ،األجبان ،املجمدة ،الفواكه
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع والخضروات واالسماك ومخبز
وحلويات.
السجل التجاري.

الصورة والصوت (الهاتف،
الشحن ،التشغيل اآللي للمكاتب،
التلفزيون ،الصحف).
املنسوجات الرجالية والنسائية،
فوط الشاطئ ،املالبس الداخلية،
الجوارب ،األحذية.
بيع وشراء األثاث املكتبي وأجهزة 
الكمبيوتر وكافة ملحقات املكاتب.
شراء وبيع وتوزيع وتسويق اي
منتج سوبر ماركت.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
مكون من  1000حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة  مقسمة
كالتالي :
السيدة  أمال الحاضري 500
حصة.
السيد  سعيد  الجيدان 500
حصة.
ي
التسيير  :السيدة أمال الحاضر .
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس
الشركة.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  17ماي
 ،2022تحت رقم .136307
47 P

EFFYIS PARTNERS

RC : 113605
بمقت�ضى العقد  العرفي املنعقد 
بتاريخ  25أبريل  ،2022قرر الشركاء
ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي :
تم تغيير املقر االجتماعي إلى
العمارة  12مكرر الشقة رقم  03زنقة
لبنان املحيط الرباط.
الزيادة في رأسمال الشركة :
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره  2.900.000درهم وذلك
برفعه من  100.000إلى 3.000.000
باستبدال األرباح الصافية للسنوات
املاضية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25ماي
 ،2022تحت رقم .124988
48 P
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EFFYIS PARTNERS

RC : 137355
بمقت�ضى العقد  العرفي املنعقد 
بتاريخ  7أبريل  ،2022قرر الشركاء
ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي :
تم تغيير املقر االجتماعي إلى
العمارة  12مكرر الشقة رقم  03زنقة
لبنان املحيط الرباط.
الزيادة في رأسمال الشركة :
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره  500.000درهم وذلك برفعه
من  100.000إلى  600.000باستبدال
األرباح الصافية للسنوات املاضية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27ماي
 ،2022تحت رقم .125046
49 P

SUNDAY HOME

تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ  24ماي
 ،2022تم وضع قوانين الشركة ذات
املميزات التالية :
التسمية .SUNDAY HOME :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة وذات الشريك
الوحيد.
املوضوع  :يتعلق نشاط الشركة
سواء باملغرب أو خارجه :
تجارة  عامة ،استيراد وتصدير
جميع املواد.
املقر الرئي�سي  :شارع السمراء
نادي الضباط عمارة   02الطابق
األول رقم  01العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للواحدة  في ملك
لحسن الحيرش.
اإلدارة   :تسيير من طرف السيد 
لحسن الحيرش.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  24ماي  ،2022تحت رقم
 1443/2022سجل تجاري رقم
.41723
50 P

RIFNAD BOBINAGE

تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ  26ماي
 ،2022تم وضع قوانين الشركة ذات
املميزات التالية :
التسمية .RIFNAD BOBINAGE :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة وذات الشريك
الوحيد.
املوضوع  :يتعلق نشاط الشركة
سواء باملغرب أو خارجه :
إصالح املحركات الكهربائية
واستيارد وتصدير املعدات
الكهربائية.
املقر الرئي�سي  :حي حجري زنقة
الخميسات رقم  01العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للواحدة  في ملك
جمال بنهدي.
اإلدارة   :تسيير من طرف السيد 
جمال بنهدي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  27ماي  ،2022تحت رقم
 ،1507/2022سجل تجاري رقم
.41803
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RHYDMEC MAROC

تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ  26ماي
 ،2022تم وضع قوانين الشركة ذات
املميزات التالية :
التسمية .RHYDMEC MAROC :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة وذات الشريك
الوحيد.
املوضوع  :يتعلق نشاط الشركة
سواء باملغرب أو خارجه :
اصالح قطع غيار ميكانيكية،
هيدروليكية.
املقر الرئي�سي  :شارع السمراء
نادي الضباط عمارة   02الطابق
األول رقم  01العيون.

10401

الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100للواحدة  في ملك جمال
بنهدي.
اإلدارة   :تسيير من طرف السيد 
جمال بنهدي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  27ماي  ،2022تحت رقم
.2022/1508
سجل تجاري رقم .41805
52 P

BELOUZ GARDE NET

تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ  19ماي
 ،2022تم وضع قوانين الشركة ذات
املميزات التالية :
التسمية BELOUZ GARDE :
.NET
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة وذات الشريك
الوحيد.
املوضوع  :يتعلق نشاط الشركة
سواء باملغرب أو خارجه :
جميع األنشطة املتعلقة
بالحراسة والنظافة.
املقر الرئي�سي  :مدينة الوفاق
بلوك  Bرقم  1645العيون.
الراسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة
من فئة  100للواحدة  في ملك عبد 
الخالق بلوز.
اإلدارة   :تسيير من طرف السيد 
عبد الخالق بلوز.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  25ماي  ،2022تحت رقم
 1472/2022سجل تجاري رقم
.41759
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CROWN BERRY

ش ذ م م
املقر االجتماعي  :رقم  48شارع
محمد العمراوي ،إقامة نزار ،مكتب
رقم  ،2القنيطرة
تبعا لعقد  تأسيس شركة
 CROWN BERRYبتاريخ  23ماي
 ،2022تقرر تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ،مميزاتها هي
كالتالي :
الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات املؤولية املحدودة.
التسمية .CROWN BERRY :
املوضوع الرئي�سي  :استغالل
املجال الزراعي ،االستيراد والتصدير.
املقر االجتماعي  :رقم  48شارع
محمد  العمراوي إقامة نزار ،مكتب
رقم   ،2القنيطرة.
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :تبدأ السنة املالي
في فاتح أغسطس وتنتهي في  31يوليو 
من السنة املوالية.
رأسمال الشركة  :حدد في مبلغ
 100.000درهم ،مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة.
GAILES HOLDING UK
 LIMITEDالعنوان ANGLETERRE :
46-54
HIGH
STREET
INGATESTONE
UNITED
 KINGDOM CM4 9DWب 750
حصة.
THE BERRY SPECIALISTS LTD
العنوان ANGLETERRE 46-54 :
HIGH STREET INGATESTONE
UNITED KINGDOM CM4 9DW
ب  250حصة.
املجموع  1000 :حصة.
اإلدارة   :السيد ويزمان البير،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .BJ-139816
وقد  تم اإليداع القانوني لقوانين
الشركة باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة  بتاريخ  27ماي ،2022
تحت رقم  2022/91511بملف
السجل التجاري رقم .65453
54 P

الجريدة الرسمية
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RICHATOLL CAPITAL

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام
التأسي�سي املنعقد  بتاريخ  27أبريل
 2022واملسجل بالرباط بتاريخ 16
ماي  ،2022تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة التالية :
االسم القانوني RICHATOLL :
.CAPITAL SARL
الهدف التجاري  :اإلنعاش
العقاري.
راسمال الشركة 100.000 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  500حصة مكتتبة ومحررة من
قبل السيد  ايلياس هشام اسكور
و 500حصة مكتتبة ومحررة من قبل
السيدة نادية طيب.
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  48 :شارع فال ولد  عمير،
الشقة  ،1أكدال ،الرباط.
املسير  :السيد  ايلياس اسكور
هشام,
رقم التقييد  في السجل التجاري
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
 160563بتاريخ  26ماي .2022
مقتطف من أجل االشهار

55 P

YAQIN CAPITAL

SARL
AU CAPITAL DE 10.000 DHS
SIEGE SOCIAL : MAHAJ RIAD
IMM 1 PREMIER ETAGE APPT
N°1 HAY RIAD RABAT
RC : 125585

تعديل النشاط االجتماعي

اتخذ شركاء شركة YAQIN
 CAPITAL SARLخالل الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  20أبريل ،2022
القرار التالي :
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تم اإليداع القانوني لدى كتابة
تعديل النشاط االجتماعي
للشركة على النحو التالي :
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،
تسيير العقارات.
بتاريخ  23أبريل  2022تحت رقم
املساهمة في أي شركة موجودة أو  .124873
سيتم إنشاؤها.
من أجل االستخالص والبيان
وبصفة عامة ،جميع العمليات،
57 P
من أي نوع كانت ،سواء كانت مالية
أو  تجارية أو  صناعية أو  منقولة أو 
مكتب املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م
رأسمال الشركة 100.000 :درهم
غير منقولة تتعلق بشكل مباشر او 
مقرها اإلجتماعي :شارع الحسن الثاني
غير مباشر بغرض الشركة أو التي قد 
عمارة البنك املغربي للتجارة الخارجية
تسهل توسيعها أو تطويرها.
مكتب رقم  9الناظور
تحيين النظام األسا�سي.
س.ت5415 :
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
BENNANI SOFTWARE
التجارية بالرباط تحت رقم 124924
SOLUTIONS
بتاريخ  24ماي .2022
SARL A.U
56 P

NEW TRANS EURO
س.ت .الرباط 142805 :

تنازل عن حصص
تحويل الشركة إلى ش.ذ.م.م
ذات الشريك الوحيد
تحويل مقر الشركة
تحيين القانون األسا�سي للشركة

بمقت�ضى عقد  عرفي حرر
بالرباط ،في  4أبريل  2022قرر الجمع
العام االستثنائي لشركة NEW
 TRANS EUROش.ذ.م.م ،رأسمالها
 100.000درهم ،مقرها بالرباط،
 378شارع الحسن الثاني شقة ،2
ما يلي :
قبول تنازل السيد  خالد
بوعبد  هللا عن  500حصة يملكها
بالشركة لفائدة  السيد  عادل
الشكالطي.
تحويل مقر الشركة إلى تمارة حي
العلويين ،شارع بيروت  RDCرقم
.155
تحويل مقر الشركة إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
ن
تحيين القانو األسا�سي للشركة.
وبذلك تم تعديل املواد 6 ،4 ،1
و 7من القانون األسا�سي للشركة.

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 20/04/2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة  باملميزات
التالية :
BENNANI
:
التسمية
SOFTWARE SOLUTIONS
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع  :هدف الشركة - :
البرمجة واإلستشارة وأنشطة
الكمبيوتر األخرى.
التصدير و اإلستيراد.
مقر الشركة  :شارع موسكو رقم
 4الطابق  2شقة رقم  4لعري الشيخ
الناضور.
رأسمال الشركة  10.000 :درهم،
مقسمة إلى  1.000حصة من فئة 10
درهم للحصة الواحدة  كلها محررة 
ومملوكة للسيد البناني عبد العزيز.
التسيير  :تم تعيين السيد البناني
عبد  العزيز مسيرا للشركة ملدة  غير
محددة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي للشركة.

السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير و تنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
الشركة مقيدة  في السجل
التجاري بالناضور تحت رقم .24099
58 P
مكتب املحاسبة إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :شارع الحسن الثاني
عمارة البنك املغربي للتجارة الخارجية ،مكتب
رقم  9الناظور
س.ت5415 :

WISSAL CAR

en liquidation
Capital social : 100.000 dhs
Siège social : KOUDIAT
SEBT IHADDADEN BENI
BOUYFROUR, NADOR
R.C. N°: 14757
بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي املنعقد في 04/11/2021
قرر مساهمو  شركة WISSAL CAR
 sarlما يلي :
انتهاء التصفية و  الهالك التام
لشركة ،WISSAL CAR SARL
إبراء مصفي الشركة السيد 
هرنافي رمزي.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  16ماي  2022تحت
رقم .124668
59 P
ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
 ،111شارع ولي العهد ،طنجة

بيشنور

ش.ذ.م.م
رأسمالها االجتماعي 10.000.000 :
درهم
مقرها االجتماعي  :املحل التجاري
رقم  ،C1ميناء الصيد الجديد
طنجة املدينة
س.ت3851 : .

تمديد الهدف االجتماعي
وهبة الحصص االجتماعية

الجريدة الرسمية
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بموجب قرارات محضر الجمع
العام االستثنائي للشركاء املنعقد 
بطنجة ،بتاريخ  23ماي 2022
للشركة املسماة «بيشنور» ش.ذ.م.م
رأسمالها  10.000.000درهم ،مقرها
االجتماعي بطنجة ،املحل التجاري
رقم  ،C1ميناء الصيد  الجديد،
طنجة املدينة ،تقرر ما يلي :
تمديد الهدف االجتماعي للشركة
بحيث أصبح النشاط كاآلتي :
«تشغيل مستخدمي القطاع املالحي».
املوافقة على هبة  1486حصة
اجتماعية من فئة  1.000درهم
للحصة الواحدة  املكتتبة واملسددة 
مقابلها والتي تمت من طرف السيدة 
جوليا سوسا بيرنال لفائدة :
السيد أغوستين دي سوسا بيرنال
 495حصة اجتماعية.
السيد  كونرادو  خيسوس سوسا
بيرنال  495حصة اجتماعية.
السيد ريكاردو خافيير سوزا بيرنال
 496حصة اجتماعية.
وبالتالي تغيير مقتضيات الفصول
 7 ،3و 8من القانون األسا�سي للشركة
وتحيين النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254150
مقتطف وبيان النشر
ائتمانية تكنيك أسيسطانس

60 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
 ،111شارع ولي العهد ،طنجة

دوغوس إنسات م.ق

DOGUS INSAAT E.S
مقرها االجتماعي  :طنجة ،كلم 21
ط.و ،1الجماعة القروية بوخالف
س.ت17897 : .

إضافة مسيرين جدد

بموجب املحضر الخاص ملداوالت
املجلس اإلداري للمؤسسة القارة 
املسماة  «دوغوس إنسات م.ق»
املنعقد  بطنجة ،بتاريخ  19ماي
 ،2022مقرها االجتماعي بطنجة،
كلم  ،21ط.و ،1الجماعة القروية
بوخالف ،تقرر ما يلي :

نهاية مهام السيد  DOGAN
 TALUوالسيد  GURAY HAYALمن
منصبهم كمسيرين للمؤسسة القارة 
«دوغوس إنسات م.ق».
إضف مسيرين جدد في شخص
السيد   ،TOLGA AKAASالتركي
الجنسية ،الحامل لجواز سفر رقم
 S20241289والسيد  KAMIL
 ،OZALPالتركي الجنسية ،الحامل
لجواز سفر رقم .U23987229
مواصلة مهام السيد  OZAN
 UYARERبصفته مسير للمؤسسة
القارة «دوغوس إنسات م.ق».
املؤسسة القارة «دوغوس إنسات
م.ق» ملزمة بشكل صحيح اتجاه
األغيار حسب محاضر التوقيع
املرفقة الحقا.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بطنجة في تاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254147

10403

تعيين السيد  عمر دراز والسيدة 
سميرة موجود كمسيرين للشركة إلى
جانب السيد مارك بيطون.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 30ماي  2022تحت رقم .125073
للخالصة والبيان

62 P

THE EXOTICA LOUNGE

شركة محدودة املسؤولية
رأس املال  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :زنقة التجموعتي
فيال «ايما» رقم  7الليمون الرباط
باسم الجمع العام غير العادي
املنعقد  بتاريخ  18ماي  2022تم
تقرير ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ
 200.000درهم من أجل رفعه
من  100.000درهم إلى 300.000
درهم عن طريق امتصاص الحساب
مقتطف وبيان النشر
الجاري للشركاء.
أسيسطانس
ائتمانية تكنيك
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
61 P
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 30ماي  2022تحت رقم .125075
CONFERENCE CALL

CENTER
شركة محدودة املسؤولية بشريك  
وحيد
رأس املال  10.000 :درهم
املقر االجتماعي  :زنقة ضاية عوة 
عمارة  6شقة  16الطابق الرابع
أكدال الرباط
باسم قرار الشريك الوحيد التام
بتاريخ  6ماي  2022تم تقرير ما يلي :
تفويت الحصص التامة ما بين :
شركة  OXO HOLDINGممثلة
بالسيد  مارك بيطون وشركة OS
 COMPAGNIEممثلة بالسيدة 
سميرة موجود والسيد عمر دراز من
أجل  66حصة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من
شركة محدودة  املسؤولية بشريك
وحيد إلى شركة محدودة املسؤولية.

للخالصة والبيان

63 P

NICE PARA SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  450.000 :درهم
مقرها االجتماعي  21 :شارع احمد 
رضا كديرا حي النهضة  1الرباط
RC N° : 76683

تعديل

بموجب القرارات التي تم اتخاذها
من طرف شركة NICE PARA
 SERVICEبتاريخ  15أبريل  2022تم
االتفاق على ما يلي :
بيع جميع األسهم املكونة لرأسمال
شركة NICE PARA SERVICE SARL
من طرف السيد عبد السالم حمامو 
والسيدة نادية مدوار للسيدة فاطمة
الزهراء بوطوبة والسيد  كمال
الرهوني بما مجموعه  4000سهم.

بعد  هذا البيع ،يتم توزيع رأس
املال على النحو التالي :
السيدة  فاطمة الزهراء بوطوبة
 2000سهم.
السيد كمال الرهوني  2000سهم.
املجموع  4000 :سهم.
بقيمة  100درهم لكل منهما ويمثل
 %100من رأس املال أي 400.000
درهم.
بموجب القرارات التي تم اتخاذها
من طرف شركة NICE PARA
 SERVICEبتاريخ  16ماي  2022فقد 
تمت املصادقة على ما يلي :
زيادة  رأسمال الشركة بمبلغ
 904.600درهم ليزداد من 400.000
درهم إلى  1.304.600درهم مدفوعة
بكاملها.
تخفيض رأسمال الشركة بمقدار
 854.600درهم الستيعاب الخسائر
التراكمية اعتبارا من  31ديسمبر
.2021
وافق الجمع العام على استقالة
السيد  عبد  السالم حمامو  الحامل
للبطاقة الوطنية رقم  L11330من
مهامه كمدير اعتبارا من  16ماي
 2022مع منحه إبراء ذمة كاملة ودون
تحفظ من إدارته خالل فترة واليته.
قرر الجمع العام تعيين السيدة 
فاطمة الزهراء بوطوبة الحاملة
للبطاقة رقم  AA8276والقاطنة
في مدينة  9رقم  36زنقة هاشمي
املستاري ،قبيبات  -الرباط ،كمديرة 
ملدة غير محدودة اعتبارا من  16ماي
.2022
قرر الجمع العام إضافة أنشطة
تجارية للشركة ،باإلضافة إلى
األنشطة التي أنشئت من أجلها ،وهي
كالتالي :
خدمات العناية بالتجميل
والحالقة.
االستشارات والتدريب في املجال
الشبه الطبي.

10404

إعادة  صياغة النظام األسا�سي
للشركة وفقا للقانون رقم 5-96
املعدل بالقانون  21-19نتيجة
للقرارات املتخذة في  15أبريل 2022
وتلك التي اتخذت في  16ماي .2022
وضعت نسخة منها بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط يوم
 26ماي  2022تحت رقم .125019

الجريدة الرسمية
PHARMACEUTICAL
INSTITUTE

وبموجب مداوالت الجمعية
العامة االستثنائية لشركة املعهد 
الصيدالني PHARMACEUTICAL
 INSTITUTEواملسجلة في محضر
بتاريخ  18أبريل  ،2022قرر مساهمو 
الشركة.
املوافقة على تحويالت األسهم بين
املساهمين.
بمثابة مقتطف وبيان
قبول استقالة املديرين التالية
CEP CAC & EXPERTISE
أسماؤهم :
64 P
السيدة صدراتي مها.
السيدة صدراتي ماريا.
بانافريك امبوراكسبور
السيدة صدراتي إلهام.
السيد صدراتي كمال.
ش.م.م
السيد صدراتي أمين.
سجل تجاري عدد 10071
السيد صدراتي رضا.
تعديل وتوسيع هدف الشركة
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
ن
تجديد القانو األسا�سي للشركة التجارية بالرباط بتاريخ  25ماي
يتجلى من محضر القرار  2022تحت رقم .124948
من أجل االستخالص والبيان
االستثنائي للشركاء للشركة املدعوة 
مجلس اإلدارة
«بانافريك امبور اكسبور» ش.م.م
66 P
املنعقد  بتاريخ  23يناير  2018أنه
SOCIETE YANDY BRANDS
تقرر ما يلي :
SARL
تعديل وتوسيع هدف الشركة
رأسمالها  100.000 :درهم
بما يلي :
RC N° : 154679
أساسا استيراد كل مواد الصيد 
قرر الجمع العام االستثنائي
والبيع بالجملة.
للشركة ،واملنعقد  بتاريخ  29مارس
استيراد ،شراء وبيع كل معدات  2022الحل النهائي للشركة.
وتم اإليداع القانوني باملحكمة
التواصل السلكية والالسلكية.
التجارية بالرباط بتاريخ  30ماي
وعليه تم تعديل الفصل  4من
 2022تحت رقم .125081
القانون األسا�سي للشركة.
67 P
تجديد القانون األسا�سي للشركة
STE NARJISSE SAKANE
بخاصياته الجديدة.
S.A.R.L
تم اإليداع القانوني بكتابة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
محدودة 
يوم  30يناير  2018تحت رقم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
.199178
 28أبريل  2022ومسجل بمدينة
مستخلص من أجل اإلشهار
تزنيت بتاريخ  29أبريل  2022تم
املسير
تأسيس الشركة ذات املسؤولية
 65 Pاملحدودة محددة العناصر كما يلي :
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تعيين السيد  زكريا محي الدين
برشيش مسير جديد للشركة.
نقل املكتب املسجل للشركة
املذكور ب  ،15شارع األبطال شقة
رقم  4أكدال الرباط ،إلى املقر
الرئي�سي الجديد   ،9 :شارع ضاية
عوى شقة رقم  12أكدال الرباط.
تغيير الشكل القانوني للشركة
الذي أصبح شركة ذات املسؤولية
املحدودة  بدال من شركة ذات
املسؤولية املحدودة  بالشريك
الوحيد.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني في سجل
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 5أكتوبر  2021تحت رقم 9417
السجل التجاري .141655 :
69 P

التسمية STE NARJISSE :
SAKANE S.A.R.L
املقر االجتماعي  :رقم  453شارع
تافوكت تيزنيت .
الغرض  :االشغال املختلفة او 
ألبناء/االنعاش العقاري.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها.
املسير الهاشمي الفزني .
رأس املال  4.000.000 :درهم
مقسم الى  100حصة بما قدره 100
درهم للحصة و لكل فرد موزعة
كما يلي :
 10000حصة ل السيد الهاشمي
الفزني.
 10000حصة ل السيد عبد هللا
القصطلني.
 10000حصة ل السيد  املختار
مخلوف
شركة سابيل
 10000حصة ل السيد  هشام
شركة ذات مسؤولية محدودة
فراح.
يقدر رأسمالها ب  100.000درهم
العنوان  :رقم  4شارع سيدي
السنة االجتماعية أو  املالية من
عبد هللا املدينة القديمة الرباط
فاتح يناير إلى  31ديسمبر.
وقف نشاط
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي اتفق الجمع
االبتدائية بتيزنيت تحت رقم
العام لشركة «سابيل» شركة ذات
 2022/173بتاريخ  30ماي .2022
مسؤولية محدودة يقدر رأسمالها
السجل التجاري رقم .5221 :
 68 Pب  100.000درهم ويوجد  مقرها
االجتماعي بالعنوان التالي  :رقم 4
شارع سيدي عبد هللا املدينة القديمة
SOCIETE DIGITAL VIEW
الرباط على ما يلي :
SARL AU
تصفية الشركة.
15Avenue Al Abtal N°4 Agdal
قرر الجمع العام الحل املسبق
Rabat
ألوانه لشركة «سابيل».
بموجب قرار اإلدارة  الصادر في
تعيين مأمورة التصفية.
 13سبتمبر  ،2021وافقت شركة
صادق الجمع العام على تقرير
 SOCIETE DIGITAL VIEW SARLمأمورة  التصفية لشركة «سابيل»
 AUرأسمالها  100.000درهم السيدة سارة شداد.
باإلجماع على القرارات التالية :
مقر التصفية :
وافق الجمع العام على بيع 700
قررالجمع العام املقر االجتماعي
سهم من السيد  كمال حطحوط محال لتصفية الشركة.
لصالح السيد  زكريا محي الدين
تم اإليداع القانوني بكتابة
برشيش و 300سهم لصالح السيد  الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  25ماي  2022تحت رقم
مهدي تمتماوي.
وافق الجمع العام على استقالة .124963
70 P
السيد كمال حطحوط من منصبه.
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MONMAR
SARL
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
 20أبريل  2022بالرباط قد تم وضع
القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية MONMAR :
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي  :مطعم وتنظيم
الحفالت.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة :
السيد  الزياني منصف 750
حصة.
السيد الزياني مروان  250حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي من وضع السجل
التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املسير  :السيد  الزياني والزياني
مروان.
رقم التقييد  بالسجل التجاري
 124392باملحكمة التجارية بالرباط
السجل التجاري رقم .160001
71 P

PYRAMIDUS NTZ
SARL
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
 12ماي  2022بالحسيمة قد  تم
وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية PYRAMIDUS NTZ :
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي  :أعمال البناء
وأشغال مختلفة.

رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة :
السيد نوردين القدوري 490
حصة.
السيد نعيم الخطابي  150حصة.
السيد زكريا غريب  360حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي من وضع السجل
التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املسير  :السيد  نعيم الخطابي
والسيد زكريا غريب.
رقم التقييد  بالسجل التجاري
 3741باملحكمة التجارية بالحسيمة.
72 P

HARYSTECH
SARL AU

حل الشركة
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  2مارس  2022للجمع العام
االستثنائي HARYSTECH SARL
 AUرأسمالها  100.000درهم مقرها
االجتماعي بلوك ج رقم  82طابق 3
ديور الحمر يعقوب املنصور الرباط
سجلها التجاري  ،153357تم اإلقرار
على ما يلي :
حل الشركة وديا.
تعيين السيد  الصديق الغري�سي
مصفي للشركة.
تحديد  مقر الشركة كمحل
للتصفية.
تم اإليداع القانوني لدى مكتب
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم  125020بتاريخ  26ماي
.2022
73 P

10405

املجموع  1000 :حصة.
STE RESTO TECHNOPOLIS
SARL AU
التسيير  :تدار الشركة من طرف
CAPITAL DE 80.000 DHS
السيد عماد الدين الشرايبي القعدود
 SIEGE SOCIAL : N°36 IMM Hملدة غير محدودة.
 RES RIAD SALA AL JADIDAاإليداع القانوني  :تم بكتابة
SALE
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تصفية الشركة
تحت رقم السجل التجاري .160043
على إثر الجمع العام املنعقد بسال
75 P
بتاريخ  21أكتوبر  2021قرر الشركاء
ما يلي :
شركة KEIL
الحل املسبق :
تعيين مقر التصفية  :رقم 36
SARL AU
عمارة ه تجزئة رياض سال الجديدة  املقر  :س ،8القطاع  ،13حي رياض
سال.
الرباط
تعيين السيد  حسن لخروطي
السجل التجاري بالرباط
املصفي للشركة.
رقم 160601
اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل في
االبتدائية بسال تحت رقم 38346
بتاريخ  15فبراير  2022تحت رقم الرباط ،بتاريخ  17ماي  2022قد 
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
.20063
 74 Pاملحدودة ذات الشريك الوحيد 
بالخصائص التالية :
STE SOSO AMG KECH
الهدف االجتماعي  :الغرض من
SARL AU
الشركة ،سواء لنفسها أو نيابة عن
تكوين شركة محدودة املسؤولية أطراف ثالثة ،بمفردها أو باالشتراك
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط أو الشراكة مع أي شخص ،في املغرب
 18ماي  2022تم وضع القوانين
كما في بلد آخر ،ما يلي :
األساسية لشركة محدودة املسؤولية
الجاهزة 
املالبس
ابتكار
ذات املميزات التالية :
الهدف  :كراء السيارات بدون أو  تطويرها أو  تصنيعها أو  شرائها
أو بيعها في املتاجر أو عبر اإلنترنت.
سائق.
املقر  :شارع مداغشقر الطابق استيراد وتصدير املالبس الجاهزة 
وإكسسوارات املوضة واملنتجات
األول الشقة  3املحيط الرباط.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ الجلدية واملواد الخام واملنسوجات
تكوين الشركة.
والجلود وإكسسوارات املوضة
رأس املال  :حدد رأس املال بما واملنتجات الجلدية واملواد الخام
قدره  100.000درهم ،مقسم على واملنسوجات والجلود وإكسسوارات
 1000حصة بنسبة  100درهم
التجميع وأي مواد أخرى مفيدة 
للواحدة ،ودفعت في الصندوق
وضرورية لصنع اإلبداعات .بيع
االجتماعي للشركة.
األرباح  :تؤخذ  %5من األرباح منتجات املصممين أو نشاط املعارض
الفنية ،مثل تنظيم األحداث
الصافية للتأسيس االحتياطي.
الحصص  :السيد  عماد الدين أو  معارض الصور أو  املنحوتات
أو األعمال الفنية أو عروض األزياء.
الشرايبي القعدود  1000حصة.

10406

املساهمة املباشرة  أو  غير
املباشرة ،بجميع الوسائل ،للشركة
في جميع العمليات التجارية التي قد 
تتعلق بأحد  األشياء املذكورة  أعاله.
وبشكل عام ،جميع املعامالت املالية
أو التجارية أو الصناعية أو املنقولة أو 
العقارية املتعلقة بالغرض املؤس�سي
املشار إليه أو  القادرة  على تسهيل
تحقيقه وتطويره.
املدة  99 :سنة من يوم تسجيله
في السجل التجاري للرباط برقم
.160601
رأسمال الشركة  :تم تحديد  رأس
املال بمبلغ  50.000مقسمة إلى 500
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة  مرقمة من  1إلى 500
وموزعة على النحو التالي :
السيد نعيمة فكران  500 :حصة.
إجمالي األسهم املكونة لرأس املال
 500حصة.
املقر  :س  ،8القطاع  ،13حي
رياض ،الرباط.
املسير  :السيدة  نعيمة فكران،
حاملة للبطاقة الوطنية رقم
 B108046هي مسيرة  الشركة لفترة 
غير محدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تسجيل
الشركة في السجل التجاري للرباط
إلى غاية  31ديسمبر .2022
الفوائد  :سيتم أخذ  %5لتكوين
صندوق االحتياط القانوني.
اإليداع القانوني  :محفوظ في
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 30ماي  2022برقم .D125070
76 P

الجريدة الرسمية
قرر الجمع العام للشركة بحل
مسبق.
تعيين السيد  الزيتوني محمد 
مصفي للشركة.
مقر التصفية  :إقامة  ،5الشقة 29
زنقة ضاية الرومي ،أكدال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  18ماي 2022
تحت رقم .144752
77 P

CHTOUKI SCENE
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يصرح املساهم الوحيد بأنه يقبل
INTERCOPIE
واجباته كمصف ويقر بأنه ال يخضع
تصفية الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة للمحظورات املنصوص عليها في
 INTERCOPIE SARLواملنعقد بتاريخ القوانين واللوائح املعمول بها.
تـم اإليـداع الـقـانـونـي في سجل
 13أبريل  2022تقرر ما يلي :
املـحـكـمة التجارية بالرباط بتاريخ
تصفية الشركة.
تسمية السيدة  سمية الجزولي  30ماي  2022تحت رقم .125090
من أجل التلخيص والنشر
بصفة مصفية للشركة وتحديد مقر
التسيير
التصفية  63زنقة نابولي رقم ،12
81 P
املحيط ،الرباط.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
KURULUS OTTO
تم اإليداع القانوني للشركة لدى
شركة ذات مسؤولية محدودة
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
تأسيس شركة
بالرباط يوم  26ماي  2022تحت
بمقت�ضى عقد  عرفي محرر
رقم .125031
بالقنيطرة  بتاريخ  16ماي  2022تم

SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بتاريخ  18ماي  2022تم إنشاء
مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ذات
مقتطف بمثابة إعالن
شريك واحد بالخصائص التالية :
التسمية CHTOUKI SCENE :
80 P
.SARL AU
رأسمال  100.000 :درهم مقسمة
EXCELIMO
على  1000حصة.
شركة ذات مسؤولية محدودة 
عنوان الشركة  56 :زنقة ابراهيم
بمساهم واحد
الروداني ،عمارة  56رقم  ،2املحيط،
رأسمالها  500.000 :درهم
الرباط.
املقر االجتماعي  :الرباط ،املحل
هدف املؤسسة  :تنظيم األحداث.
التجاري رقم  ،313حي النهضة 2
املسير  :الشتوكي اوسامة.
إضافي ،إقامة رقم 3
الضريبة املهنية .26304870 :
السجل التجاري رقم  .160589 :السجل التجاري بالرباط 138673 :
القرار األول :
اإليداع القانوني باملحكمة
قرر املساهم الوحيد الحل املبكر
التجارية بالرباط تحت رقم 125058
للشركة وتصفيتها الودية اعتبارا من
بتاريخ  27ماي .2022
 78 Pهذا اليوم.
خالل هذه الفترة ،سيتم اتباع
VLEARN
تسمية الشركة بعبارة  «شركة قيد 
SARL AU
التصفية» يجب أن يظهر هذا البيان
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ باإلضافة إلى اسم املصفي على جميع
 8مارس  2022تقرر ما يلي :
الوثائق واملستندات املخصصة للغير.
تغيير تسمية الشركة من
قرر املساهم الوحيد  أن مقر
 VLEARNإلى AMERICAN
التصفية هو  :الرباط ،املحل التجاري
UNIVERSITY OF LEADERSHIP
رقم  ،313حي النهضة  2إضافي ،إقامة
.MOROCCO EURO-BIOTECHNOLOGIE
السجل التجاري رقم  .151347 :رقم .3
SARL AU
القرار الثاني :
الحل املسبق للشركة
اإليداع القانوني باملحكمة
قرر املساهم الوحيد  ممارسة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ التجارية بالرباط تحت رقم 124713
مهام املصفي للشركة طوال فترة 
 25أبريل  2022بالرباط ،قرر شركاء بتاريخ  17ماي .2022
 79 Pالتصفية.
الشركة ما يلي :

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الخاصيات التالية   :
االسم .KURULUS OTTO :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد.
املوضوع االجتماعي :
مقاول نقل األشخاص ؛
مقاول األشغال املختلفة والبناء.
املدة  99 :سنة.
املقر  51 :مكرر ،شارع موالي
عبد  العزيز ،إقامة األمل مكتب
رقم  ،7القنيطرة.
الرأسمال  100.000 :درهم مقسمة
إلى  1000حصة من فئة  100درهم
للحصةالواحدة.
الحصص :
عادل عرفوي  600حصة ؛
عثمان عامر  200حصة ؛
عصام قدير  200حصة.
التسيير  :عادل عرفوي كمسير
للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجاري رقم .65441 :
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة 
 26ماي  2022تحت رقم .65441
82 P
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VINVEST

SARL
رأسمالها  100.000 :درهم
الكائن مقرها  :شقة رقم  ،4الطابق
األول ،إقامة قادر ،مرس الخير،
تمارة

إعالن عن بيع حصص اجتماعية    

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022قد  أجمع مسير
شركة  VINVESTعلى ما يلي :
بيع حصص اجتماعية  :من طرف
السيد املصطفى املعطاوي إلى السيد 
العر محمد  500حصة.
تسيير الشركة من طرف السيد 
العر محمد والسيد  مصطفى
املعطاوي لفترة غير محددة.
تعيين مسير جديد للشركة :
السيد العر محمد.
يتم توقيع كل الوثائق املتعلقة
بالشركة من طرف السيد  مصطفى
املعطاوي أو السيد العر محمد.
تعديل الشكل القانوني  :من
شركة محدودة  املسؤولية ذات
شريك وحيد إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني األول بكتابة الضبط
االبتدائية تمارة بتاريخ  26أبريل 2022
تحت رقم  7983التقييد  بالسجل
التجاري بتمارة .135765
83 P

RAPAX STUDIO

SARL AU
السجل التجاري رقم 105901
الرباط
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20مارس  2022قررت مالكة شركة
 RAPAX STUDIOعلى ما يلي :
الحل املسبق لشركة RAPAX
 STUDIOوتعيين السيدة لهي سكينة
كمصفية للشركة عنوان التصفية
هو  8 :تجزئة الطلعة  ،6شارع محمد 
الخامس ،تمارة.

اإليداع القانوني  :تـم اإليـداع
الـقـانـونـي األول بكتابة الضبط
باملـحـكـمة التجارية بالرباط بـتـاريـخ
 25ماي  2022تحت رقم  .124951
84 P

DUKTIL ENGINEERING
SARL AU
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  10يناير  2022تم تغيير بعض
قوانين الشركة وحدد ما يلي :
 - 1تغيير مقر الشركة العمارة 30
الشقة  ،8شارع موالي احمد لوكيلي،
حسان الرباط إلى املقر الجديد 
العمارة   ،84شارع تادلة الشقة
رقم  6تجزئة بسم هللا ،الرباط.
 - 2تحويل الشكل القانوني من
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة
محدودة  املسؤولية ذات شريك
واحد.
 - 3استقالة السيدة  مريم
السعداني من تسيير الشركة.
التسيير  :تدار الشركة من طرف
السيد  اوسعيد  عصام ملدة  غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  4أبريل  2022تحت رقم
.123483
85 P

STE FTZ CONCEIL
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤوليات
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 25
أبريل  2022بالرباط تم تأسيس
شركة تحمل الصفات التالية :
اللقب االجتماعي STE FTZ :
.CONCEIL SARL
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤوليات املحدودة.
الهدفاالجتماعي:مكتبالدراسات.

10407

املقر االجتماعي  77 :زنقة محمد 
سميحة ،الطابق العاشر ،شقة ،57
الدار البيضاء.
التسيير  :سعيدة أكزول.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء رقم
التسجيل بالسجل التجاري 820578
بالدار البيضاء.
87 P

رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة مقسمة كالتالي :
السيدة صباب مريم  500حصة ؛
السيد وعالى رضا  500حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
STE BATIOUTAL
املقر االجتماعي  :البلوك ج رقم 83
CONSTRUCTION
الطابق الثالث ،ديور الحومر.
SARL AU
التسيير  :صباب مريم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة تأسيس شركة ذات مسؤوليات
محدودة
التجارية بالرباط رقم التسجيل
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 20
بالسجل التجاري  160293بالرباط.
 86 Pأبريل  2022بالرباط تم تأسيس
شركة تحمل الصفات التالية :
اللقب االجتماعي STE :
STE I2A CONSULTING
BATIOUTAL CONSTRUCTION
SARL
.SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤوليات
الصفة القانونية  :شركة ذات
محدودة
املسؤوليات املحدودة بشريك واحد.
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الهدف االجتماعي  :البناء وأشغال
 16مارس  2022بالرباط تم تأسيس
مختلفة.
شركة تحمل الصفات التالية :
رأس املال  100.000 :درهم
اللقب االجتماعي STE I2A :
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
.CONSULTING SARL
 100درهم للحصة مقسمة كالتالي :
الصفة القانونية  :شركة ذات
السيد يوسف أطالب  1000حصة.
املسؤوليات املحدودة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
الهدفاالجتماعي:مكتبالدراسات .التأسيس النهائي.
رأس املال  100.000 :درهم
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
مقسمة إلى  1000حصة من فئة  31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
 100درهم للحصة مقسمة كالتالي  :األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
السيدة  سعيدة  أكزول 500
املقر االجتماعي  79:شارع ابن سينا،
حصة ؛
الطابق الثالث ،شقة  ،6أكدال،
السيد نبيل ملويديني  500حصة .الرباط.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التسيير  :يوسف أطالب.
التأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى التجارية بالرباط رقم التسجيل
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة بالسجل التجاري  160291بالرباط.
88 P
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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STE FLEURY PHARMA

STE LAGBAR

SARL AU
قرر الجمع العام الغير العادي
املنعقد بتاريخ  3مارس  2022لشركة
STE FLEURY PHARMA SARL
 AUشركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد رأسمالها 100.000درهم.
مقرها االجتماعي  :مجموعة
ضحى الخير ،إقامة  20رقم  ،6سال
الجديدة ما يلي :
 - 1الشروع في التصفية املسبقة
للشركة.
 - 2تعيين السيدة سومية العلوي
الحفيظي كمصفي للشركة.
 - 3تحديد  مقر التصفية ب :
مجموعة ضحى الخير ،إقامة 20
رقم  ،6سال الجديدة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  25ماي 2022
تحت رقم .38438
89 P

 - Iقرر الجمع االستثنائي العام
املنعقد في  18ماي : 2022
تغيير املقر االجتماعي لشركة من
 STE LAGBARوذلك من حي الرشاد
م 01رقم  262تيفلت إلى حي الرشاد
م 06رقم  6123تيفلت ،كما تم
تذويب القانون األسا�سي وتعديله.
 - IIتـم اإليـداع الـقـانـونـي بكتابة
الضبط باملـحـكـمة االبتدائية بتيفلت
تحت رقم  424بتاريخ  27ماي .2022

STE THE MUSICA STUDIO
SARL AU
قرر الجمع العام الغير العادي
املنعقد بتاريخ  12أبريل  2022لشركة
STE THE MUSICA STUDIO SARL
 AUشركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد رأسمالها 100.000درهم.
مقرها االجتماعي  :تجزئة سعيد 
حجي رقم  993طريق القنيطرة،
ما يلي :
 - 1الشروع في التصفية املسبقة
للشركة.
 - 2تعيين السيد  أنس رحمون
كمصفي للشركة.
 - 3تحديد  مقر التصفية ب :
تجزئة سعيد  حجي رقم  993طريق
القنيطرة ،سال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  25ماي 2022
تحت رقم .38439
90 P
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Société NOUR ELHADITEC

للنسخ والبيان
الوكيل

91 P

DREAMS ERRAIHANY

تأسيس شركة
 - Iبموجب عقد  عرفي مؤرخ في
 8أبريل  2022تم تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة لها املواصفات
التالية   :
DREAMS
:
التسمية
.ERRAIHANY
الهدف االجتماعي  :صالون
للحالقة.
املقر االجتماعي  :تجزئة التضامن
رقم  ،29تيفلت.

Société à responsabilité
limitée AU
Au capital de 100.000 DH
24, AVENUE AMIR SIDI
MOHAMMED HAY RACHAD
KARIA SALE
بمقت�ضى عقد  عرفي حرر يوم
 9ماي  2022بسال تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الواحد بالخصائص التالية :
التسمية  :شركة   NOUR
 ELHADITECش.م.م ذات الشريك
الواحد.
الهدف :
مقاول اشغال البناء وأشغال
مختلفة ؛
مقاول نقل البضائع.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئـة
 100درهم للحصة الواحدة مقسمة
على الشركاء كاآلتي :
السيد نور الهادي عبد  الخالق  
1000حصة.
املقر االجتماعي  24  :شارع أمير
سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.
التسيير  :نورالهادي عبدالخالق.
املدة  :مدة الشركة  99سنـة.
تم التقييد  بالسجل التجاري
بـاملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم
 36011بتاريخ  26ماي .2022
بمثابة مقتطف وبيان

93 P

الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم.
CERUMA CAR
تسيير الشركة  :عين السيد الرياحي
SARL AU
رأسمالها  100.000 :درهم
وهيب والسيدة الحب�شي احالم مسيران
املقر االجتماعي  :عرصة سال
للشركة مع جميع الصالحيات.
رقم  ،554طريق القنيطرة ،سال
 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ فاتح
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت أبريل  ،2022تم تأسيس شركة
تحت السجل التجاري رقم .1283
تحمل اسم «سيروما كار» ش.ذ.م.م
للنسخ والبيان
ش.و تتوفر على املميزات التالية :
الوكيل
املقر االجتماعي  :عرصة سال
 92 Pرقم  ،554طريق القنيطرة ،سال.

الهدف االجتماعي  :كراء السيارات
بدون سائق.
مدة االستمرار  99 :سنة.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة 100
درهم موزع كما يلي :
السيدة فاطمة الزهراء ابنو حجر
 1000حصة.
التسيير  :تم تعيين السيدة فاطمة
الزهراء ابنو  حجر كمسيرة للشركة
ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
األرباح  :بعد اقتطاع  %5لتكوين
صندوق االحتياط القانوني يوزع
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
تم اإليداع القانوني باملـحـكـمة
االبتدائية بسال تحت السجل التجاري
رقم  .36013
94 P

KASRTRACHEN
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بتاريخ  12ماي 2022م بالرباط
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة  بشريك وحيد  تحمل
الخصائص التالية :
التسمــية .KasrTrachen :
اله ــدف  :كراء قاعة الحفالت،
مطعم مقهى وممون حفالت.
العنوان التجاري  1 :زنقة تيرانا
املحيط الرباط.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة بقيمة  100.00درهم للحص ــة
في حوزة السيدة التهامي  الطراشن.
التسييـ ـ ــر  :تم تعيين السيد 
التهامي الطراشن كمسير للشركة
ملدة غير محددة.
املدة  :مدة عمر الشركة  99سنة
من تاريخ التأسيس النهائي.
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السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
 125093بتاريخ   30ماي .2022
95 P

POL AUTO
SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ 24
ماي  2022تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة   بشريك وحيد 
والتي تحمل الخصائص التالية  :
التسمية  POL AUTO
الصفة القانونية SARL AU :
الهدف االجتماعي  :تاجر مستورد.
رأسمال الشركـة  100.000 :درهم  
مقسمة إلى    1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة  موزعة
بين الشركاء على الشكل التالي             :
 السيد ياسر الحمدو�شي 1000 :حصة.
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 اإلجتماعي  :عمارة  58شقة ا
 3شارع واد سبو اكدال الرباط.
املسير السيد ياسر الحمدو�شي.
رقم التقييد  بالسجل التجاري  
.160619
96 P

STE LUXE IMPORT
SARL
HAY RIAD N159 SIDI ALLAL
BAHRAOUI
بمقت�ضى محضر الجمع العام غير
العادي بتاريخ  18ماي  2022تم إقرار
ما يلي :

الجريدة الرسمية

توسيع النشاط االجتماعي لشركة
ليكس امبور وذلك بإضافة نشاط
امليكانيك إلى كل من نشاط أعمال
مختلفة وأشغال البناء  -البستنة
والتنظيف  -استيراد وتصدير  -نقل
السلع للغير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .422
97 P

SOCIETE JS
PARAPHARMACIE

SARL
AVENUE BIR ANZARANE HAY
NAHDA II - N°73 TIFLET
بمقت�ضى محضر الجمع العام غير
العادي بتاريخ  17ماي  2022لشركة
برافارما�سي :
تم التصفية النهائية لشركة
برافارما�سي شركة ذات مسؤولية
محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
 STE ASSISTANCE EL KAMILIاالبتدائية بالخميسات بتاريخ
SARL
 23ماي  2022تحت رقم .247
1 IERE ETAGE N163 HAY NASR
100 P
SIDI ALLAL BAHRAOUI
STE IYAD HOTEL
بمقت�ضى محضر الجمع العام غير
SARL
العادي بتاريخ  13ماي  2022تم إقرار
تأسيس
ما يلي :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 31
استقالة السيد  عثمان الكاملي
البادري من مهامه في التسيير وتعيين يناير  2022قد  تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة  تحمل
السيد محمد الكاملي البادري مسيرا
الخصائص التالية  :
وحيدا لشركة اسيستونة الكاملي.
التسمية .IYAD HOTEL  :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الصفة القانونية  :شركة ذات
االبتدائية بالخميسات بتاريخ املسؤولية املحدودة    .
 25ماي  2022تحت رقم .345
الهدف االجتماعي  :إنشاء وتشغيل
 98 Pاملنشآت في قطاع الفنادق والتموين.
رأس املال  100.000 :درهم  
SOCIETE ALM RENOV
مقسمة إلى    1000حصة من فئة
 100درهم للحصة.
SARL
املدة   99 :سنة ابتداء من
N°48 HAY IBN YATO SIDI
التأسيس النهائي.
ALLAL BAHRAOUI
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي بتاريخ  11أبريل  31 2022ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
لشركة الم رينوف :
املقر اإلجتماعي  20 :شارع ابن
تم الحل املسبق لشركة الم
حجر  481شقة  20الطابق الرابع
رينوف وتعيين السيد  محمد 
أكدال الرباط.
اسماعيلي علوي كمصفي للشركة
التسيير  :السيد  عبد  السالم
بمقرها االجتماعي رقم  48حي ابن اذبيب.
يطو سيدي عالل البحراوي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ  16فبراير
االبتدائية بالخميسات بتاريخ  2022تحت رقم  1125السجل
التجاري  .157961
 23ماي  2022تحت رقم .246
101 P
99 P
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STE IYAD HOTEL
SARL

تأسيس

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
  31يناير  2022قد تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة  تحمل
الخصائص التالية  :
التسمية .IYAD HOTEL  :
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة    .
الهدف االجتماعي  :إنشاء وتشغيل
املنشآت في قطاع الفنادق والتموين.
رأس املال  100.000 :درهم  
مقسمة إلى    1000حصة من فئة
 100درهم للحصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي  20 :شارع ابن
حجر  481شقة  20الطابق الرابع
أكدال الرباط.
التسيير  :السيد  عبد  السالم
اذبيب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  16فبراير
 2022تحت رقم  1125السجل
التجاري  .157961
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HERMASER

ش.م.م
الرأسمال االجتماعي  100.000درهم
املقر االجتماعي  :نسيم البحر 8
بلوك  D-10عمارة  D3الرقم  15بير
الرامي  -القنيطرة

تعديل

بمقت�ضى الجمع العام غير العادي
املنعقد  بتاريخ  27أبريل  2022قررا
شركاء شركة « »HERMASERتحت
العنوان التالي  :نسيم البحر  8بلوك
 D-10عمارة  D3الرقم  15بير الرامي
 -القنيطرة  -ما يلي :

الجريدة الرسمية
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نقل ملكية األسهم  :قرر الجمع
العام بيع الحصص التي كان يملكها
السيد  إبراهيم كريم  500حصة
اجتماعية التي يملكها في شركة
« »HERMASERلفائدة  السيد 
إدريس كريم صاحب البطاقة
الوطنية  .V136245بالتالي يصبح
التقسيم على الشكل التالي :
إدريس كريم  1000 :حصة
اجتماعية.
املجموع  1000 :حصة اجتماعية.
تم تقسيم رأس املال الشركة على
الشكل التالي :
إدريس كريم  100.000 :درهم.
املجموع  100.000 :درهم.
استقالة املسيرين  :يقرر الجمع
العام استقالة املسيرين السيد 
إبراهيم كريم والسيد إدريس كريم.
تعيين مسير جديد  :يقرر الجمع
العام تعيين مسير جديد  السيد 
إدريس كريم كمسير وحيد للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة :
قرر الجمع العام تغيير الشكل
القانوني للشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات شريك وحيد  عوض
شركة ذات مسؤولية محدودة.
تم الوضع القانوني للشركة
حسب الفصل .5-96
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة  في
التاريخ  25ماي  2022تحت الرقم
.37755
102 P

KIMKYLIYA57

SARL AU
عمارة  ،58زنقة واد سبو ،شقة A3
أكدال الرباط

تأسيس

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
   18أبريل  2022تم إنجاز القانون
األسا�سي لشركة محدودة  املسؤولية  
لشريك وحيد ذات املميزات التالية  :
التسمية .KIMKYLIYA57 :
الهدف :منعش عقاري.
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تم التقييد  في السجل التجاري
املقر االجتماعي  :عمارة  ،58زنقة
التسيير :يسرى حمام -
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
واد سبو ،شقة  A3أكدال الرباط.
رقم التقييد  بالسجل التجاري :
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ  160609بتاريخ  30ماي .2022
.136397
104 P
التأسيس.
106 P
الرأسمال  100.000 :درهم  
SOICA
مقسم إلى   1000حصة بقيمة 100
كاري كول
SARL
درهم للحصة لصالح             :
ش.م.م.
تأسيس شركة
 السيد عبد الحكيم بنزها 1000 :اسم الشركة SOICA SARL :
بمقت�ضى العقد  العرفي املؤرخ
حصة.
الهدف االجتماعي :في  25/05/2220وطبقا للقوانين
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
• األعمال املتنوعة و البناء
الجاري بها العمل وأساسا القانون
إلى  31ديسمبر.
• أعمال الطرق والصرف الصحي
رقم .5-96
التسيير  :السيد  عبد  الحكيم
املقر االجتماعي  :امال  5املسيرة  االسـ ـ ــم  :إن الشركة املعنيةبنزها.
رقم  669الطابق االول يعقوب
تحمل اسم  :كاري كول .ش.م.م .
ولقد  تم تقييد  الشركة بالسجل املنصور الرباط.
رأسمال الشركة 100.000 : املوض ـ ــوع  :تصنيع وبيع االسمنتالتجاري باملحكمة التجارية بالرباط
درهم مقسمة ل :
تحت رقم  .160627
كول.
حصة للسيد ياسين
333,33
103 P
مــقر الش ــركة  :اريمام احدادن
الكرتي
الناظور.
 333,33حصة للسيد عزيز الكرتي
AUTO-ECOLE CHOUKI
 رأســمال الشـركة  :حدد رأسمال 333,34حصة للسيد  محمد 
SARL
الشركة في مبلغ  80.000درهم مقسم
سعد العلمي.
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بتاريخ
التسيير :السيد  محمد  سعد  إلى  100حصة اجتماعية بقيمة 100 23ماي  2022بالرباط تم تأسيس
العلمي،السيد ياسين الكرتي و السيد  درهم لكل واحدة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة :
عزيز الكرتي.
 م ــدة  الش ــركة  :مدة  الشركةالتسمية AUTO-ECOLE :
رقم التقييد  بالسجل التجاري
محددة في  99سنة.
.CHOUKI
للمحكمة التجارية بالرباط :
 الس ــنة امل ــالية  :حددت السنةالهدف  :مدرسة لتعليم قيادة  . 160415
 105 Pاملالية في  12شهرا تبتدئ من أول
السيارات ذات سيارتين أو أكثر.
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
العنوان التجاري  :شقة 12
الطابق  2حي الشبانات ح ي م CABINET D’ORTHOPTIE -129
سنة.
YOUSRA HMAM
 130الرباط.
تح ــديد  األرب ــاح  :تقتطع األرباح
SARL AU
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
السنة املالية بنسبة  % 5إلنشاء
تأسيس شركة
في  100.000درهم مقسمة إلى :
األموال االحتياطية القانونية.
اسم الشركة CABINET :
 500حصة بقيمة  100درهم
التسـ ـي ـي ــر :السيد سفيان اسباعي
D’ORTHOPTIE YOUSRA HMAM
للحصة للسيد محمد امين الشوكي.
مسير للشركة ملدة غير محدودة.
- SARL AU
و 500حصة بقيمة  100درهم
الهدف االجتماعي  :تقويم
الـ ـت ـ ــوقيع  :إن الشركة تتحمل
للحصة للسيدة  فاطمة الزهراء البصر 	
مسؤوليتها تجاه توقيع السيد سفيان
الشوكي.
املقر االجتماعي  :شارع موالي اسباعي.
التسيير  :تم تعيين السيدة فاطمة ادريس  1العمارة   326الشقة 3
اإليداع القانوني  :إن اإليداع
الزهراء الشوكي مسيرة  الشركة ملدة  املسيرة  1تمارة .
رأسمال الشركة  100.000 :القانوني سجل بمكتب ضبط
غير محدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى درهم مقسمة   1000حصة من فئة املحكمة االبتدائية بالناطور بتاريخ
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة  100درهم للحصة الواحدة لفائدة   26/05/2022رقم .824
107 P
السيدة حمام يسرى.
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
ديجيتال دومو
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في التجارية بالرباط تحت رقم 121177
 4أبريل  2022قد تم تأسيس شركة وبتاريخ  4يناير .2022
109 P
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل
الخصائص التالية :
JAWHAR CAFE
التسمية  :ديجيتال دومو.
SARL AU
الصفة القانونية  :ش.م.م.
تأسيس
الهدف االجتماعي  :بيع أجهزة 
اسم الشركة JAWHAR CAFE  :
الحواسب.
رأس املال  100.000 :درهم .SARL AU
الصفة القانونية  :ش.م.م ش.و    .
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
تاريخ تسجيل العقد العرفي 18 :
 100درهم.
الشركاء  :املستفيد  عادل  800 :ماي  2022بسال.
الهدف االجتماعي  - 1 :مقهى.
حصة.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم  
بويروكة كوثر  200 :حصة.
مقسمة إلى    1000حصة من فئة
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى  100درهم للحصة الواحدة للشريك
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة الوحيد على الشكل التالي :
السيدة خديجة البوعوادي.
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املدة   99 :سنة ابتداء من
املقر االجتماعي  :رقم  64محل
 1زنقة الكتبية شارع عبد  الرحيم التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
بوعبيد تابريكت سال.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
التسيير  :الشرقاوي الصالحة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة  31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
االبتدائية بسال بتاريخ  25أبريل األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي  496 :تجزئة
 2022تحت رقم .38783
سيدي عبد هللا قطاع الفتح لعيايدة 
مقتطف للنشر واإلشهار
 108 Pسال.
التسيير  :السيدة  خديجة
البوعوادي.
AXE RH
رقم التسجيل بالسجل التجاري  
شركة محدودة املسؤولية
 36021باملحكمة االبتدائية بسال.
 ذات الشريك الوحيد
110 P
رأسمالها  150.000درهم
املقر الرئي�سي  :إقامة إكليل جمعية
KCTC SARL
أم البنين شقة رقم  L50بلدية
مكتب استشارات ودراسات
شارع الحوز ،رقم  4الطائرات ،الرباط
 BP6075هرهورة
املحمول 0666.48.58.58
تبعا لقرار الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  25ديسمبر  2020لشركة
AD AGRICULTURE
« »AXE RHشركة محدودة املسؤولية  
INVESTMENTS
ذات الشريك الوحيد ،تم إقرار :
SARL AU
تصفية الشركة وتسمية السيد 
تأسيس شركة
عبد االله صفروي كمصفي للشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
تحديد  مقر التصفية ب  :إقامة  04ماي  ،2022تم تأسيس شركة
إكليل جمعية أم البنين شقة رقم ذات املسؤولية املحدودة  بشريك
وحيد  ،ذات الخصائص التالية :
 L50بلدية  BP6075هرهورة.

التسمية AD AGRICULTURE :
INVESTMENTS SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقر الشركة :عمارة  58شقة A3
زنقة واد سبو اكدال الرباط.
الهدف االجتماعي  :جعلت
الشركة هدفا لها داخل املغرب
وخارجه إما لحسابها أو حساب الغير
أو باالشتراك:
 األنشطة الزراعية ,جميعاألنشطة التي تقبل التحكم في الدورة 
البيولوجية ذات الطابع النباتي
أو  الحيواني واستغاللها ,وتشكل
مرحلة أو  أكثر من املراحل الالزمة
لتطوير هذه الدورة
 جميع أشكال الزراعة :التشجير،زراعة الخضراوات والكروم  ،إلخ.
 التربية التقليدية (املاشية،الخيول ،إلخ) أو  املتخصصة
(الحيوانات األليفة ،تربية النحل،
إلخ)
 أنشطة الفروسية. أعمال الحراجة :قطع األخشاب،وإعادة التحريج ،والتقليم  ،إلخ.
 أنشطة توسيع اإلنتاج الزراعي:تجهيز وتعبئة وتسويق املنتجات
الزراعية  ،إلخ.
 أنشطة السياحة الزراعية :مزارعالخيول  ،ونزل املزارع  ،إلخ.
 شركات العمل الزراعي املشاريع الحرفية الريفية وبصورة  عامة ،جميع املعامالت
التجارية والصناعية واملالية
واملنقولة وغير املنقولة املتعلقة
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء
املذكورة  أعاله أو  التي من شأنها
تعزيز التحقيق والتنمية.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مكون من  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة  تنسب
بالكامل للسيد سرحان سيف سالم
علي اليحيائي ،الشريك الوحيد.
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس
الشركة.

10411

املسير  :السيد  سرحان سيف
سالم علي اليحيائي.
السنة املالية  :تبتدئ من  1يناير
الى  31دجنبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  30ماي 2022
تحت رقم .160617
111 P
KCTC SARL
مكتب إستشارات ودراسات
شارع الحوز ،رقم  4الطائرات ،الرباط
املحمول  06.66.48.58.58 :

DUO CAFE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة.
رأس مالها 20.000.00 :درهم
مقر الشركة :مجموعة البرتقال رقم
 ،30شارع الحوز التقدم الرباط
RC RABAT :118809

فسخ مبكر للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد  بتاريخ  19ماي
 ،2022قررالشركاء الفسخ املبكر
للشركة وتعيين السيد بودرهم امين،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  AA79373كمصفي للشركة
وتحديد  مقر التصفية بمحل إقامة
املسير.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  30ماي 2022
تحت رقم .D 125086
112 P

سايناك

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بالرباط
بتاريخ  31مارس  ،2022تم تأسيس
شركة لها الخصائص التالية :
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة للشريك الوحيد.
التسمية  :سايناك.
الغرض  :أمن املعلوميات وانشاء
البرامج والتجارة في املعلوميات.

الجريدة الرسمية
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املقر االجتماعي  :مجموعة الوفاق
رقم  2عمارة  2252شقة  9تمارة.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تقييدها في السجل التجاري.
رأس املال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسم إلى  1.000حصة
اجتماعية من فئة  100درهم للحصة
الواحدة ،محررة  بكاملها للشريكة
الوحيدة :
الشركاء  :السيدة ناديرة  بناني :
 1000حصة.
التسيير  :تم اختيار كمسير وحيد 
للشركة ملدة  غير محددة   :السيدة 
ناديرة  بناني ،جنسيتها مغربية،
املزدادة  بالقنيطرة  في  7فبراير
 ،1951الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 164791ا.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بتمارة 
تحت رقم .136269
113 P

UNIQ WE

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد
رأسمالها  100.000درهم
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بالرباط بتاريخ  24نوفمبر  ،2021تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية :
التسمية االجتماعية UNIQ WE :
الشريكة الوحيدة  السيدة 
بوجعوب خلود مغربية الجنسية
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .AA74852
املقر االجتماعي  :تجزئة موغند 
عمارة  32شقة رقم  10الصخيرات.
املوضوع  :تتخذ الشركة كموضوع
لها كاآلتي :
استيراد جميع أنواع األقمشة
واملنسوجات وتصديرها وتصنيعها
وتسويقها وتمثيلها واالتجار بها بشكل
عام.

التداول عبر االنترنت لجميع
منتجات املنسوجات.
كما يجوز لها تقديم أي مساهمة
ألية شركة حالية أو  مستقبلية
وبشكل عام جميع العمليات
الصناعية والتجارية واملالية
واملنقولة وغيرها ...
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم للواحدة موزعة كالتالي السيدة 
بوجعوب خلود  1000حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
التسيير  :عينت السيدة بوجعوب
خلود مسيرة للشركة ملدة  غير
محددة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة.
اإليداع القانوني  :تم وضع
اإليداع القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة االبتدائية بتمارة  بتاريخ
 21أبريل  2022تحت رقم 891
واملسجلة بالسجل التجاري تحت
رقم .136103
114 P

SOCIETE COMPOSITE
INDUSTRIE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
RC : 167791
بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي لقرارات املسير املنعقد 
بتاريخ  21مارس  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية :
 - 1إغالق فرع الشركة الكائن
بالدار البيضاء تجزئة رقم  6 ،2و 7
منطقة الصناعية التوفيق ،بوسكورة 
.CFCIM
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 26ماي  2022تحت رقم .825442
115 P
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ATLIV INVEST

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
قرر الجمع العام اإلستثنائي
املنعقد يوم  30مارس  2022ما يلي :
إعالن عن تفويت حصص
إجتماعية بيع ( )1سهما مملوكا
للسيد رشيد امغار في شركة ATLIV
 INVESTلصالح   شركة IVOIRE
.HOLDING
إعالن عن تفويت حصص
إجتماعية بيع ( )1سهما مملوكا
للسيد شفيق حمو الطهرة في شركة
 ATLIV INVESTلصالح   شركة
.IVOIRE HOLDING
التصديق على شراء حصتين
( 2حصص) مملوكة للسادة  رشيد 
امغار وشفيق حمو الطهرة في شركة
 ATLIV INVESTلصالح   شركة
.IVOIRE HOLDING
املصادقة على تعديل القانون
األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :سلم من طرف
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 14أبريل  2022تحت رقم
.D123846
116 P

ATLIV INVEST

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :زاوية زنقة
القا�ضي السرايري والقا�ضي
الصنهاجي السوي�سي الرباط
قرر الجمع العام اإلستثنائي
املنعقد يوم  4و 5ماي  2022ما يلي :
الزيادة  في الرأسمال بمبلغ
 1.900.000.00درهم لرفعه
من  100.000.00درهم إلى
 2.000.000.00درهم وذلك بإنشاء
 1900حصة من فئة  1000درهم
للواحدة  بواسطة حساب الجاري
للشريك .STE. IVOIRE HOLDING

تفويت  950حصة إجتماعية
مملوكة لشركة IVOIRE HOLDING
في   شركة  ATLIV INVESTلصالح
السيد رشيد امغار .
تفويت  951حصة إجتماعية
مملوكة لشركة IVOIRE HOLDING
في   شركة  ATLIV INVESTلصالح
السيد شفيق حمو الطهرة .
التصديق على شراء  1901حصة
من فئة  100درهم للواحدة مملوكة
لشركة    IVOIRE HOLDINGفي
شركة  ATLIV INVESTلصالح  
السادة رشيد امغار وشفيق حمو.
املصادقة على تعديل القانون
األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :سلم من طرف
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 24ماي  2022تحت رقم .D124904
117 P

STE. GHOULIEL DE LA
MECANIQUE AGRICOLE
S.A.R.L A.U
حي السالم ،البحرة،تازة
التعريف الجبائي 40127052 :
السجل التجاري 1851 :
التعريف الجبائي املوحد 
000090980000065

تصفية شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 12أبريل  2022تمت تصفية
الشركة STE. GHOULIEL DE LA
MECANIQUE AGRICOLE S.A.R.L
 A.Uوتعيين السيد  غليل الطاهر
كمصفي للشركة وتحديد  املقر
اإلجتماعي للشركة كمقر للتصفية.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتازة 
بتاريخ  11ماي  2022تحت عدد
.2022/200
اإلمضاء

118 P
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STE.FOUNTY BUSINESS
CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1.000.000.00 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :مكتب رقم  7رقم
 3عمارة  1مشروع تادارت شارع
الجيش امللكي اكادير
بمقت�ضى عقد  عرفي املسجل
بتاريخ  17ماي  2022بأكادير تم
تأسيس شركة ذات املواصفات
التالية :
التسمية FOUNTY BUSINESS :
 CENTREشركة ذات املسؤولية
املحدودة
الهدف اإلجتماعي :
الترويج العقاري.
أعمال البنايات بجميع أشكالها.
اإلستثمارات العقارية والسياحية.
استيراد وتصدير جميع املنتجات
املتنوعة ومواد البناء.
وبصفة عامة كل عملية تجارية،
صناعية ،عقارية ومالية مرتبطة
بطريقة مباشرة  أو  غير مباشرة 
بالنشاط اإلجتماعي للشركة أو  من
شأنها الدفع بتقدم ونمو  الشركة
مباشرة.
املقر اإلجتماعي  :مكتب رقم 7
رقم  3عمارة  1مشروع تادارت شارع
الجيش امللكي اكادير.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال اإلجتماعي  :يتكون من
 1.000.000.00درهم مقسم إلى
 1000حصة بقيمة  1000.00درهم
للسهم لفائدة:
شركة MENARA LOGEMENTS
 700حصة.
شركة  300 ALLELحصة.
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد 
الحسن ايدبويش والسيد  السعيد 
املهاجري مسيرين للشركة ملدة  غير
محدودة.

اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ  27ماي  2022تحت رقم
 110040سجل تجاري .51545
للخالصة والبيان

جاغدينتيو غت

119 P

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد  

الرأسمال االجتماعي :حدد
الرأسمال في    100.000.00درهم
مقسمة إلى  1000حصة اجتماعية
من قيمة  100درهم لكل حصة.
مملوكة للسيد  اد سعيد  سعيد   
 1000حصة اجتماعية من قيمة
 100درهم لكل حصة بمساهمة
قدرها ( 100.000.00درهم)  .
التسيير :تم تعيين السيد  اد
سعيد سعيد  مسير للشركة ملدة غير
محددة.
بالنسبة للتوقيع
الشركة   ملزمة   بشكل   صحيح  
بتوقيع  وحيد  للسيد اد سعيد سعيد  
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  31ماي 2022تحت
رقم. 110067
120 P

10413

BUSNASSEN MOROCCO
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بتاريخ  19ماي  2022تم وضع
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية
املحدودة وذات املميزات التالية :
التسمية BUSNASSEN :
 MOROCCOشركة ذات املسؤولية
املحدودة.
الهدف :
استيراد وتصدير املواد الغذائية.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100.00درهم للواحدة  موزعة
كاآلتي :
السيد  جواد بوعزواي 500
حصة.
السيد  الحسين بوعزواي 500
حصة.
املقر اإلجتماعي  :حي الحسني زنقة
 38رقم  24الداخلة.
اإلدارة   :تسير من طرف السيد 
الحسين البوعزاوي ملدة غير محددة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية
بالداخلة بتاريخ  25ماي  2022تحت
رقم  2022/916السجل التجاري
.21671
122 P

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في  
 13ماي    ، 2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد ذات
الخصائص التالية:
التسمية :جاغدينتيو غت
املوضوع االجتماعي:
جميع أنشطة الفنادق واإلقامة
والتموين والسياحة.
شراء  ،بناء الفنادق وتشييدها
وتطويرها وإدارتها وربما بيعها.
أعمال املقاوالت والكهرباء .شراء،
وبيع األرا�ضي اإلنعاش العقاري.
ENISSAY’S TRANS
استراد وتصدير املنتجات واملواد
SARL AU
املتعلقة باألعمال الفندقية.
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تأجير الشقق الفندقية ،
بشريك واحد
املعسكرات  ,األكواخ ,التخييم.
العنوان  :دكان رقم  18تجزئة
إدارة  األنشطة الترفيهية
السالم سيدي سليمان مول
واملنتزهات الترفيهية.
LUNA DE BAHIA
الكيفان مكناس
تنظيم التظاهرات والحفالت
SARL
تم تأسيس الشركة بتاريخ
واألنشطة الترفيهية والرياضية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 10مارس .2022
املحدودة
املتطرفة وامليكانيكية وجميع
اإلسم ENISSAY’S TRANS :
بتاريخ  23ماي  2022تم وضع
األنشطة املماثلة األخرى.
.SARL AU
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية
إدارة وتنشيط األنشطة الرياضية
املوضوع :
املحدودة وذات املميزات التالية :
والترفيهية والفعاليات وأنشطة
نقل املستخدمين
التسمية LUNA DE BAHIA :
السياحة الزراعية ،والسياحة
نقل البضائع.
شركة ذات املسؤولية املحدودة.
البيئية.
االستيراد والتصدير.
الهدف :
املقر االجتماعي :مكتب – 842
رأس املال  100000.00 :درهما.
أنشطة سياحية.
الطابق  – 4عمارة – 8خليج النخيل
التسيير  :السيد ياسين لعممري.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
فونتي أكادير  .
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة درهم مقسمة إلى  1000حصة من
املدة :حددت في  99سنة من تاريخ التجارية بمكناس تحت رقم  .55927فئة  100.00درهم للواحدة  موزعة
 121 Pكاآلتي :
تأسيس الشركة النهائي.
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CITY-R

السيد  محمد  املسنتك 500
حصة.
SARL
SOCIET A RESPONSABILITE
تعديل
LIMTEE
السيد  املخطار بوشواط 500
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط
AU CAPITAL DE : 1.000.000.00
حصة.
بتاريخ  3مارس  2022قرر الجمع
DIRHAMS
املقر اإلجتماعي  :حي السالم شارع
محمد  فاضل السماللي رقم  SIEGE SOCIAL : 6 RUE BIN EL 70العام الغير العادي لشركة CITY-R
 SARLما يلي :
WIDAN AGDAL RABAT
الطابق  1الداخلة.
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة
R.C : RABAT 67221
اإلدار  :تسير من طرف السيد 
من محل  ،3فيال  ،5تجزئة املكان
هبة حصص
محمد املسنتك ملدة غير محددة.
الجميل شارع أحمد ر�ضى اكديرة حي
استقالة مساعد مسير
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
النهضة  ،4الرباط إلى رقم  ، 2زنقة
  وتعيين مسير وحيد للشركة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية
قرر الجمع العام اإلستثنائي عنابية قطاع  11حي الرياض الرباط.
بالداخلة بتاريخ  25ماي  2022تحت
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
رقم  2022/915السجل التجاري املؤرخ بالرباط في  5ماي 2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ما يلي :
.21669
املصادقة على عقد هبة حصص التجارية بالرباط بتاريخ  3ماي 2022
123 P
املؤرخ بالرباط في  24مارس  ،2021تحت رقم .125066
126 P
حيث وهبت بمقتضاه السيدة حنيفة
SOCIETE CHEZ TACOS
حبجاوي  2500حصة التي تملكها
YASSINOS
AGENCE BLACHE
في رأسمال شركة PIZZA PHONE
S.A.R.L
SARL
 SARLلفائدة  ابنها السيد  عادل
طبقا للعقود املمضية بتاريخ
بمقت�ضى عقد  عرفي تم تأسيس
الطيبي ،وتبعا لذلك أصبح التوزيع
 25نوفمنبر  2021تم تحرير القانون
شركة ذات مسؤولية محدودة 
الجديد لرأسمال الشركة كالتالي :
األسا�سي لشركة CHEZ TACOS
السيد عادل الطيبي  5000حصة .ش.ذ.م.م لها املميزات التالية :
 YASSINOSذات الخصائص التالية  
الشركة AGENCE BLACHE :
السيد سمير الطيبي  2500حصة.
واملسجلة بتاريخ  18فبراير .2022
السيد  محسن الطيبي  2500شركة محدودة املسؤولية.
الصفة القانونية  :شركة ذات
التسيير  :السيد حسام الشحيح
حصة.
املسؤولية املحدودة.
املوافقة على استقالة السيد  الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
الهدف اإلجتماعي :
محسن الطيبي من منصبه كمساعد   EE420679والسيدة GWENAELLE
الوجبات السريعة.
مسير الشركة وتعيين السيد  عادل  HENRIالحاملة للجواز السفر
الرأسمال  100.000 :درهم الطيبي مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير الفرن�سي رقم .N°13BF71280
رأس املال  :حدد رأسمال الشركة
مقسمة إلى  1000حصة من فئة محدودة.
 100درهم للحصة.
منح صالحيات توقيع جميع عقود في 10.000.00درهم مقسمة على
املقر اإلجتماعي  :حي موالي احمد  ووثائق الشركة للمسير الوحيد   100حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة.
الوكيلي عمارة رقم  30منزل  8حسان للشركة السيد عادل الطيبي.
الرباط.
الشركة ELIOTTE &MARKUS  :
مالئمة القانوني األسا�سي للشركة
التسيير :
وفق التعديالت القانونية الواردة   58 SARLحصة.
السيد ياسين الزين.
السيد حسام الشحيح  20حصة.
في محضر الجمع العام اإلستثنائي
والسيد اسماعيل الزين.
السيد إلياس املصلوحي هشام 20
املشار إليه أعاله.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة حصة.
السيدة 1 GWENAELLE HENRI
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط السجل التجاري  باملحكمة التجارية
رقم التقييد  بالسجل التجاري بالرباط بتاريخ  17ماي  2022تحت حصة.
.99981
السيد  1 PATRICK BIGNON
عدد .124720
 125 Pحصة.
124 P

النشاط :
 وكالة التواصل.
مدة الشركة  :حددت في  99سنة
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري.
السنة اإلجتماعية  :تبتدئ السنة
اإلجتماعية من فاتح يناير من كل
سنة وتنتهي في  31ديسمبر من نفس
السنة.
املقر اإلجتماعي  :زنقة سمية إقامة
شهرزاد  ،3الطابق الخامس ،رقم،22
 20 340الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
بالدارالبيضاء رقم التقييد  بالسجل
التجاري .825496
127 P
FIDUCIAIRE KAMAL
COMPTABLLITE ET FISCALITE
92RUE N°3 LOT TADDER KHEMISSET

SOCIETE MARGRUE
S.A.R.L
SOCIETE A RESPONSABILTE
LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPTAL DE : 10.000.00
SIEGE SOCIAL : 10RUE AL
YAMAMA APP N°7 RABAT

توسيع الهدف اإلجتماعي
بموجب محضر عام للشركة
مصححة اإلمضاء بتاريخ 25مارس
 2022تم االتفاق على ما يلي :
توسيع الهدف اإلجتماعي.
مقاول نقل البضائع.
تم اإليداع القانوني  :بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم  3744بتاريخ  24ماي
. 2022
128 P
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CHEDQUI TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000.00 :درهم
املقر اإلجتماعي  :إقامة أليانس دارنا
عمارة  A7 22/S1شقة  17القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد ذات املميزات التالية :
CHEDQUI
:
التسمية
. TRANSPORT SARL AU
املقر اإلجتماعي  :إقامة أليانس
دارنا عمارة  A7 22/S1شقة 17
القنيطرة.
موضوع الشركة :
املقاولة في نقل البضائع.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000.00درهم
مقسم إلى  1000حصة إجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند  إلى   السيد  
.HRIRICH NAJIB
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى 31ديسمبر.
تم التقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم .65415
129 P

KRABER TRANS

SARL A.U
الشكل القانوني  :ش.م.م بشريك
وحيد
املقر اإلجتماعي  :مكتب رقم  3إقامة
ياسمين  25شارع يعقوب املنصور
القنيطرة (مساكنة عند شركة
)CCAM SARL

حل الشركة
التلخيص :

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة
غير العادية املنعقدة  بالقنيطرة 
بتاريخ  9ماي  2022قرر املساهم
الوحيد في الشركة ما يلي :

املدة  99 :سنة ابتداء من توقيع
القانون األسا�سي.
الرأسمال  :حدد في 100.000.00
درهم مقسم إلى  1000حصة
إجتماعية بقيمة  100درهم للحصة.
التسيير  :عهد للسيد  محمد  بن
ملقدم الساكن بتازة  تجزئة الوفاق
رقم  ،8الحامل للبطاقة الوطنية  
للتعريف رقم .Z198539
تم تقييد الشركة املسماة أعاله في
السجل التجاري باملحكمة اإلبتدائية
بالجديدة تحت عدد 194190

إستقالة مسير الشركة السيد 
جدي أنوار ،الحامل لبطاقة التعريف
رقم.G716341
حل وتصفية الشركة بتاريخ
 9ماي .2022
تعيين املصفي للشركة السيد 
جدي أنوار عنوانه دوار أوالد نصر
الشرقية سوق السبت سيدي الطيبي
القنيطرة  الحامل لبطاقة التعريف
رقم .G716341
تم حل وتصفية الشركة بالعنوان
التالي  :دوار أوالد نصر الشرقية سوق
قصد النشر
السبت سيدي الطيبي القنيطرة.
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تم اإليداع القانوني  :لدى
كتابة الضبط باملحكمة اإلبتدائية
BIMBO MOROCCO
بالقنيطرة  بتاريخ  16ماي  2022شركة محدودة املسؤولية من شريك
تحت رقم .91362
وحيد
 130 Pرأسمالها  510.273.400.00 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :الحي الصناعي بئر
األستاذ مصطفى الشريف
رامي رقم  72القنيطرة القنيطرة
موثق
مكتب رقم  17أمينة ،الطابق األول شارع
الحسن الثاني الجديدة

SOCIETE PYRAMIDES DE
SERVICES TOURISME
ش.د.م.م.ش.و

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد

ش.د.م.م.ش.و
بمقت�ضى عقد  توثيقي مبرم من
طرف األستاذ  مصطفى الشريف
موثق بالجديدة ،بتاريخ  26أبريل
 ،2022تم إعداد القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد  حيث خصائصها
كالتالي :
SOCIETE
:
التسمية
PYRAMIDES DE SERVICES
 TOURISMEش.د.م.م.ش.و.
الهدف:
فندق ومطعم.
املقر اإلجتماعي  :الجديدة  زاوية
شارع األمم العربية الطريق الوطنية
رقم  1وزنقة تانسيفت محل تجاري
رقم  3الطابق األر�ضي.

الزيادة في رأسمال الشركة

على إثر الجمع العام الغير
العادي املنعقد بتاريخ  2ماي ،2022
قررالشريك الوحيد لشركة BIMBO
 MOROCCOشركة محدودة 
املسؤولية من شريك وحيد  رأسمالها  
 510.273.400.00درهم مقرها
اإلجتماعي الحي الصناعي بئر رامي رقم
 72القنيطرة ما يلي :
الزيادة  في الرأسمال اإلجتماعي :
بقيمة  29.220.000.00دهم ودلك
لحمله من  510.273.400.00درهم
إلى  539.493.400.00درهم ،مقابل
إصدار  292200حصة بقيمة 100
درهم للحصة الواحدة ،تحرر بكاملها
لصالح :
STE BAKERY IBERIAN
INVESTMENT S.L 292.200
حصة.
تعديل كل من البند   6و 7من
القانون األسا�سي.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .91456
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10415

POWER BAT

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  9.000.000.00 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :تجزئة 109/111
الحي الصناعي بئر رامي الشرقية
القنيطرة
على إثر الجمع العام الغير العادي
املنعقد  بتاريخ  26أبريل ،2022
قررت الجمعة العامة لشركاء شركة
 POWER BATشركة محدودة 
املسؤولية رأسمالها  9.000.000.00
درهم مقرها اإلجتماعي الحي
الصناعي بئر رامي رقم  72القنيطرة 
ما يلي :
إدماج شركاء جدد إثر وفاة 
املرحوم الرزوقية نورالدين.
إعادة  تقسيم رأسمال الشركة
بين الورثة.
تعيين مسير جديد  ملدة  غير
محددة  السيدة  الداودي صباح
جنسيتها مغربية الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم   GA21043
إقامتها القنيطرة  شارع  Gرقم 17
فالفلوري.
تعديل البند   6و 7من القانون
األسا�سي.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  17ماي
 2022تحت رقم .91384
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STE. MIRASAR DES
TRAVAUX

شركة محدودة املسؤولية دات
شريك وحيد
رأسمالها  100.000.00 :درهم
مقرها اإلجتماعي  46 :شارع عقبة
شقة  2أكدال الرباط
على إثر الجمع العام الغير العادي
املنعقد  بتاريخ  3يناير ،2022قرر
الشريك الوحيد لشركة MIRASAR
 DES TRAVAUXشركة محدودة 
املسؤولية دات شريك واحد رأسمالها  
 100.000.00درهم مقرها اإلجتماعي
 46شارع عقبة شقة  2أكدال الرباط
ما  يلي :

الجريدة الرسمية

10416

تأكيد نقل املقر اإلجتماعي  :إلى
 4شارع ورغة محل رقم  1أكدال
الرباط.
تعديل البند   4من القانون
األسا�سي.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .3655
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3L GARDIENNAGE

التسمية MAISON MORLO :
. SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املقر اإلجتماعي  26 :زنقة أبي
زرعة عمارة  Aإقامة الرضوان مكتب
 7القنيطرة.
موضوع الشركة :
MARCHAND VENDANT EN
.DETAIL CHARCUTIER
اإلستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000.00درهم
مقسم إلى  1000حصة إجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى :
السيد  بكر الورديغي.
 والسيدة كوثر املورو.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى 31ديسمبر.
تم التقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم .65413
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شركة دات املسؤولية املحدودة
املقر اإلجتماعي  :دوار والد مليك
حدادة القنيطرة
بمقت�ضىمحضرالجمعالعامالغير
العادي لشركة 3L GARDIENNAGE
شركة دات املسؤولية املحدودة،
تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت  100حصة
إجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
في ملك السيد  إسماعيل اكحيل
والسيد  بالل اكحيل لفائدة  السيد 
أيوب كحيل والسيد التهامي الخياطي
مقسومة بالتساوي بين الطرفين.
قبول استقالة السيد  إسماعيل
I.N.S TRADING CO
اكحيل وتعيين السيد  أيوب كحيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
بشريك وحيد
رأسمالها  50.000.00 :درهم
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
اإلبتدائية بالقنيطرة  تحت السجل املقر اإلجتماعي  59 :إقامة موالي
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز
التجاري عدد .47431
مكتب رقم  4القنيطرة
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تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
MAISON MORLO
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
لشركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  100.000.00 :درهم
بشريك وحيد ذات املواصفات
املقر اإلجتماعي  26 :زنقة أبي زرعة
التالية :
عمارة  Aإقامة الرضوان مكتب 7
التسمية I.N.S TRADING CO :
القنيطرة
. SARL AU
تأسيس شركة
الشكل القانوني  :شركة ذات
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي
املقر اإلجتماعي  59 :إقامة موالي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة  عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز
ذات املواصفات التالية :
مكتب رقم  4القنيطرة.
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موضوع الشركة :
اإلستيراد والتصدير.
بيع الخشب بالجملة ونصف
الجملة والتقسيط.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  50.000.00درهم
مقسم إلى  500حصة إجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى  السيدة  أكليم
فاطمة الزهراء.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى 31ديسمبر.
تم التقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم .65461
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APTIV CONNECTIONS
SYSTEMS MOROCCO SAS
شركة األسهم املبسطة
السجل التجاري  :بطنجة رقم
82895

التغيير في الرئاسة ومجلس اإلدارة

وفقا ملحضر  13أبريل
 ،2022فإن شركاء شركة APTIV
CONNECTIONS
SYSTEMS
 MOROCCO SASبرأسمال قدره
 55000يورون ومقرها اإلجتماعي
بقطعة رقم  ،170املنطقة الحرة 
ملدينة طنجة للسيارات ،جماعة
الجماعة والية فحص أجرة  املغرب
ومسجلة في السجل التجاري بطنجة
تحت رقم  ،82895قرروا إنهاء مهمة
السيد HOUSSAIN LAGMOUCHI
كرئيس وكعضو مجلس إدارة وتعيين
كرئيس جديد  السيد  EOIN PAUL
.MULDOWENEY
ينهي هذا التعيين مهمة
املدير العام السيد  EOIN PAUL
.MULDOWENEY
تم اإليداع القانوني  :بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  23ماي  2022تحت رقم
.253917
الرئيس

HEXCEL COMPOSITES
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
السجل التجاري بالدارالبيضاء
رقم 341.061

تجدد والية املسير

وفقا ملحضر  22أبريل ،2022
الشريك الوحيد لشركة HEXCEL
 COMPOSITESبرأس مال قدره
 19.505.000يورو ،مقرها اإلجتماعي
باملنطقة الحرة ميدبارك النواصر من
 82إلى  85و 90إلى  93ومسجلة لدى
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
برقم  341.061قرر تجديد والية
املسير السيد  THIERRY MERLOT
ملدة  سنة واحدة  تنتهي بموافقة
البيانات املالية للسنة املنتهية في 31
ديسمبر .2022
تم اإليداع القانوني  :بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  27ماي  2022تحت رقم
.825609
املسير
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THE ALAMI
ARCHITECTURE STUDIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد
رأسمالها  90000.00 :درهم
العنوان  56 :شارع ابن خلدون
إقامة حكيم شقة رقم  21الطابق
 6مكناس
السجل التجاري 56259 :
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بتاريخ  10ماي  2022تم تأسيس
شركة ذات الخصائص التالية :
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
اسم الشركة THE ALAMI :
.ARCHITECTURE STUDIO
الشريك  :السيد  محمد  العلمي
 138 Pالطالبي.
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النشاط التجاري :
مزاولة نشاط مهندس معماري.
العنوان  56 :شارع ابن خلدون
إقامة حكيم شقة رقم  21الطابق 6
مكناس.
املدة  99 :سنة ابتداء من تسجيلها
بالسجل التجاري.
رأسمال الشركة  :تم تحديد 
رأسمال الشركة بمبلغ 90.000.00
درهم مملوكة بالكامل للسيد محمد 
العلمي الطالبي ومقسمة إلى 1000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
التسيير  :تم تعيين السيد محمد 
العلمي الطالبي الحامل للبطاقة
الوطنية رقم   D980786والقاطن
في شارع شفشاون إقامة ياسمين 22
رقم  12م.ج مكناس.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بمكناس
بتاريخ  27ماي  2022تحت رقم
السجل التجاري .1957
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GRAFCO
SARL AU
N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA
MEKNES 50000 MEKNES MAROC

TRESOR DES ROCHERS

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15 :زنقة
تلمسان إقامة غيثة  5000مكناس
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

رقم التقييد في السجل التجاري
56265
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 9ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
شكل الشركة    :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRESOR DES ROCHERS

الجريدة الرسمية

غرض الشركة بإيجاز :
التجارة  في املعادن النفيسة
والذهب واألملاس في املغرب وفي
جميع البلدان.
التصدير واإلستيراد.
عنوان املقر اإلجتماعي  15 :زنقة
تلمسان إقامة غيثة  5000مكناس
املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000
درهم مقسم كالتالي :
السيد سرجنت فرنسيسكو 450
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة جيلبرتو كانال  450حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد جاناصين اندريا  80حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حميد بن عزوز  20حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سرجنت فرنسيسكو 
عنوانه   (ا) إيطاليا  35014إيطاليا
إيطاليا.
السيد جيلبرتو كانال (ا) عنوانه (ا)
مكناس  50000مكناس املغرب.
السيد جاناصين اندريا عنوانه (ا)
إيطاليا  36065إيطاليا إيطاليا.
السيد حميد بن عزوز عنوانه (ا)
مكناس  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة :
السيد  سرجنت فرنسيسكو 
عنوانه   (ا) إيطاليا  35014إيطاليا
إيطاليا.
السيد جيلبرتو كانال (ا) عنوانه (ا)
مكناس  50000مكناس املغرب.
الشركة ملزمة بتوقيع السيد 
سرجنت فرنسيسكو   أو  السيد 
جيلبرتو كانيال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم السجل التجاري
.1973
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ALBEGA DISTRIBUTION

STE 3E AFRICA

شركة ألبيكا ديسريبتيون
رأسمال قدره  12.000.000 :درهم
املقر اإلجتماعي  24 :زنقة الخطوات
أكدال ،الرباط
رقم السجل التجاري 136.973 :
وفقا للقرارت املتخذة  بتاريخ
 5ماي  ،2020قرر الجمع العام
املختلط لشركة ألبيكا ديستربسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة برأس
مال قدره  12.000.000درهم مقسم
إلى  120.000حصة من  100درهم
لكل منها ومقرها التجاري العنوان 24
زنقة الخطوات أكدال ،الرباط.
املصادقة على بيع الحصص بين
مساهمين لفائدة  شركة صفاري
استيراد وتصدير IMPORT SAFARI
 ET EXPORTالتي أصبحت تملك
جميع حصص الشركة.
تحويل الشركة لشركة محدوة 
املسؤولية ذات شريك وحيد.
تجديد مدة تفويض املسير الوحيد 
السيد  برادة  محمد  (رقم البطاقة
الوطنية  )B198561إلى ما نهاية.
تعديل املادة   7،6،3،1و 19من
القانون األسا�سي.
تشطيب على املادة   14،13و15
من القانون األسا�سي
كما أنه تم بمقت�ضى القرار املتخذ  
من طرف الشريك الوحيد  بتاريخ
16ماي  2022وعقد  الكراء املبرم،
التأكيد  على املقر التجاري النهائي
للشركة بنفس عنوان الشركة 24
زنقة الخطوات أكدال ،الرباط.
وجاء هذا اإليداع القانوني في
كتابة الضبط باملحكمة التجارية في
الرباط بتاريخ  26ماي  2022عدد
 125.008وتعديل السجل التجاري
.3838
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SARL AU
راسمالها  10.000 :درهم
مقرها االجتماعي  265 :شارع
الزرقطوني الطابق  9رقم ،92
 20050الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 456339 :
وفقا للقرارات املتخذة  بتاريخ
 16فبراير  ،2022قرر الشريك
الوحيد لشركة «تروا او  افريكا»  
شركة ذات مسؤولية محدودةـ
براسمال قدره  10.000درهم مقسم
الى  100حصة من فئة  100درهم
لكل منها ،ومقرها التجاري العنوان :
 265شارع الزرقطوني الطابق  9رقم
 20050 ،92الدارالبيضاء.
املصادقة على بيع الحصص
لفائدة  شركة الفين ،ALPHEN
شركة فرنسية باسم مشترك.
نقل املقر التجاري للشركة الى
الرباط سكتور  12بلوك  Mحي
الرياض.
من القانون االسا�سي ،تعديل
املادة  6 ،4و.7
وجاء هذا االيداع القانوني في
كتابة ضبط باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء بتاريخ  28أبريل
 ،2022رقم .822893
تم تسجيل الشركة باملحكمة
التجارية بالرباط ،تحت رقم
( ،160.169ايداع رقم 124596
وتغيير سجل تجاري رقم .)3426
تم التشطيب نهائيا على الشركة
بالسجل التجاري بالدارالبيضاء
بتاريخ  23ماي  2022رقم .17589
143 P
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C.H.COM
SARL
SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
SIEGE : RUE 22 N° QN SIDI KACEM
TEL : 05.37.59.41.63
IF N° : 03740187
TP N° : 21602620
RC N° : 24701
CNSS N° : 6227202

STE EXPLOITAGRI
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي  :تجزئة مبروكة
رقم  48سيدي قاسم
السجل التجاري رقم 28737 :

قفل التصفية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10ماي  ،2022تقرر حل
، STE EXPLOITATAGRI SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة،
راسمالها  100.000.000درهم،
مقرها االجتماعي تجزئة مبروكة رقم
 48سيدي قاسم.
سبب   التصفية   :نتيجة لقلة
الصفقات العمومية وعين السيد 
عبد الرحمان بن زكري.
عنوانه  :تجزئة مبروكة رقم 48
سيدي قاسم ،كمصفي للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  10ماي  ،2022وفي تجزئة
مبروكة رقم  48سيدي قاسم.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ
 31ماي  ،2022تحت رقم
.2022/135
144 P
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C.H.COM
SARL
SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES
SIEGE : RUE 22 N° QN SIDI KACEM
TEL : 05.37.59.41.63
IF N° : 03740187
TP N° : 21602620
RC N° : 24701
CNSS N° : 6227202

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

STE MSAT MAROC

STE PRIMA MARBRE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي  :حي الصناعي زون
 35سيدي قاسم
السجل التجاري رقم 26547 :

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي  :حي االدريسية
سيدي قاسم  
السجل التجاري رقم 27925 :

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  3مارس   ،2022تم االتخاذ 
القرارات التالية :
قرار رقم  : 1الذي ينص على
ما يلي :
ن
تحويل حصص اهدو حسن
 300حصة لفائدة اهدون عبد هللا.
قرار رقم  : 2الذي ينص على
ما يلي :
رفع راسمال الشركة من 90.000
الى  1.000.000درهم بمساهمة
الشركاء.
قرار رقم  : 3الذي ينص على
ما يلي :
تعيين اهدون يوسف واهدون
عبد  الكريم مسيران لشركة وخروج
اهدون حسن من شركة وتسيير.
قرار رقم  : 4الذي ينص على
ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي من حي
الصناعي زون  35الى حي الياسمين
بلوك .6
قرار رقم  : 5الذي ينص على
ما يلي :
تحيين النظام االسا�سي لشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ
 5ماي  ،2022تحت رقم .2022/160
145 P

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17ماي    ،2022تم االتخاذ 
القرارات التالية :
قرار رقم  : 1الذي ينص على
ما يلي :
تحويل حصص كل من اهدون
عبد هللا   500حصة  واهدون محمد  
 500حصة لفائدة  اهدون حسن
 1000حصة.
قرار رقم  : 2الذي ينص على
ما يلي :
تعيين اهدون حسن مسيرا
وشريك الوحيد لشركة.
قرار رقم  : 3الذي ينص على
ما يلي :
تحويل الشكل القانوني من شركة
ذات املسؤولية املحدودة  الى شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
قرار رقم  : 4الذي ينص على
ما يلي :
تحيين النظام االسا�سي لشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام االسا�سي التالية :
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ
 25ماي  ،2022تحت رقم
.2022/131
146 P

اعالن متعدد القرارات

اعالن متعدد القرارات

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

STE TRANS DAHANI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
مقرها االجتماعي  :حي جوهرة رقم
 1013سيدي قاسم
السجل التجاري رقم 25351:

قفل التصفية

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10ماي  ،2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك الوحيد ،مبلغ راسمالها
 100.000درهم.
وعنوان مقرها االجتماعي حي
جوهرة رقم  1013سيدي قاسم.
سبب التصفية نتيجة املنافسة
وعين
السيد  سعيد  الدحاني وعنوانه
حي الجوهرة  رقم  1013كمصفي
للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  10ماي  ،2022وفي حي جوهرة 
رقم .1013
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ
   27ماي  ،2022تحت رقم
.2022/132
147 P

STE BANIC IMPORT
EXPORT

س.ت 58151
شركة ذات مسؤولية محدودة
السجل التجاري رقم 58151 :
بمقت�ضى الجمع العام الغير
العادي املؤرخ في  21ديسمبر 2021
للشركة تقرر ما يلي :

الجريدة الرسمية
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تم االيداع القانوني لدى كتابة
الحل املسبق للشركة.
تعيين السيد  الرغاي أحمد  الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء
مصفي للشركة واخالء ذمته كمسير بتاريخ  4أبريل  ،2022تحت رقم
 ،817305بالسجل التجاري رقم
للشركة.
.498339
تعيين مقر الشركة مكان للتصفية
بمثابة مقتطف وبيان
الساملاني عبد الهادي
 9 :زنقة ابراهيم الروداني حي املحيط
موثق
الرباط.
149 P
تم االيداع القانوني لدى كتابة
ديوان االستاذ الساالني عبد الهادي
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
موثق
يوم  6ماي  ،2022تحت رقم
مقر  119 :شارع اميل زوال الدارالبيضاء
.124386
STE TAAYOO IMMO
148 P
SARL
راسمالها  100.000 :درهم
ديوان االستاذ الساالني عبد الهادي
مقرها االجتماعي  :بالبيضاء 387
موثق
شارع محمد الخامس الطابق 4
مقر  119 :شارع اميل زوال الدارالبيضاء
مكتب 11

STE LA PERLE DES ROCHES
SARL
راسمالها  1.500.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :بالبيضاء 96
شارع انفا الطابق  9رقم 91

تفويت حصص
بمقت�ضى عقد  رسمي محرر من
طرف االستاذ الساملاني عبد الهادي
املوثق بالبيضاء بتاريخ  10مارس
 ،2022فوت السيدان حمزة  عاقل
ومصطفى أبوكير مجموع حصصهم
اي  15.000حصة يملكانها في شركة :
STE LA PERLE DES ROCHES
 SARLالى السيد يحي باعزاوي وعليها
تم استقالة السيد  مصطفى ابوكير
من منصب املسير الوحيد وتعيين
السيد يحي باعزاوي مسيرا وحيدا
للشركة.
بمقت�ضى عقد  رسمي محرر من
طرف املوثق املذكور بتاريخ  10مارس
 ،2022تم تبني نظام أسا�سي تعديلي
جديد  بعد  تغيير الشركة الى شركة
ذات مسؤولية محدودة  بشريك
وحيد.

10419

ديوان االستاذ الساالني عبد الهادي
موثق
مقر  119 :شارع اميل زوال الدارالبيضاء

STE ACCURATE
CONSTRUCTION

بمقت�ضى عقد  رسمي محرر من
طرف االستاذ الساملاني عبد الهادي
املوثق بالبيضاء بتاريخ فاتح مارس
 ،2022فوت السيد  عبد  الحق
بنطالب الى السيد  عبد  الوهاب
بنعبد هللا  مجموع  500حصة يملكها
في شركة ،TAAYOO IMMO SARL
وعليها تم تعيين هذا االخير بعد 
استقالة السيد  عبد  الحق بنطالب
كمسير وحيد للشركة.
تم تبني نظام أسا�سي تعديلي
جديد  من طرف الشريك الوحيد 
بعد  تغيير الشكل القانوني للشركة
كشركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد.
بمقت�ضى عقد  رسمي محرر من
طرف املوثق املذكور بتاريخ فاتح
مارس .2022
تم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء
بتاريخ  11أبريل  ،2022تحت رقم  
 ،820822بالسجل التجاري رقم
.492561

SARL AU
مقرها االجتماعي 19 ،18  :
تجزئة الباتول املنطقة الصناعية
ليساسفة الدارالبيضاء
سجل تجاري رقم 497623 :
بمقت�ضى عقد  رسمي محرر
من طرف االستاذ  الساملاني عبد 
الهادي املوثق بالبيضاء بتاريخ
 25يناير   ،2022تم تاسيس شركة
ذات مسؤولية املحدودة  بشريك
وحيد السيد جازون درغام  باملميزات
التالية :
التسمية STE ACCURATE :
.CONSTRUCTION SARL AU
الغرض    االجتماعي  :االنعاش
العقاري في جميع أشكاله ،التجزئة،
االستخراج ،البناء البيع لكل
العقارات ذات صبغة سكنية ،تجارية
أو ادارية.
تصنيع االسمنت املسلح من أجل
البناء.
الشراء والبيع لجميع العقارات.
وعامة جميع العمليات املالية،
الصناعية ،التجارية املنقولة
والعقارية التي لها غرض مشابه أو من
شانها تطوير غرض الشركة.
املدة  :محددة في  99سنة من يوم
التقييد في السجل التجاري.
املقر االجتماعي  :البيضاء 19 ،18
تجزئة الباتول املنطقة الصناعية
ليساسفة.
الراسمال  :تم تحديد  راسمال
الشركة في  100.000درهم من فئة
 100درهم لفائدة الشريك الوحيد.
التسيير  :يسير الشركة السيد 
جازون درغام ملدة غير محدودة.
تم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء
بتاريخ  2أبريل  ،2021تحت رقم  
 ،773057بالسجل التجاري رقم
.497623

150 P

151 P

تفويت حصص

بمثابة مقتطف وبيان
الساملاني عبد الهادي
موثق

بمثابة مقتطف وبيان
الساملاني عبد الهادي
موثق

STE AMAMEAU
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
SIEGE : N°343 MARJANE 2
MEKNES
راسمالها  39.355 :درهم
السجل التجاري رقم 39355 :
بمقت�ضى عقد  استثنائي بتاريخ
 4نونبر  ،2021من طرف الشريك
الوحيد حيث قرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
الى اقامة االمل عمارة  2شقة رقم 8
مرجان  1مكناس.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس ،تحت رقم 357
بتاريخ  28يناير .2022
152 P

STE AHFAD S.JAAFAR
SARL AU
SIEGE : GARAGE AU RDC N°15
RUE AL MASSIRA SIDI ADDI
AZROU
GSM : 06.60.90.60.38
السجل التجاري رقم 1767 :
راسمالها  100.000 :درهم
بمقت�ضى عقد  استثنائي بتاريخ
 15مارس  ،2022من طرف الشريك
الوحيد حيث قرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
الى كراج يسفلي رقم  15زنقة املسيرة 
مركز سيدي عدي ازرو.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة  
االبتدائية بازرو ،تحت رقم 155
بتاريخ  27أبريل .2022
االمضاء :

153 P
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قرر الشركاء تعديل البنود ،6
STE SABAH MAHDIA
 14 ،7و 17من القانون االسا�سي
SARL
للشركة.
شركة ذات مسؤولية محدودة
ن
تعديل القانو االسا�سي للشركة.
SIEGE : N°26 LOT OUALILI AIN
تم االيداع القانوني باملحكمة
TAOUJDATE EL HAJEB
التجارية بمكناس ،تحت رقم 1813
GSM : 06.61.30.94.62
بتاريخ  17ماي .2022
السجل التجاري رقم 24767 :
155 P

انهاء عملية التصفية

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  4ابريل  ،2022حيث قرر
الشركاء ما يلي :
املصادقة على عملية التصفية.
انهاء عملية التصفية.
ابراء ذمة السيد  جليلي ادري�سي
محمد.
وكذا فرع الشركة الكائن بضيعة
الغرفة متجر رقم  1ايت والل بطيط
اقليم الحاجب.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس ،تحت رقم  5ماي
 ،2022تحت رقم االيداع رقم .140
154 P

STE TAFILALT MEK
TRAVAUX
SARL AU
SIEGE : IMM 02 RDC APPTN°1
ANASSI GROUPE F MEKNES
GSM : 06.60.81.90.70
راسمالها  100.000 :درهم
السجل التجاري رقم 54377 :

االشهار

بمقت�ضى عقد  استثنائي بتاريخ
 6ماي  ،2022من طرف الشريك
الوحيد حيث قرر ما يلي :
تفويت حصص  :تفويت 1000
حصة اجتماعية من طرف السيد 
الكركازي عبد الوهاب لفائدة السيد 
الكركازي محمد.
استقالة السيد  الكركازي عبد 
الوهاب مع تبرئة ذمته وتعيين السيد 
الكركازي محمد  مسيرا جديدا ملدة 
غير محدودة.

STE ZENITH LOG

SARL
SIEGE :DERB BASSIDI N°2
JBABRA ZITOUNE MEKNES
راسمال الشركة  200.000 :درهم
السجل التجاري رقم 42559 :

االشهار

بمقت�ضى عقد  استثنائي بتاريخ
 8نوبر  ،2021من طرف الشركاء قرر
ما يلي :
تفويت  1000حصة اجتماعية
من طرف السيد  انس بن الطائع
لفائدة الوشون طاها.
تغيير الشكل القانوني للشركة.
قرر الشركاء تعديل البنود ،6 ،1
  7من القانون االسا�سي للشركة.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس ،تحت رقم 290
بتاريخ  24يناير .2022
156 P

STE STAVECAP

SARL AU
SIEGE : GARAGE AU RDC N°393
TRANCHE 1 ELBASSATINE 7
MEKNES
GSM : 06.61.99.28.36
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 4أبريل  2022بمكناس تم تاسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة  من
شريك وحيد والتي تتميز بما يلي :
:
االجتماعية
التسمية
.STAVECAP
موضوع الشركة  :سواء داخل
املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 
الحساب الغير هو :
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االيداع القانوني تم وضع
االشغال املختلفة.
بيع وشراء مواد البناء بشبه امللف القانوني لدى كتابة الضبط
االبتدائية بسال تحت رقم السجل
الجملة والتقسيط.
التجاري .36009
املتاجرة.
158 P
املقر االجتماعي  :كراج بسفلي رقم
 939شطر  1البساتين  7مكناس.
ائتمانية ماغتا
راسمال الشركة  100.000 :درهم
ش.م.م.
مقسمة الى  1000حصة بقيمة  100مقرها االجتماعي  12 :زنقة املوحدين شقة رقم
 1حسان الرباط
درهم للحصة.
التسيير  :يعين فني مهمة السيد  STE LA PIZZA D›ALADIN
SARL AU
الغنيمي مصطفى.
تبعا للجمع العام االستثنائي
تم االيداع القانوني باملحكمة  
الذي انعقد بمقر شركة LA PIZZA
االبتدائية بمكناس تحت رقم ،1684
 ،D’ALADIN SARL AUبتاريخ
السجل التجاري رقم  56107بتاريخ
 10أكتوبر  ،2021قرر الشركاء
 5ماي .2022
ما يلي :
157 P
تصفية الشركة.
تبرئة ذمة املصفي السيد  رشيد 
 STE TRANS FISH EL BAHIAسوبات.
SARL
تم االيداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ التجارية بالرباط تحت رقم 125089
 6أبريل  2022بتم تكوين نظام بتاريخ  30ماي .2022
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
159 P
املحدودة خصائصها كالتالي :
STE H-EL MAADANI
التسمية STE TRANS FISH EL :
شركة ذات مسؤولية محدودة
.BAHIA
بشريك وحيد
الهدف  :تمارس الشركة االهداف
السجل التجاري رقم 123469 :
التالية :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
نقل البضائع ،بيع وشراء االسماك
املؤرخ في  11أبريل  ،2022تم اتخاذ 
بالنجزئة والجملة.
القرارات التالية :
التجارة.
نقل املقر االجتماعي الى العنوان
املقر االجتماعي  :بلوك ه رقم 71
التالي  :متجر اليزيد   129 ،2عمارة 
منبت تابريكت سال.
اليزيد شارع املقاومة املحيط.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
رفع راسمال الشركة من 10.000
مقسمة الى  1000حصة بقيمة  100درهم الى  100.000درهم  وذلك
درهم للحصة.
باصدار  99سهم جديد من فئة 100
التسيير  :تم تعيين السيد التهامي درهم.
ادري�سي الحامل لبطاقة التعريف
تم االيداع القانوني لدى كتابة
الوطنية رقم  A175903كمسير الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
للشركة والسيد  ايوب ادري�سي بتاريخ  25ماي  ،2022تحت رقم
كمساعد  مسير للشركة وملدة  غير .124959
160 P
محدودة.
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STE INSENSYA
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد 
رأسمالها يبلغ  100.000.00درهم
املقر االجتماعي 14 :زنقة االشعري
رقم  4اكدال الرباط

رفع الرأسمال االجتماعي

بمقت�ضى مداوالت بتاريخ
 09ماي  2022إن الجمعية العامة
غير العادية قد قررت:
تفويت  240حصة اجتماعية
من طرف السيد  محمد  العمراني
اإلدري�سي العبا�سي لصالح السيد 
محمد نبيل زنيبر.
تفويت  240حصة اجتماعية
من طرف السيد  محمد  العمراني
اإلدري�سي العبا�سي لصالح السيد 
سيدي الغالي   العمراني االدري�سي
العبا�سي.
تغيير املقر االجتماعي للشركة من
«  14زنقة األشعري رقم  4اكدال
الرباط « إلى العنوان التالي «مكتب
رقم  1عمارة  A 1زاوية زنقة حودال
 و زنقة اناناس حي الرياض الرباط»  .
تغيير الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد  إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة.
تغيير نشاط الشركة   :تصنيع
استيراد و  تصدير املنتوجات
واملستحضرات التجميلية.
تم وضع نظام أسا�سي جديد 
مرفق بالتعديل اعاله.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  26ماي  2022تحت
رقم .125026

STE GENERAL RABAT
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد 

تأسيس شركة

بموجب قرار الشريك الواحد  
تقرر تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد .و تبعا لذلك
فإنها تتكون من السيد عزيز ادراز.
نشاط الشركة:
بيع و  شراء املعدات املكتبية
و جميع األشياء املتعلقة باملعلوميات.
مقر الشركة :إقامة  30الشقة
رقم  8زنقة موالي احمد  الوكيلي
حسان الرباط.
التسمية الشركة . GENERAL :
.RABAT SERVICE SARL AU
مدة   99   :سنة ابتداء من تاريخ
إحداثها الفعلي.
رأس املال :حدد راسمال  
 100.000درهما مقسم على 1000
حصة بقيمة  100درهم للواحدة.
التسيير التوقيع  :السيد  عزيز
ادراز.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .160625
 و هذا بمثابة مقتطف و بيان  

162 P

STE F.G BETON

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بسال بتاريخ  30مارس  ،2022قد 
تم تاسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة.
الهدف االجتماعي  :تصنيع وبيع
جميع مواد البناء ،أعمال البناء
وأعمال تنسيق الحدائق.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
و هذا بمثابة مقتطف و بيان
مقسمة الى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصو الواحدة مقسمة
 161 Pعلى الشركاء كالتالي :

10421

تم االيداع القانوني باملحكمة
كمال محمد  400 ..حصة.
كمال عبد الخالق  400حصة.
التجارية بمكناس في  10ماي ،2022
كمال نصر الدين  200حصة.
تحت رقم  1721ورقم السجل
املدة   99 :سنة ابتداء من التجاري .56119
للخالصة والنشر
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع
164 P
السجل التجاري.
السنةاملالية  :من فاتح يناير الى
STE AQUA GROUPE
 31ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر  :شارع زربية حي موالي
تاسيس شركة
اسماعيل سال.
بمقت�ضى عقد عرفي بمكناس يوم
املسير  :كمال عبد الخالق.
 11مارس  ،2022تم تاسيس شركة
السجل التجاري رقم .36017 :
ذات املسؤولية املحدودة  مميزاتها
 163 Pكالتالي :
التسمية  :شركة  أكوا كروب STE
STE T.D DIOURI
.AQUA GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة
الهدف  :االشغال املختلفة أو 
بشريك وحيد
البناء.
تاسيس شركة
املقر االجتماعي  :مكناس شارع
بمقت�ضى عقد عرفي بمكناس يوم النصر ،اقامة شهرزاد الطابق االول
 25مارس  ،2022تم تاسيس شركة رقم .3
ذات املسؤولية املحدودة  بشريك
الراسمال االجتماعي  :حدد
وحيد مميزاتها كالتالي :
راسمال االجتماعي للشركة في
التسمية  :شركة ت .ديوري STE
 100.000درهم مقسمة الى 1000
.T.D DIOURI
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
الهدف  :االشغال املختلفة
حرة نقدا كلها في ملكية.
أو البناء.
السيد  العباس الومغاري   ب ..
املقر االجتماعي  :مكناس عمارة 
 100حصة اجتماعية.
رقم  ،5شقة رقم  ،تجزئة السالم
السيد  حميد  زروال    ب 300 ..
شارع الزيتون مرجان .1
الراسمال االجتماعي  :حدد حصة اجتماعية.
السيد وحيد  زروال    ب 300 ..
راسمال االجتماعي للشركة في
 100.000درهم مقسمة الى  1000حصة اجتماعية.
السيد ادريس زروال   ب 150 ..
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
حصة اجتماعية.
حرة نقدا كلها في ملكية.
السيد  ملكي محمد    ب 150 ..
السيد  لخليفة الديوري ب ..
حصة اجتماعية.
 1000حصة اجتماعية.
االدارة   :يدير الشركة السيد  
االدارة   :يدير الشركة السيد 
لخليفة الديوري الحامل ل ب.ت.و .العباس الومغاري  الحامل ل ب.ت.و.
رقم  ،PM805339ملدة غير محدودة .رقم  ،D191701ملدة غير محدودة.
التويقع  :الشركة رهن توقيع
التويقع  :الشركة رهن توقيع
السيد  لخليفة الديوري الحامل ل العباس الومغاري  الحامل ل ب.ت.و.
رقم .D191701
ب.ت.و .رقم .PM805339
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيلها.
تسجيلها.

الجريدة الرسمية

10422

األرباح  :تقتطع  %5من األرباح
لفائدة  صندوق االحتياط القانوني
ويوزع الفائض على الشركاء حسب  
عدد الحصص اململوكة لكل واحد 
منهم.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس في  11ماي ،2022
تحت رقم  1739ورقم السجل
التجاري .56133
للخالصة والنشر

165 P

STE MENCHOUF DRISS
شركة ذات مسؤولية محدودة
يشريك وحيد
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :مكناي 655
رياض توالل  1توالل
السجل التجاري رقم 29455 :

نتيجة وفاة الشريك الوحيد
السيد منشوف ادريس
اقرار شركاء جدد
اعادة توزيع راسمال الشركة،
تحويل الشكل القانوني ،تعيين
مسير جديد للشركة وتغيير النظام
االسا�سي للشركة

تعيين السيدة  فتيحة هباج
الحاملة ل.ب.ت.و .رقم D519891
مسيرة  جديدة للشركة ملدة  غير
محدودة.
تغيير بنود النظام االسا�سي
للشركة التي لها عالقة بهذه
التغييرات (طبقا لقانون رقم 96-5
لظهير  13فبراير .)1997
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بمكناس بتاريخ  18ماي  ،2022تحت
رقم  1841ورقم السجل التجاري
.29455
للخالصة والنشر

166 P

STE OUINERS
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الشركة
التصفية
تمت
BENHAMMOU TAHA MAITRE
 ،TRAITEUR SARLشركة ذات
مسؤولية محدودة ،مقرها االجتماعي
هو  :عمارة  11مكتب  5الطابق الثاني
ضاية عوا أكدال الرباط.
وقد تم تعيين السيد امين الفهمي
مسؤول عن التصفية.
اعطاء التوكيل للمصطفى.
وكامل الصالحيات التمام
اجراءات التصفية.
تصفية النهائية للشركة.
تم االيداع القانوني للشركة
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  9ديسمبر
 ،2021تحت رقم .11164
مقتطف قصد االشهار

SARL AU

تصفية الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  28فبراير  ،2022تمت تصفية
الشركة  ،OUINERSشركة ذات
مسؤولية محدودة  بشريك وحيد،
مقرها االجتماعي هو   45 :شارع
فرنسا شةق رقم  8اكدال الرباط.
وقد تم تعيين السيد حاتم صراخ
مسؤول عن تصفية الشركة.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط في  12أبريل  ،2022تحت
رقم  ،123726رقم السجل التجاري
.152597

بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي للشركاء بتاريخ  26أبريل
 ،2022لشركة «منشوف ادريس»  
 STE MENCHOUF DRISSتقرر كما
يلي :
اقرار شركاء جدد للشركة حسب
االمضاء
رسم االراته ،نتيجة وفاة  الشريك
167 P
الوحيد منشوف ادريس يوم  9مارس
 ،2021حسب شهادة  الوفاة  بتاريخ
STE BENHAMMOU TAHA
 28يوليو .2021
MAITRE TRAITEUR
اعادة  توزيع راسمال الشركة
SARL
نتيجة اقرار شركاء جدد حسب رسم
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط
االراته.
تحويل الشكل القانوني للشركة بتاريخ  24ماي  ،2021قرر الشركاء
من شركة ذات املسؤولية املحدودة  السادة :
أمين الفهمي ،يوسف مرموش،
بشريك وحيد  الى شركة ذات
محمد بن حمو وهشام البدوي.
املسؤولية املحدودة.

168 P

STE LEVEL SECURITY
SERVICE L2S
SARL AU

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ 9
ماي    ،2022تم تاسيس شركة
بالخصائص التالية :
التسمية STE LEVEL SECURITY :
.SERVICE L2S
الهدف  :تسيير اعمال السنديك
فيما يخص الوحدات السكنية.
وعموما جميع العمليات التجارية
وااللية والصناعية والعقارية التي
لها عالقة مباشرة  او  غير   مباشرة 
مع الغرض االجتماعي ،وكذا جميع
االغراض املشابهة او لها عالقة
بتطوير الشركة.
املدة  :تحدد مدة الشركة في 99
سنة.
راسمال الشركة  :يقدر راسمال
الشركة ب  100.000درهم مقسمة
الى  1000حصة اجتماعية بقيمة
 100درهم للحصة مقسمة على
الشكل التالي :

السيد  الصادقي سعيد  1000
حصة.
مقرها االجتماعي  :عمارة  ،30
شقة رقم  ،8زنقة موالي احمد 
لوكيلي حسان الرباط.
ادارة  الشركة  :يدير الشركة
مدير واحد او اكثر من بين الشركاء او 
خارجا عنهم يعينو ن باغلبية اصوات
الشركاء وحاليا يعتبر السيد الصادقي
سعيد ،مسير الوحيد للشركة وذلك
ملدة غير محدودة.
االمضاء االجتماعي  :تعتبر الشركة
ملزمة على وجه صحيح فيما يخص
كافة العقود وااللتزامات بتوقيع
السيد الصادقي سعيد.
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير الى نهاية
شهر ديسمبر من كل سنة.
باستثناء السنة االولى تبتدئ
من تاريخ التاسيس النهائي للشركة
وتنتهي في  31ديسمبر.
االرباح  :يحتفظ ب  5%من
االرباح النشاء الرصيد  االحتياطي
القانوني الى حدود بلوغ  1/10من
راسمال الشركة.
تم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  10ماي  ،2022تحت رقم
 124464و ،3323السجل التجاري
رقم .160073
للنشر والبيان

169 P

EL MALLOUKI BROTHERS

SARL
بمقت�ضى العقد  العرفي املسجل
بتاريخ    3مارس  ،2022تم تأسيس
شركة تحمل الخصائص التالية :
التسمية EL MALLOUKI :
.BROTHERS
الشكل القانوني .SARL :
الهدف االجتماعي :
مقهى.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة.
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املقر االجتماعي  :رقم  01تجزئة
مبروكة رقم  02الصخيرات.
التسيير  :تم تعيين السيد امللوكي
محمد والسيد امللوكي أشرف والسيد 
امللوكي وليد كمسيرون لشركة.
تم تقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم
 136409بتاريخ  30ماي .2022
170 P

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة :
السيد محمد القسطيط وعنوانه:
شارع اب الحسن الشادلي إقامة
الهناء ،الطابق  7شقة  19طنجة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  16ماي
 ،2022تحت رقم .8195
171 P

COMPANY
OF DEVELOPMENT
OF AFRICA PROJECTS

BERR GSM

SARL AU
أوالد مطاع زنقة سهل ملوية قطاع 1
رقم  611الطابق األول تمارة
رقم التقييد في السجل التجاري
136389
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 6ماي  ،2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة  :متبوعة عند 
االقتضاء بمختصر تسميتها :
COMPANY OF DEVELOPMENT
.OF AFRICA PROJECTS
غرض الشركة بإيجاز  :بناء الطرق
والسكك الحديدية.
عنوان املقر االجتماعي  :أوالد
مطاع زنقة سهل ملوية قطاع  1رقم
 611الطابق األول تمارة.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي :
السيد  محمد  القسطيط 1000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد القسطيط وعنوانه
 :شارع اب الحسن الشادلي إقامة
الهناء ،الطابق  7شقة  19طنجة.

SARL AU
بمقت�ضى محضر مؤرخ بتمارة 
بتاريخ  21أبريل  ،2022تم تغيير
بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :
بيع حصص الشركة كاملة والتي
تقدر ب  1000حصة بمبلغ 100.000
درهم من طرف السيدة برا�ضي هند 
إلى السيدة جهان غزال.
ابراء واستقالة السيدة  برا�ضي
هند  من تسيير الشركة وتعيين
السيدة جهان غزال كمسيرة وحيدة.
تغيير مقر الشركة املحل التجاري
رقم  158مرس الخير تمارة إلى املقر
الجديد  املحل التجاري رقم 199
العمارة  09مجموعة  01إقامة جواد
عين عتيق تمارة.
إضافة نشاط تحويل األموال إلى
هدف الشركة.
التسيير  :تدار الشركة من طرف
السيدة جهان غزال ملدة غير محدودة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بتاريخ
 31ماي  ،2022تحت رقم .8221
172 P

STE LA FERMIERE
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى محضر مؤرخ بتمارة 
بتاريخ  12ماي  ،2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية :

10423

اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة 
بتاريخ  27ماي .2022
ي
رقم السجل التجار ،123605
تحت رقم اإليداع .8200
175 P

الهدف  :محلبة.
املقر  :محل تجاري املتواجد 
بشارع الفرقان إقامة الليمون
العمارة   1179محل تجاري رقم 4
الوفاق ،تمارة.
راس املال  :حدد بما قدره
 100.000درهم.
KOSMO PHARM K P H
التسيير  :تدار الشركة من طرف
AU
السيدة  كاينة منى تفتري ملدة  غير
AU CAPITAL DE 25.800.000
محدودة.
MAD
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
SIEGE SOCIAL : 272
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة  LOTISSEMENT LINA RUE 5,
بتاريخ  27ماي  ،2022رقم السجل SIDI MAAROUF - CASABLANCA
التجاري .136395
RC CASABLANCA N° 89005
رقم اإليداع القانوني .8199  :
بموجب تداوالت الجمعية العامة
 173 Pغير العادية والعادية بتاريخ  31يناير
 ،2022قرر :
استقالة املسيرين التاليين :
STE AUTO SERVICES PIDO
السيد سيدي عز الدين كردودي
SARL
بمقت�ضى املحضر املؤرخ بتمارة  كواللي.
السيدة فوزية غسوس.
بتاريخ  9ماي  ،2022تم تغيير بعض
شركة COSMETICS & PARA-
قوانين الشركة وحدد ما يلي :
.PHARMACEUTICS COPAPH
تم تأسيس ملحقة الشركة
تعيين كأعضاء جدد في مجلس
بالعنوان التالي  24 :حي الوردة كيش اإلدارة  ملدة  سنة واحدة   01املنتهية
الوداية تمارة.
إثر انعقاد الجمعية العامة العادية
إضافة نشاط  :مكانيك عام.
املدعوة للبث في حساب السنة
اإليداع القانوني  :تم بكتابة املالية املنتهية قي  31ديسمبر ،2022
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة  األشخاص التالي ذكرهم :
السيد منصف ابن الخياط زكاري
بتاريخ  27ماي  ،2022رقم السجل
التجاري  ،129451تحت رقم اإليداع املولود بتاريخ  28يناير  1970مقيم
ب رقم  8زنقة التنوب انفا الدار
.8201
 174 Pالبيضاء ،والحامل لبطاقة التعريف  
الوطنية رقم .A320122
السيد سيدي عز الدين كردودي
STE GOOD PNEUS GUICHE
كواللي ،املولود بتاريخ  17يوليو 
SARL
 ،1947مقيم ب مركز طريق 109
بمقت�ضى املحضر املؤرخ بتمارة 
بوسكورة  الدار البيضاء ،والحامل
بتاريخ  9ماي  ،2022تم تغيير بعض
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
قوانين الشركة وحدد ما يلي :
.A203044
تم تغيير مقر الشركة من عنوان
السيدة  فوزية جسوس ،املولودة 
 24 :حي الوردة كيش الوداية تمارة .بتاريخ  18يناير  ،1951مقيمة بطريق
إلى العنوان الجديد   :رقم  109 189مركز بوسكورة  الدار البيضاء
سكتور  03تجزئة رياض أوالد مطاع والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .203134
تمارة.

الجريدة الرسمية
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السيدة  غزالن بنلمليح ،املولودة 
بتاريخ  21أغسطس  ،1971املقيمة
ب رقم  8زنقة التنوب انفا الدار
البيضاء ،والحاملة للبطاقة الوطنية
للتعريف الوطنية رقم .M217411
السيد  محمد  علي تازي ،املقيم
ب الطريق LES CHALETS 3011
 ،DE BOUSKOURA 3011فيال
رقم  ،10بوسكورة والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .BE480551
إعادة صياغة النظام األسا�سي.
بموجب محضر اجتماع مجلس
اإلدارة  بتاريخ  31ديسمبر ،2022
قرر :
استقالة السيد سيدي عز الدين
كردودي من مهامه كرئيس مدير عام
في الشركة ،وتعيين بصفة رئيس مدير
عام جديد وتعيينه كرئيس ومدير
تنفيذي جديد ملا يلي :
السيد  منصف ابن الخياط
زكاري ،املولود بتاريخ  28يناير ،1970
مقيم ب رقم  8زنقة التنوب انفا الدار
البيضاء والحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .A320122
تم اإليداع القانوني للمحضر
املشار إليه أعاله بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالدار   البيضاء
بتاريخ  25فبراير  ،2022تحت رقم
.814505
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ECO MOR

SARL
مقرها االجتماعي  :الدار البيضاء 8
زنقة علي عبد الرزاق إقامة املامون
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم
RC : 386117
بموجب عقد  بيع حصص
اجتماعية موثق بديوان األستاذة 
مونية بنمليح الطايع محرر بالدار
البيضاء بتاريخ  25أكتوبر 2021
مسجل بالدار البيضاء بتاريخ 8
نوفمبر .2021
.RE : 68522/2021

قام السيد  حسن بركاني ببيع
جميع الحصص االجتماعية التي
يمتلكها في الشركة :
 ECO MOR SARLأي  510حصة
اجتماعية لفائدة السيد كريم زاهر.
بموجب هذا التعديل تم تغيير ما
يلي :
الحصص االجتماعية  :رأسمال
الشركة.
السيد  كريم زاهر  1000حصة
اجتماعية.
املجموع  1000 :حصة اجتماعية.
بموجب عقد  موثق بديوان
األستاذة  مونية بنمليح الطايع،
يتضمن قرار الشريك الوحيد محرر
بالدار البيضاء بتاريخ  11نوفمبر
 ،2021مسجل بتاريخ  24نوفمبر
.2021
RE:72400 OR:54971/2021
 ،DV:2021229051116قد  تم
تقرير ما يلي :
املصادقة على عقد بيع الحصص
االجتماعية املذكورة أعاله.
استقالة السيد حسن بركاني من
وظيفته كمسير.
تغيير الشكل القانوني للشركة
الذي أصبح شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد.
تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى
العنوان التالي  :املحمدية إقامة ليز
ورشيد   4العمارة   Aالطابق األول
شقة رقم .3
تغيير غرض الشركة.
إعادة  صياغة النظام األسا�سي
للشركة.
تسمية السيد  كريم زاهر مسير
وحيد للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باملحمدية بتاريخ  17مارس
 ،2022تحت رقم .546
177 P
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مزار أوديت واستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  6.441.500 :درهم
مقرها االجتماعي  :زاوية شارع عبد املومن وزنقة
كالفون ،الدار البيضاء

BEYOND BELIEVERS

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بمدينة
الدار البيضاء بتاريخ  5ماي ،2022
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الخصائص التالية
ذات شريك وحيد :
BEYOND
:
التسمية
.BELIEVERS
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
الهدف  :تهدف الشركة في املغرب
كما يف الخارج إلى :
حيازة وإدارة  أسهم املشاركات
أو  األوراق املالية أو  االستثمارات
القابلة للتحويل أو أي ضمان مكافئ
في شركة واحدة أو أكثر بهدف مراقبتها
سواء بشكل مباشر أو  غير مباشر،
سواء بمفردها أو مع أطراف أخرى،
عن طريق إنشاء شركات جديدة 
أو  مساهمة أو  رعاية أو  اكتتاب
أو شراء أوراق مالية أو حقوق شركة
أو االندماج أو التحالف أو املشاركة.
املشاركة في أي هيئة إدارية من
الشركات املذكورة.
كما أن الشركة لديها أي نشاط
تجاري يتعلق بخدمة الشركات وعلى
وجه الخصوص إدارة  املنصات
الرقمية.
وبصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية املنقولة
أو الثابتة التي لها صلة مباشرة أو غير
مباشرة  باألهداف املعددة  أعاله أو 
التي من شأنها تطوير وتنمية الشركة.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
املقر االجتماعي  :زنقة سومية،
عمارة شهر زاد  ،3الطابق الخامس،
الرقم  ،22الدار البيضاء.

الراسمال االجتماعي  :محدد في
مبلغ  10.000درهم مقسم إلى 100
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة مدفوعة بالكامل من طرف
الشريك الوحيد  شركة BEYONS
.BELIEVERS
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
التسيير  :ستسير الشركة وملدة 
غير محددة ،من طرف السادة :
مريم بنعباد مغربية الجنسية
مزدادة يوم  11نوفمبر 1991
بمراكش ،مقيمة بإقامة بفرلي
هاوس ،الدرج ،طابق  ،2شقة رقم
 ،15املنصورية ،بوزنيقة وحاملة
للبطاقة الوطنية رقم .EE496769
سفيان بداع ،مغربي الجنسية
مزداد يوم  4يناير  1983بالدار
البيضاء ،مقيم ب  18زنقة كليزي
الوازيس ،الدار البيضاء وحامل
للبطاقة الوطنية رقم .BK219800
اإليداع القانوني والتسجيل.
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة لدى املحكمة التجارية ملدينة
الدار البيضاء بتاريخ  30ماي ،2022
حيث سجلت بالسجل التجاري
لنفس املدينة تحت رقم .544569
بمقت�ضى مقتطف وبيان
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SOCIETE SAIDI LOISIRS ET
EQUITATION

SARL
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
Siège Social : TAOURIRT, DR
,ACHORIYINE EL AIOUN
R.C : 1509 N° IF : 52463104

تأس ـيــس الش ــركة

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
بتاريخ  12أبريل  ،2022تم وضع
القانون األسا�سي  لشركة SAIDI
  LOISIRS ET EQUITATIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة  تتمثل
مميزاتها في ما يلي :
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غرض الشركة :
مطعم.
ممون حفالت.
منتزه للعب.
ر
الشركاء  :السيد ز والي محمد.
مقر الشركة  :الرقم  61الحي
الصناعي تاوريرت.
رأس مال الشركة :حدد مبلغ
رأسمالها  في    100.000درهم مقسمة
إلى  1.000حصة من فئة  100درهم
الحصة الواحدة  مقسمة كما يلي :
السيد زروالي محمد  1000حصة.
التسيير  :يتم تسيير الشركة من
طرف السيد زروالي محمد.
تم اإليداع القانوني  لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بتاوريرت   بتاريخ    16ماي 2022
تحت رقم .80/2022
180 P

تسمية الشركة SAIDI LOISIRS :
 ET EQUITATIONش د م م.
غرض الشركة :
مطعم.
مقهى يشغل أقل من خمسة
أشخاص.
ترويض الخيل.
الشركاء  :السيد لخضر سعيدي
والسيدة الزهرة سعيدي.
مقر الشركة  :دوار عاشوريين
		
العيون ،تاوريرت.
رأس مال الشركة  :حدد مبلغ
رأسمالها  في  100.000درهم مقسمة
إلى  1.000حصة من فئة  100درهم
الحصة الواحدة  مقسمة كما يلي :
السيد  لخضر سعيدي 500
حصة.
السيدة  الزهرة  سعيدي 500
حصة.
التسيير  :يتم تسيير الشركة من
FLAP TOURS
طرف :السيد لخضر سعيدي.
SARL AU
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
رأسمالها  100.000 :درهم
الضبط باملحكمة االبتدائية
سجل تجاري 160281 :
بتاوريرت  بتاريخ    15نوفمبر ،2022
بتاريخ  22مارس  ،2022تمت
تحت رقم .90/2022
صياغة النظام األسا�سي لشركة
179 P
 ،FLAP TOURS SARL AUشركة
محدودة  املسؤولية ذات الشريك
COMPLEXE LA PERLE
الوحيدن رأسمالها  100.000درهم،
NOIRE
مقرها االجتماعي املكتب رقم 48.03
SARL AU
شارع فال ولد عمير شقة  01أكدال،
Au Capital de 100.000 DHS
الرباط.
Siège social : TAOURIRT, ZONE
املوضوع  :النقل السياحي.
INDUSTRIELLE N° 61
الشريك الوحيد.
R.C : 1507 N° IF : 52434012
السيد  اسماعيل الهباري مغربي
تأس ـيــس الش ــركة
الجنسية املزداد بالرباط في  18فبراير
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد   ،1988الحامل للبطاقة الوطنية
بتاريخ  20يناير  ،2022تم  ،ZT25621القاطن بحي موالي
وضع القانون األسا�سي  لشركة   اسماعيل قطاع  02رقم  690سال.
COMPLEXE LA PERLE NOIRE
فوض تسيير الشركة ملدة  غير
شركة ذات املسؤولية املحدودة  من محدودة للسيد اسماعيل الهباري.
الشريك الوحيد  تتمثل مميزاتها في
تم اإليداع القانوني بالسجل
ما يلي :
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
تسمية الشركة  COMPLEXE   :بتاريخ  17ماي  ،2022رقم 124709
   LA PERLE NOIREش د م م ذات بالرباط.
181 P
شريك وحيد.
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AFERKAT WIND FARM

MAJDALINE HOLDING

RC : 3677
48Bd HASSAN II BENSLIMANE
MAROC
بموجب املحضر املؤرخ بتاريخ
 10مارس  ،2022قرر شركاء شركة
 AFERKAT WIND FARMما يلي :
املصادقة على تفويت الشريك
الوحيد  لحصة في الشركة لصالح
السيدة  باوال كريستينا ريفيروس
بيريز.
اعتماد النظام األسا�سي الجديد 
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بن سليمان بتاريخ  17ماي
 ،2022تحت الرقم .267
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SA
SIEGE SOCIAL : 200 BD
GHANDI, CASABLANCA
RC : 134217
بناء على الجمع العام العادي في
 19أبريل  ،2021تقرر ما يلي :
مصادقة على استقالة السيدة 
عواف حكم من منصبها مديرة.
تعيين السيدة  سارة  البيض،
السيد مهدي طاهري جوطي حساني
والسيدة ثريا إيماني أعضاء بمجلس
اإلدارة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار   البيضاء بتاريخ
 29أبريل  ،2022تحت رقم .823053
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AFERKAT WIND FARM
RC : 3677
48Bd HASSAN II BENSLIMANE
MAROC
بموجب املحضر املؤرخ بتاريخ
 10مارس  ،2022قرر شركاء شركة
AFERKAT WIND FARM SARL AU
القرارات التالية :
املصادقة على تفويت الشريك
الوحيد  لجميع الحصص الشركة
لصالح ENEL GREEN POWER
.MOROCCO
املصادقة على استقالة املسير
الحالي وتعيين محمد  تقي وإنريكي
ماتياس كوريو  النو  بونس دي ليون
أتريا كمدسيرين مشاركين.
اعتماد النظام األسا�سي الجديد 
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بن سليمان بتاريخ  17ماي
 ،2022تحت الرقم .266
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EVA MAROC SOLUTIONS
SARL AU
SIEGE SOCIAL : 46 AVENUE
OKBA APPARTEMENT N°2
AGDAL - RABAT
IMMATRICULEE AU REGISTRE
DU COMMERCE DE RABAT
SOUS LE N° 138425
بموجب محضر قرار الشريك
الوحيد  بتاريخ  21ديسمبر ،2021
تقرر ما يلي :
إقرار بيع السيدين عبد  الحميد 
الدهماني وعلي العمراني جوتي
لجميع الحصص التي يملكونها في
الشركة لصالح مجموعة .EVA
تعديالت على النظام األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25ماي
 ،2022تحت رقم .124981
185 P
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UNISYSTEM GROUP

SA
SIEGE SOCIAL : 200 BD
GHANDI CASABLANCA
RC : 134217
بناء على مداوالت الجمع العام
االستثنائي املنعقد  في  13سبتمبر
 ،2021تقرر :
اغالق فرع UNISYSTEM
 GROUPالكائن في PLATEAU V 14
TECHNOPARK RS 114 CT 1029
 ،ROUTE DE NOUACEURالدار
البيضاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 23ماي  ،2022تحت رقم .824924
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COLOMBUS 1

STE DE PLACEMENT
COLLECTIF EN CAPITAL
AU CAPITAL DE 300.010.000
DHS
SIEGE SOCIAL M 122,
BOULEVARD D’ANFA 20100
CASABLANCA MAROC

AVIS DE CONSTITUTION

بموجب عقد  عرفي مؤرخ بتاريخ
 28أبريل  ،2022تم تأسيس شركة
استثمار جماعي في رأسمال ،في
شكل شركة مساهمة محدودة ،مع
الخصائص التالية :
التسمية  :كولومبوس .1
رأس املال  :املبلغ األولي الذي
تم جمعه لتأسيس الشركة هو 
 300.010.000درهم مقسمة إلى
 30.001سهم بقيمة  10.000درهم
لكل منها ،تمثل األسهم التي سيتم
االكتتاب بها لتأسيس الشركة
مساهمات نقدية.
املقر الرئي�سي  122 :شارع أنفا،
 20100الدار البيضاء ،املغرب.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل عام.

الغرض  :الغرض الوحيد للشركة
هو نشاط لرأس املال االستثماري.
املدة  :تحدد مدة الشركة ب 10
سنوات من تاريخ قيدها في السجل
التجاري.
بناء على قرارات محضر االجتماع
العام التأسي�سي األول بتاريخ 28
أبريل  ،2022تقرر تعيين مديرين ملدة 
ست سنوات  :السيد  عبد  السالم
عبابو ،السيد محمد ناسيت ،وشركة
.RED MED PRIVATE EQUITY
بناء على قرارات محضر مداوالت
مجلس اإلدارة ،تقرر تعيين السيد 
عبد  السالم عبابو  رئيسا ملجلس
اإلدارة وتعيين شركة RED MED
 PRIVATE EQUITYفي منصب املدير
العام.
تم تسجيل الشركة في السجل
التجاري للدار البيضاء بتاريخ  30ماي
 ،2022تحت رقم .544769
187 P

PME CROISSANCE

STE AU CAPITAL RISQUE
AYANT LA FORME DE STE
ANONYME
SIEGE SOCIAL : ANGLE RUE
AHMED CHARCI ET RUE ALI
ABDERRAZAK RESIDENCE LES
CHAMPS
 D’ANFA D, QUARTIER RACINECASABLANCA
RC : 262313
بناء على قرارات الجمع العام
االستثنائي للشركة بتاريخ  11أبريل
 ،2022تقرر ما يلي :
تمديد مدة الشركة ،املقرر مبدئيا
في  25يونيو   2022إلى  25يونيو 
.2023
وتعديل املادة   5من النظام
األسا�سي للشركة وفقا لذلك.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء ،بتاريخ
 20ماي  ،2022تحت رقم .824567
188 P
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INSTITUT PRIVE SUMER

SARL
4 RUE MABILLON QUARTIER
VAL FLEURI, CASABLANCA
السجل التجاري 420681 :
بناء على محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  24أبريل ،2022
قرر شركاء الشركة ما يلي :
استقالة السيدين كريم ساكم
واإلدري�سي عبد  هللا من منصبيهما
كمسيرين للشركة.
تعديل القانون االسا�سي الجديد 
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 24ماي  ،2022تحت رقم .824898
189 P

APL ADVISORY
STE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE S.A

CAPITAL DE 10.000 DHS
SIEGE SOCIAL : 46 BOULEVARD
ZERKTOUNI 3EME ETAGE APT
N°6 CASABLANCA MAROC
AVIS DE CONSTITUTION
بموجب عقد  عرفي مؤرخ بتاريخ
 15أبريل  ،2022في الدار البيضاء
تم إنشاء شركة ذات أسهم مبسطة
بشريك وحيد  تتميز بالخصائص
التالية :
التسمية APL ADVISORY SAS :
بشريك وحيد.
راس املال  :يحدد راس مال
الشركة بمبلغ  10.000درهم،
مقسما على  100سهم بقيمة 100
درهم لكل منها ،وجميعها من نفس
الفئة ،تم االشتراك بالكامل وإصداره
من قبل الشريك الوحيدADENIA ،
.PARTNERS LTD
املقر الرئي�سي  46 :شارع
الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم
 6الدار البيضاء املغرب.

السنة املالية  :من فاتح يناير إلى  
 31ديسمبر من كل عام.
املوضوع  :املساعدة  الفنية
لتحديد وتحليل فرص االستثمار
في القارة  اإلفريقية وتنفيذ ورصد 
االستثمارات.
تقديم خدمات استشارية
للشركات التي تنتمي لنفس مجموعة
الشركة.
املشورة واملساعدة للشركات
واملنظمات  األخرى.
املدة  :تحدد مدة الشركة ب 99
سنة من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري.
الرئيس  :تم تعيين السيد ستيفان
باكيرت رئيسا للشركة.
تم تسجيل الشركة في السجل
التجاري للدار البيضاء بتاريخ  30ماي
 ،2022تحت رقم .544645
190 P

STE RAJYOUSALI
PROMOTION
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  18ماي  2022تم
تأسيس  شركة باملواصفات التالية :
التسمية STE RAJYOUSALI :
.PROMOTION SARL AU
املقر االجتماعي  75 :شارع 11
يناير الطابق األول الشقة  169الدار
البيضاء.
الهدف االجتماعي  :القيام بجميع
معامالت البناء املختلفة واإلنعاش
العقاري.
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة  بالشريك
الوحيد.
الرأسمال  100.000 :درهم.
الحصص  :السيد  رضوان راجع
 1000حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد رضوان
راجع الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 BK133901مسيرا للشركة ملدة غير
محددة.
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الجريدة الرسمية
STE RUCHE D’ARTS

السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى  31ديسمبر.
SARL AU
تأسيس شركة
املدة  :تم تحديدها في  99سنة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  18ماي  2022تم
البيضاء بتاريخ فاتح يونيو   2022تأسيس  شركة باملواصفات التالية :
التسمية STE RUCHE D’ARTS :
تحت رقم  825947والسجل التجاري
.SARL AU
رقم .545013
املقر االجتماعي  27 :طريق 1032
191 P
حي كريمات عين الشق الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي  :وسيط
STE YAFADO TRANS
لألنشطة الرياضية والفنية ودروس
SARL AU
تعليم اللغات.
تأسيس شركة
الشكل القانوني  :شركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  20ماي  2022تم املسؤولية املحدودة  بالشريك
تأسيس  شركة باملواصفات التالية  :الوحيد.
الرأسمال  100.000 :درهم.
التسمية STE YAFADO TRANS :
الحصص  :السيد زهير بن أحمد 
.SARL AU
 1000حصة.
املقر االجتماعي  75 :شارع
التسيير  :تم تعيين السيد زهير بن
 11يناير الطابق األول الشقة 169
أحمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم
الدار البيضاء.
 BJ160602مسيرا للشركة ملدة  غير
الهدف االجتماعي  :نقل البضائع
محددة.
بالوزن املعتمد  أكبر من أو  يساوي
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
 15طن وبيع مواد البناء بالتقسيط.
فاتح يناير إلى  31ديسمبر.
الشكل القانوني  :شركة ذات
املدة  :تم تحديدها في  99سنة.
املسؤولية املحدودة  بالشريك
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
الوحيد.
القانوني باملحكمة التجارية بالدار
الرأسمال  100.000 :درهم.
البيضاء بتاريخ فاتح يونيو  2022
الحصص  :السيد  سعيد  جبران تحت رقم  825948والسجل التجاري
 1000حصة.
رقم .545015
التسيير  :تم تعيين السيد سعيد 
193 P
جبران الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 BK170708مسيرا للشركة ملدة غير
كيوبس كنفر
محددة.
ش.م.م
السنة االجتماعية  :تبتدئ من تأسيس شركة محدودة املسؤولية
فاتح يناير إلى  31ديسمبر.
من شريك وحيد
املدة  :تم تحديدها في  99سنة.
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
اإليداع القانوني  :تم اإليداع فاتح أبريل  2022تم تأسيس القانون
القانوني باملحكمة التجارية بالدار األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
البيضاء بتاريخ فاتح يونيو   2022املحدودة من شريك وحيد خصائصها
تحت رقم  825949والسجل التجاري كاآلتي :
رقم .545017
التسمية  :كيوبس كنفر ش.م.م
 192 Pمن شريك وحيد.

10427

تم اإليداع القانوني باملحكمة
الغرض االجتماعي  :التجارة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  30ماي
االستيراد والتصدير.
املقر االجتماعي  :كلم  5طريق  2022تحت رقم .825806
195 P
ازمور الحي الحسني الدار البيضاء.
املدة  99 :سنة.
DU COIN
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
SARL AU
درهم مقسم إل  1000حصة بقيمة
بموجب عقد  عرفي مؤرخ بتاريخ
 100درهم لكل واحدة ،موزعة
 16ماي  2022تم تأسيس الشركة
كما يلي :
 1000حصة للشريك عبد الجليل ذات مسؤولية محدودة  بشريك
وحيد باملميزات التالية :
زهور.
التسمية .DU COIN SARL AU :
التسيير  :تم تعيين كمسير وحيد 
الهدف االجتماعي  :صيدلية.
للشركة  وملدة  غير محدودة  السيد 
املقر االجتماعي  :رقم  10زوليخة
عبد الجليل زهور الساكن بـ  17شارع
عبد هللا بن ياسين طابق  7شقة  16ناصري سيدي معروف الدار
البيضاء.
بلفدير الدار البيضاء.
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
رأسمالها  100.000 :درهم
يناير إلى  31ديسمبر.
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
األرباح  :بعد اقتطاع  5%لتأسيس
 100درهم للواحدة  مقسمة على
االحتياطي القانوني الزائد يقسم
السيدة فاطمة الزهراء مفتاح 1000
حسب قرار الشركاء.
حصة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
التسيير  :تسير الشركة من طرف
القانوني في املحكمة التجارية بالدار
السيدة فاطمة الزهراء مفتاح.
البيضاء تحت رقم  825962بتاريخ
تم اإليداع القانوني للشركة
فاتح يونيو .2022
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
مقتطف وبيان

194 P

STE METALLICAL POWER
TRADING COMANY

 187شارع عبد املومن مدخل 2
الطابق  4رقم 12
السجل التجاري رقم 432219
بناء على محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  18مارس 2022
قرر شركاء الشركة ما يلي :
املوافقة على تفويت الحصص
من السيدة  CERVAN MESSIOUI
 YASMINEإلى السيدة  GASSE
 YASMINEوجهة أخرى تم تعديل
املادتين  6و  7من النظام األسا�سي.
املوافقة على النظام األسا�سي
املعدل للشركة ذات املسؤولية
املحدودة واعتماده.

تحت رقم .544485

196 P

ERUDIA SYSTEME

SIEGE SOCIAL : 4 RUE DE
BERNE ETG 5 N 11
السجل التجاري 341509 :
بناء على محضر الجمع العام
اإلستثنائي بتاريخ  18فبراير 2022
قرر الشريك الوحيد ما يلي :
تفويت  490حصة من قبل السيد 
محمد  هشام باهي إلى السيد  عالء
الدين صالح من الشركة ERUDIA
SYSTEME
تعيين السيد  عالء الدين صالح
مسيرا مشاركا لشركة
تعديل البند   6و   7و   14من
النظام األسا�سي بخصوص املساهمة
وتوزيع الحصص.

الجريدة الرسمية

10428

META INDEX

تم االيداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء،
SARL
بتاريخ  18مارس  2022تحت رقم
بمقت�ضى عقد  مؤرخ في  20ماي
.818152
 2022بالرباط ،قد تم وضع القانون
 197 Pاألسا�سي لشركة تحمل الخصائص
التالية :
PEDRO ORTEZ
التسمية META INDEX SARL :
شركة ذات مسؤولية محدودة
الصفة القانونية  :شركة ذات
بموجب عقد  عرفي مؤرخ بتاريخ
 19أبريل  2022تم تأسيس الشركة املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي  :االستشارات
ذات مسؤولية محدودة ذات
والبحوث والدراسات (االجتماعية،
الخصائص التالية :
السياسية ،االقتصادية).
التسمية .PEDRO ORTEZ :
جميع املساعدات واملرافقات
الهدف  :تحقيق وإنشاء ودراسة
وتصميم أي مشروع تشطيب وتقديم الخدمات واالستشارات
العمارة  الداخلية والديكور الداخلي للمهنيين والخواص.
والخارجي.
املساعدة في صياغة وإنجاز الوثائق
إنشاء ودراسة وتصميم أي اإلدارية والبحوث واملشاورات.
مشروع.
رأس املال  10.000.00 :درهم
املتابعة والرقابة والتنسيق
مقسمة إلى  100حصة من فئة 100
واإلشراف على مواقع البناء واملشاريع
درهم للحصة الواحدة  موزعة على
الثانوية أعمال الديكور والتخطيط
الشكل التالي :
والتصميم.
السيد  سفيان الحمداوي 50 :
املقر االجتماعي 13 BIS RUE :
 OUALILI QUARTIER BURGERحصة ؛
السيد انس الشعرة  50 :حصة.
MAARIF CASABLANCA
املدة   99 :سنة ابتداء من
املدة  99 :سنة.
رأسمالها  100.000 :درهم التأسيس النهائي.
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 100درهم للواحدة :
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
السيد 
 BENRAMDANEاألولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
MOHAMMED
DAKIR
املقر االجتماعي  :بلوك ج رقم
 500حصة.
 82الطابق الثالث ديور الحومر حي
السيد  KADIRI MAHMOUD
يعقوب املنصور الرباط.
 500حصة.
املسيران  :السيد  سفيان
التسيير  :تم تعيين السيد KADIRI
الحمداوي والسيد انس الشعرة.
 MAHMOUDمسير للشركة ملدة غير
رقم التقييد  بالسجل التجاري :
محدودة.
تم االيداع القانوني الشركة .160695
تم اإليداع القانوني باملحكمة
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء  
بتاريخ  25ماي  2022تحت رقم التجارية بالرباط تحت رقم 125147
بتاريخ فاتح يونيو .2022
 825041و .544243
198 P
199 P
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KB INTERNATIONAL
BUSINESS
SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23ماي  2022بالرباط ،قد تم وضع
القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية KB INTERNATIONAL :
.BUSINESS SARL AU
الصيغة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
الهدف االجتماعي :
التجارة ؛
شراء ،بيع ،استيراد وتصدير أي
سلع غذائية أو غير غذائية ؛
تسويق هذه السلع وتوزيعها وأي
أنشطة مرتبط بذلك ؛
تقديم الخدمات ؛
العمل بالوساطة ؛
األسمال املختلفة.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة  موزعة
على الشكل التالي :
السيدة كوثر بلحاج  1000حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :بلوك ج رقم
 82الطابق الثالث ديور الحومر حي
اليعقوب املنصور الرباط.
املسيرة  :السيدة كوثر بلحاج.
رقم التقييد  بالسجل التجاري :
.160641
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 125103
بتاريخ  31ماي .2022
200 P

ECOLE PRIVEE DES
METIERS EDUCATIFS
EPME

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  ،8 :شارع محمد 
السادس ،زنقة ايت عتاب ،املحيط،
الرباط
السجل التجاري رقم - 139811
الرباط

توسيع الغرض اإلجتماعي
تحيين النظام األسا�سي

بتاريخ  7ديسمبر  ،2021قرر
الشرك الوحيد ما يلي :
توسيع الغرض اإلجتماعي ليشمل
نشاط «التكوين الرقمي» ؛
تعديل املادة   3من النظام
األسا�سي نتيجة لذلك ؛
تحيين النظام األسا�سي للشركة
ومالءمته مع أحكام القانون رقم
.21-19
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  20ماي  2022تحت
رقم .124830
وضع التصريح بتعديل السجل
التجاري بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 20ماي  2022تحت رقم  3661من
السجل الترتيبي.
من أجل النشر واإلشهار
التسيير

201 P

STE COCHES RIO DE ORO
مركز بني شيكر بني أنصار
الناضور

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بالناضور
بتاريخ  24ماي  2022تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة 
املسؤولية :
التسمية  :شركة COCHES RIO
 DE OROش.م.م.

الجريدة الرسمية
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الغرض االجتماعي  :كراء
السيارات بدون سائق.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة
مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي  :مركز بني شيكر
بني أنصار الناضور.
رأسمال الشركة  250.000 :درهم
مقسم إلى  2500حصة من فئة 100
درهم.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد العمراني علي.
الشركاء :
العمراني علي  883حصة.
لعياش جمال  884حصة.
املساوي إبراهيم  883حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .815
202 P

RAMLI AGRICOLE

مركز دار الكبداني بني سعيد 
الدريوش

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بالناضور
بتاريخ  28مارس  2022تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة 
املسؤولية :
التسمية  :شركة RAMLI
 AGRICOLEش.م.م .بشريك وحيد.
الغرض االجتماعي  :أشغال
البناء املتعددة   -األشغال الفالحية
والغابوية  -التجارة.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة
مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي  :مركز دار
الكبدني بني سعيد الدريوش.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد حذيفة رملي.

الشريك :
حذيفة رملي  1000حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالدريوش بتاريخ  12ماي
 2022تحت رقم .60
203 P

STE ALITO

حي الحسنية زايو الناضور

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بالناضور
بتاريخ  18ماي  2022تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة 
املسؤولية :
التسمية  :شركة STE ALITO
ش.م.م.
الغرض االجتماعي  :مقاول نقل
البضائع لحساب الغير الوطني
والدولي.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة
مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي  :حي الحسنية
زايو الناضور.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد الدرقاوي علي.
الشركاء :
ي
الدرقاو علي  1000حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .783
204 P

JANNAH IMPORT EXPORT
إقامة العمران الجديد رقم 323
سلوان  -الناضور

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بالناضور
بتاريخ  26أبريل  2022تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة 
املسؤولية :

التسمية  :شركة JANNAH
 IMPORT EXPORTش.م.م .بشريك
وحيد.
الغرض االجتماعي  :مقاول النقل
الوطني والدولي لحساب الغير -
مقاول نقل األمتعة لحساب الغير.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة
مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي  :إقامة العمران
الجديد رقم  323سلوان الناضور.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد كريم جوهر.
الشريك :
كريم جوهر  1000حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالدريوش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .819
205 P

10429

STE DE CONSTRUCTION
ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE DU NORD
بشريك وحيد
 1206مكرر سلوان الناضور

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بالناضور
بتاريخ  18ماي  2022تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة 
املسؤولية :
التسمية :
CONSTRUCTION ET DE
PROMOTION IMMOBILIERE
 DU NORDش.م.م.
الغرض االجتماعي  :منعش
عقاري.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة
مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي  1206 :مكرر
العمران سلوان الناضور.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد البالي عبد االله.
شركة ETABLISSEMENT
الشركاء :
GEORGIEN GEORGI
البالي عبد االله  1000حصة.
ASENOV
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ش.م.م
االبتدائية بالناضور بتاريخ  20ماي
شارع األندلس رقم  40الناضور
 2022تحت رقم .784
بمقت�ضى محضر الجمعية
207 P
العامة االستثنائي بتاريخ 10
ماي  2022صادق شركاء شركة شركة OXYRIF EZZAKRITI
ش.م.م
ETABLISSEMENT GEORGIEN
حي عبد املؤمن بني انصار
 ASENOVعلى قرار حل الشركة
الناضور
وتعيين السيد  GEORGIEN
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة
 GEORGI ASENOVكمصف
االستثنائية بتاريخ  9ماي 2022
للشركة.
صادق شركاء شركة OXYRIF
تم اإليداع القانوني باملحكمة  EZZAKRITIش.م.م على قرار تفويت
االبتدائية بالناضور بتاريخ  11ماي  1000حصة للسيد  امازوج ميمون
 2022تحت رقم .720
ليصبح رأسمال الشركة مقسما
 206 Pكما يلي :

10430
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امازوج ميمون  1000حصة.
كما صادق الشركاء على قرار
ش.م.م
الشارع الرئي�سي رقم  39مركز
تعيين امازوج ميمون كمسير وحيد 
بني انصار الناضور
للشركة.
بمقت�ضى محضر الجمعية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  11ماي العامة االستثنائية بتاريخ  17ماي
 2022صادق شركاء شركة THIELE
 2022تحت رقم .731
 PERLITE 208 Pش.م.م على قرار تفويت
 66000حصة لشركة DENNER
 PROJEK GMBHفي شخص ممثلها
شركة ANKARA CAR
القانوني  DENTER DIRKليصبح
ش.م.م
رأسمال الشركة مقسما كما يلي :
تعاونية الفتح اركمان
شركة DENNER PROJEK
الناضور
OPLOG
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة  GMBH 66000حصة.
شركة ذات مسؤولية محدودة
كما قرروا تحيين القانون
االستثنائية بتاريخ  13ماي 2022
يبلغ رأسمالها  5.100.000 :درهم
صادق شركاء شركة  ANKARA CARاألسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة املقر االجتماعي  ،5 :شارع الزربية
ش.م.م على قرار تفويت  1000حصة
ليصبح رأسمال الشركة مقسما االبتدائية بالناضور بتاريخ  24ماي
حي موالي إسماعيل ،الجانب
 2022تحت رقم .805
األيسر ،سال
كما يلي :
211
P
تحويل الشركة إلى
جوهر كريم  1000حصة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
كما صادق الشركاء على قرار
MINMACAR
شركة
في ختام مداوالت الجمع العام غير
تعيين السيدة  اخمرا وفاء كمسيرة 
ش.م.م
العادي للمساهمين املنعقد  بتاريخ
وحيدة للشركة.
شارع الرباط رقم  16الناضور
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 31أغسطس  ،2012تقرر :
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  20ماي
تحويل شركة  OPLOGإلى شركة
االستثنائية بتاريخ  7مارس 2022
 2022تحت رقم .782
قرر شريك شركة  MINMACARذات املسؤولية املحدودة.
اعتماد تبعا لذلك النظام
 209 Pش.م.م على قرار تغيير املقر االجتماعي
للشركة شارع الرباط رقم  16األسا�سي املنظم للشركة في شكلها
شركة EURO STOCKAGE
الناضور إلى زنقة الهند  قيسارية الجديد.
ش.م.م
الزاوية رقم  38لقبيبات الرباط.
إنهاء صالحيات املتصرفين وكاتب
حي دار الشباب العروي
كما قرر تحيين القانون األسا�سي املجلس ومراقب الحسابات للشركة
الناضور
للشركة.
في شكلها القديم.
بمقت�ضى محضر الجمعية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تعيين السيد  اسكيف كاتو 
العامة االستثنائية بتاريخ  24يناير
االبتدائية بالناضور بتاريخ  16مارس  ISKEIF KATOUصفة مدير الشركة
 2022صادق شركاء شركة  2022 EUROتحت رقم .428
ملدة غير محددة.
 STOCKAGEش.م.م على قرار
212 P
تسجيل أن تحول الشركة لشركة
تحويل املقر االجتماعي من شارع
ذات املسؤولية املحدودة  تم بشكل
الجيش امللكي إقامة كوروكو الناضور شركة EL KHAYR ATTIJARI
نهائي.
إلى مكتب ب  6الطابق األول إقامة
ش.م.م
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
كوروكو الناضور.
دوار ابن عيساتن الناضور
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة القانوني لدى مكتب الضبط
كما قرروا تحيين القانون
االستثنائية بتاريخ  6ماي  2022باملحكمة االبتدائية بسال ،مصلحة
األسا�سي للشركة.
ي
تم اإليداع القانوني باملحكمة صادق شريك شركة  EL KHAYRالسجل التجار  ،بتاريخ  25يوليو 
االبتدائية بالناضور بتاريخ  11فبراير  ATTIJARIش.م.م على قرار تفويت  2013تحت رقم .22275
 1000للسيدة  عباس حنان ليصبح
رقم التسجيل .2013/7992 :
 2022تحت رقم .247
 210 Pرأسمال الشركة كما يلي :
214 P

شركة THIELE PERLITE

عباس حنان  1000حصة.
كما تم قبول استقالة السيد 
بنعلي كريم من تسيير الشركة وتعيين
السيدة عبا�سي حنان كمسيرة وحيدة 
للشركة.
كما صادق الشريك على قرار
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  13ماي
 2022تحت رقم .734
213 P

RHEZZALI DISTRIBUTION

SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل في
الرباط ،بتاريخ  12ماي  ،2022قد 
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد.
RHEZZALI
:
التسمية
DISTRIBUTION
الهدف االجتماعي :
استيراد وتصدير السلع والتوزيع.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
السيد  عبد  املغيت غازالي 1000
حصة.
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  56 :زنقة ابراهيم الروداني
العمارة  56الشقة رقم  2حي املحيط
الرباط.
املسير  :السيد عبد املغيت غازالي.
رقم التقييد  بالسجل التجاري :
 160647تم اإليداع باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم .125108
215 P

OCTOCLIC
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

تم تسجيل النظام األسا�سي
بالرباط بتاريخ  27ماي  2022لشركة
ذات املسؤولية املحدودة   -شريك
وحيد باملميزات التالية :
التسمية OCTOCLIC SARL AU :
الصفة القانونية  :ش م م ش و.
املقر  ،14 :زنقة األشعري شقة
رقم  4أكدال الرباط.
أهداف الشركة هي  :اإلعالميات -
جميع األنشطة اإلعالمية.

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس
التجارية بالرباط تحت رقم 125136
الشركة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من بتاريخ فاتح يونيو   2022السجل
فاتح يناير وتنتهي يوم  31ديسمبر التجاري رقم .160681
217 P
من كل سنة.
الرأسمال االجتماعي محدد في
 10.000درهم مقسم إلى  100حصة
زعيرك أكرم يملك  100حصة أي
ما يعادل  10.000درهم.
تم إسناد مهام التسيير إلى السيد 
زعيرك أكرم الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .AD254406
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 125137
بتاريخ فاتح يونيو   2022السجل
التجاري رقم .160683
216 P

OUIFORK
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

تم تسجيل النظام األسا�سي
بالرباط بتاريخ  24ماي  2022لشركة
ذات املسؤولية املحدودة   -شريك
وحيد باملميزات التالية :
التسمية OUIFORK SARL AU :
الصفة القانونية  :ش م م ش و.
املقر  ،59 :شارع بن سينا شقة
رقم  11أكدال الرباط.
أهداف الشركة هي  :اإلعالميات -
جميع األنشطة اإلعالمية.
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس
الشركة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي يوم  31ديسمبر
من كل سنة.
الرأسمال االجتماعي محدد في
 10.000درهم مقسم إلى  100حصة
زعيرك عماد يملك  100حصة أي
ما يعادل  10.000درهم.
تم إسناد مهام التسيير إلى
السيد  زعيرك عماد الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .AD241300

SENSUS MAROC

شركة مساهمة ذات الرأسمال
 7.200.000درهم
املقر االجتماعي  ،23 :تجزئة بوفروي
 ،2املنطقة الصناعية عين عتيق،
تمارة
ي
املقيدة بالسجل التجار بالرباط
تحت رقم 29837
عقب قرار الجمع العام غير
العادي للشركة بتاريخ فاتح نوفمبر
 2021وقرار مجلس اإلدارة للشركة
بتاريخ  ،17.12.2021تم :
نقل املقر االجتماعي للشركة
الكائن في  ،23تجزئة بوفروي ،2
املنطقة الصناعية عين عتيق ،تمارة،
إلى العنوان التالي  :عمارة  اوريزون،
الطابق  ،5تجزئة رقم  9ماندارونا
 ،300سيدي معروف ،عين الشق،
الدار البيضاء ؛
تقييد  الشركة بالسجل التجاري
للدار البيضاء ؛
شطب الشركة من السجل
التجاري للرباط ؛
شيريس
السيدة 
تعيين
باكسينوس ،املولودة في  26ديسمبر
 1976من جنوب إفريقيا ،متصرفة
بالشركة ملدة  ست ( )6سنوات،
أي الى غاية الجمع العام املدعو 
للمصادقة على الحسابات املغلقة في
 31دجنبر  2026؛
الرفع من رأسمال الشركة لحمله
من مبلغ  7.200.000درهم إلى مبلغ
 18.200.000درهم بمساهمة نقدية
بمبلغ  11.000.000درهم ؛
االحاطة علما بإتمام الرفع من
الرأسمال املذكور أعاله ؛
خفض رأسمال الشركة بدافع
خسارة  مقدارها 11.000.000
درهم لخفضه إلى  7.200.000درهم
المتصاص الخسائر املتراكمة وذلك
بتقليص عدد األسهم؛ و

10431

تعديل النظام األسا�سي للشركة
ً
وفقا لذلك.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة
التجارية للرباط بتاريخ 23.05.2022
تحت رقم  124852والتسجيل
التعديلي بالسجل التجاري للرباط
بتاريخ  23ماي  2022تحت رقم
.3683
لإليداع،
رئيس مجلس اإلدارة،

218 P

MANAR AL OMRANE

SARL AU
منار العمران
عمارة أ البستان  2مكتب رقم 13
شارع عالل الفا�سي مراكش
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي وغير العادي للشركة
املنعقد يوم  20أكتوبر  2020باملقر
املذكور أعاله ،قررت الجمعية
العامة رفع رأسمال الشركة بمبلغ
 4.900.000درهم لينتقل بالتالي
من  100.000درهم إلى 5.000.000
درهم وذلك بخلق  49000حصة
اجتماعية جديدة  من فئة 100
درهم للحصة عن طريق املقاصة مع
الديون الجارية األكيدة واملستحقة
لفائدة الشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  8ديسمبر  2020تحت رقم
.118235
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شركة منارالعمران

SOCIETE MANAR AL OMRANE
SARL AU
شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
رأسمالها  5.000.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :عمارة أ البستان
 2مكتب رقم  13شارع عالل الفا�سي
مراكش

بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي املؤرخ بمراكش بتاريخ
 3نوفمبر  2021تمت املصادقة على
ما يلي :
تغيير العنوان الجديد للشركة
من مركب يوسف بن تاشفين بلوك
ج رقم  63شارع موالي عبد  هللا
مراكش إلى العنوان الجديد  :عمارة أ
البستان  2مكتب رقم  13شارع عالل
الفا�سي مراكش.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش
يوم  21ديسمبر  2021تحت رقم
.130981
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SOCIETE LK MILLENIUM
SARL
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
ومسجل بتاريخ  18أبريل  ،2022تم
إنشاء شركة محدودة  املسؤولية،
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية STE LK MILLENIUM :
SARL
الهدف االجتماعي  :مستورد املواد
الغذائية وممول الحفالت.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
املقر االجتماعي  :حي السالم قطاع
 11إضافي رقم  174سال.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ التأسيس.
التسيير  :تم تعيين السيدة لطيفة
الغازي كمسيرة للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بسال
تحت رقم  38936بتاريخ  25ماي
.2022
مقتطف وبيان
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ELITE FLUIDE GROUP

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بالرباط بتاريخ  24ماي ،2022
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة  بشريك وحيد والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية STE LK MILLENIUM :
SARL
الصفة القانونية SARL AU :
الهدف االجتماعي  :التركيبات
الكهربائية (مقاول) أعمال السباكة
املختلفة.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة  موزعة
على الشكل التالي :
السيد العرابي زهير  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  45 :شارع فرنسا
شقة  8أكدال الرباط.
املسير  :العرابي زهير.
ي
رقم التقييد  بالسجل التجار :
.160707
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DIACONIA GROUP
PARTNERS-ED

SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بالرباط بتاريخ 20ماي  2022تم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة  بشريك وحيد والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية DIACONIA GROUP :
.PARTNERS-ED
الصفة القانونية .SARL AU :
الهدف االجتماعي  :املباني أو غيرها
من العمليات العقارية (أداء الشراء
والبيع) تاجر استيراد وتصدير.

رأسمال الشركة 100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة  موزعة
على الشكل التالي :
السيد  KASSI TAKI PIERRE
 1000 CLAVERحصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  45 :شارع فرنسا،
شقة  8أكدال ،الرباط.
املسير KASSI TAKI PIERRE :
.CLAVER
رقم التقييد  بالسجل التجاري :
.160705
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CHEZ LILYA
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تغيير الشكل القانوني للشركة :
تحديث القوانين.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  26ماي  2022تحت رقم .38949
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LAACHIRI LILISKANE

SIEGE SOCIAL : RES LA BELLE
VUE BENI MOUSSA N2
AVIATION, RABAT
تبعا لقرارات الجمع العام الغير
العادي بتاريخ  25ماي  2022تقرر
ما يلي :
تفويت :
 500حصة مملوكة للسيد 
امهيدرة  محمد لصالح السيد 
امهيدرة سعيد.
وتقرر تعديل املادة  7من النظام
األسا�سي املتعلقة برأس املال.
استقالة السيد لعشيري مراد
والسيد  امهيدرة  محمد  من تسيير
الشركة وتعيين السيد امهيدرة سعيد 
والسيد لعشيري مراد كمسيرين
للشركة.
تحديث النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط املحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ 24ماي 2022تحترقم.124917
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CESSION DE PARTS SOCIALES
السجل التجاري SALE 28375
تبعا لقرارات الجمع العام الغير
العادي للشركاء بتاريخ  10ماي 2022
تقرر ما يلي :
تفويت  50حصة مملوكة للسيد 
وليد  العثماني لصالح السيدة 
مريم عرفي ،بطاقة الهوية الوطنية
 AB813167؛
تفويت  50حصة مملوكة
FIRST COLOR
للسيدة  هاجر فايز لصالح السيدة 
SARL
مريم عرفي ،بطاقة الهوية الوطنية
شركة فيرست كولور
.AB813167
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وتقرر تعديل املادة  7من النظام
(في طور التصفية)
األسا�سي املتعلقة برأس املال ملراعاة 
رأسمالها  100.000 :درهم
التوزيع الجديد لرأس املال.
املقر االجتماعي  :رقم  ،84شارع
استقالة السيدة هاجر فايز وإبراء
تادلة ،إقامة بسم هللا ،شقة ،8
ذمتها دون تحفظ إلدارتها وبشكل
الطيران ،الرباط
عام ملمارسة تفويضها ويشكرها على
س.ت 1363 :
الخدمات املقدمة للشركة منذ إنشاء
حل الشركة
الشركة حتى اآلن.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تعيين كمسير وحيد  بأثر فوري
وملدة غير محددة السيدة مريم عرفي ،فاتح أبريل  2022للشركة املسماة 
ش.ذ.م.م
كولور»
مغربية الجنسية ،حاملة بطاقة «فيرست
ورأسمالها  100.000درهم.
الهوية الوطنية .AB813167

املقر االجتماعي  :دوار حرمسة،
جماعة الغوازي ،دائرة قرية بامحمد،
والية تاونات.
نتيجة ل  :عدم تحقيق أهداف
الشركة.
وحدد مقر التصفية باملبنى دوار
حرمسة ،جماعة الغوازي ،دائرة 
قرية بامحمد ،والية تاونات.
وعين :
السيد نور الدين قشبيل ،حامل
البطاقة الوطنية رقم ،C655077
مزداد بتاريخ  4فبراير  ،1974القاطن
باملبنى رقم  ،33عمارة د ،4حدائق دار
السالم ،السوي�سي ،الرباط كمصفي
للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية باملبنى  :دوار
حرمسة ،جماعة الغوازي ،دائرة 
قرية بامحمد ،والية تاونات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  5ماي 2022
تحت رقم . 235
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NOUR IMMOBILIERE
GUESSOUSS

SARL AU
سجل تجاري الرباط 153403

نقل املقر االجتماعي   

بتاريخ  18أبريل  2022انعقد 
الجمع العام الغير العادي
لشركة NOUR IMMOBILIERE
 GUESSOUSS SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ،رأسمالها
 2.600.000درهما ،مقرها االجتماعي
 ،6زنقة عمر جديدي ،قبيبات،
الرباط حيث تمت املصادقة على
ما يلي :
 - 1نقل املقر االجتماعي إلى  :متجر
رقم  ،2زنقة عمر جديدي ،قبيبات،
الرباط.
 - 2إعادة صياغة النظام األسا�سي
للشركة.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط   بتاريخ
 2يونيو  2022تحت رقم .125163
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IMA MAROC

ايما ماروك
شركة محدودة املسؤولية
مقرها االجتماعي  ،48 :شارع فال
ولد اومي ،شقة  ،1أكدال ،الرباط
رأسمالها  30.000 :درهم
السجل التجاري  :الرباط 160215

تحويل املقر االجتماعي

بمقت�ضى محضر قرارات الجمع
العام االستثنائي املحرر بمقر الشركة
السابق بالدار البيضاء بتاريخ
 23ديسمبر  2021تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي من مدينة
الدار البيضاء  ،271شارع الزرقطوني،
إقامة ليزيرونديل ،الطابق الثاني،
الرقم  ،6الدار البيضاء إلى مدينة
الرباط 48 ،شارع فال ولد  عمير،
شقة  ،1أكدال.
التعديل املوازي للفصل  4من
القوانين األساسية للشركة.
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  26أبريل  2022تحت
رقم  822518لدى كتابة ضبط
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 13ماي  2022تحت رقم 124646
وتسجيل الشركة لدى كتابة ضبط
املحكمة التجارية بالرباط بنفس
التاريخ تحت رقم .160215
للخالصة والبيان
املسير
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BOUKSIM TESSUTI
ITALIANI

ش.ذ.م.م..د.م.و
سفلي رقم  215تجزئة  ،3خريبكة

إعالن عن تأسيس

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 19ماي  2022بخريبكة تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الخصائص التالية :

التسميةBOUKSIM TESSUTI«  :
. » ITALIANI
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات املساهم
الواحد 
املقر االجتماعي  :سفلي رقم 215
تجزئة  3خريبكة.
الرأسمال   100.000 :درهم موزع
على  1000حصة  قيمة الحصة 100
درهم.
توزيع رأس املال :
السيد  بوقسيم ايوب 1000
حصة.
الهدف االجتماعي  :التصدير
واالستيراد.
التسيير  :السيد  بوقسيم أيوب
ملدة غير محدودة.
السنة املالية  :تبتدأ في فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبر باستثناء السنة
األولى التي تبدأ بعد  التسجيل في
السجل التجاري.
التسجيل  :تم تسجيل الشركة
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بخريبكة تحت رقم    7655بتاريخ
 31ماي .2022
موجز وبيان   
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AGENCE MAROCAINE
D’EVENEMENTIEL

ش.ذ.م.م
رقم  06بلوك د املسيرة خريبكة

إعالن عن تأسيس

10433

توزيع رأس املال :
السيد زكرياء خارف   334حصة ؛
السيد عبد املجيد غزة  333حصة ؛
السيد اشرف لكنيزي   333حصة            .
الهدف االجتماعي:
التنظيم والتنشيط االجتماعي
والثقافي والريا�ضي ؛
التجارة ؛
تنظيم املناسبات.
التسيير    :السيد  زكرياء خارف
ملدة غير محدودة.
السنة املالية  :تبتدأ في فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبر باستثناء السنة
SFM ACADEMY
األولى التي تبدأ بعد  التسجيل في
تغييـر تسمية الشركة
السجل التجاري.
 - Iبموجـب الق ـرارات املؤرخة في
التسجيل  :تم تسجيل الشركة
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية  5ماي  ،2022فإن الشريك الوحيد 
بخريبكة تحت رقم    7623بتاريخ لشركة « ،»SFM ACADEMYشركة
ذات مسؤولية محدودة  بشريك
 12ماي .2022
وحيد ،رسمالها  100.000درهم،
موجز وبيان
 230 Pالكائن مقرها بالدار البيضاء،71 -
زنقة عالل بن عبد هللا ،الطابق األول
(السجل التجاري )454.483 .قد :
STE NAFRIC
 - 1قرر اعتماد تسمية «SFM
SARL
 » INSTITUTEللشركة.
تحويل مقر الشركة    
 - 2عدل نتيجة لذلك الفصل
بمـقت�ضى محضر اجـتماع املـنعقد  الثاني من النظام األسا�سي وألسباب
بتاريـخ  13يناير     2022لشركة السناحية ،الفصل  24من النظام
 NAFRICرأسمـالها    200.000درهـم األسا�سي.
الكائـن مقـرها  :تجزئة السعداوي
 - IIتم القيام باإليداع القانوني
رقم  5ايت ملول ،تقرر ما يلــي :
بكتابة الضبط لدى املحكمة
تحويل مقر الشركة إلى العنوان التجارية للدار البيضاء بتاريخ
التالي بلوك  7رقم  34حي أكدال أيت  27ماي  2022تحت رقم .825341
املدبر
ملول ص.ب .747
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تـم اإليـداع القانـوني بكـتابة
الضـبط باملـحكمة االبتدائية بانزكان    
STE BUSINESS & TAX
بتاريـخ 23ماي   2022تـحت رقم.965
CONSULTING
231 P
SARL AU

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 19ماي  2022بخريبكة تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الخصائص التالية :
AGENCE
:
التسمية
MAROCAINE D’EVENEMENTIEL
الشكل القانوني  :شركة ذات
BENOMAR T.B.P
املسؤولية املحدودة   .
SARL AU
املقر االجتماعي  :رقم  06بلوك د
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املسيرة خريبكة.
الرأسمال  100.000 :درهم موزع االستثنائي وتحويل املقر االجتماعي
على  1000حصة قيمة الحصة  100للشركة بتاريخ  24ماي  2022تم
ما يلي :
درهم.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
من العنوان التالي  :عمارة  رقم ،4
زنقة واد زيز ،الطابق الثالث ،شقة
رقم  ،7أكدال ،الرباط إلى العنوان
التالي  ،6 :زنقة بالفريج ،القبيبات،
الرباط.
تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتعديل الفصول التي شملها التغيير.
وتم اإليداع القانــوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية في الرباط
بتاريخ فاتح يونيو   2022تحت
رقم .125152
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه
الشريك الوحيد للشركة أسفله ،تم
وضع القوانين األساسية لشركة ذات
مسؤولية محدودة  بشريك واحد 
والتي من خصائصها :

10434
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لحسن بوحسين  600حصة ؛
عبد هللا بوحسين  400حصة.
 - 6التسيير  :أسند  التسيير إلى
السيد  عبد  هللا بوحسين إلى غاية
صدور قرار جديد للشركاء.
 - 7السنة املحاسبية  :من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر.
 - 8اإليداع  :تم اإليداع القانوني
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة  تحت
رقم  2022/218بتاريخ  25ماي 2022
السجل التجاري رقم .4387
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 - 1التسمية االجتماعية STE :
BUSINESS & TAX CONSULTING
.SARL AU
 - 2املوضوع  :محاسب معتمد،
االستشارات الضريبية ،االستشارات
في التدبير.
 - 3املقر االجتماعي  :رقم ،3
الطابق األر�ضي ،عمارة السالم ،شارع
عبد الكريم الخطابي ،بني مالل.
 - 4املدة  99 :عاما.
 - 5الرأسمال  100.000 :درهم
مكونة من  1000حصة بقيمة 100
درهم للحصة كلها بيد  الشريك
الوحيد.
EL BAKALI NEGOCE
 - 6التسيير  :يتكلف الشريك
SARL AU
رأسمالها  100.000 :درهم
الوحيد  السيد  سعيد  حجيرت
بالتسيير ملدة غير محدودة.
املقر االجتماعي 151 RUE :
 - 7السنة املحاسبية  :من فاتح OUSSAMA BNOU ZAID ETG
يناير إلى  31ديسمبر.
2 CITE GAUCHE N G MAARIF
 - 8اإليداع  :تم اإليداع القانوني
CASABLANCA
باملحكمة االبتدائية ببني مالل تحت
بمقت�ضى عقد  عرفي بالدار
رقم  2022/487بتاريخ  30ماي  2022البيضاء بتاريخ  17ديسمبر 2020
السجل التجاري رقم .12755
أنشأت القوانين النظامية لشركة
 234 Pذات املسؤولية املحدودة  بشريك
واحد باملميزات التالية :
STE ALL HORIZONS TRANS
التسمية  :البقالي نيكوس ش.ذ.م.م
ش.و  EL BAKALI NEGOCE SARL
INTER
.AU
SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
محدودة 
الهدف  :تاجر.
على إثر العقد  العرفي الذي وقعه
املدة   99 :سنة ابتداء من يوم
شركاءالشركةأسفله،تم وضعالقوانين
األساسية لشركة ذات مسؤولية التأسيس النهائي ما عدا في حالة
الفسخ املسبق أو التمديد.
محدودة والتيمنخصائصها:
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
 - 1التسمية االجتماعية STE :
 ALL HORIZONS TRANS INTERالشركة بقيمة  100.000درهم
مقسم على  1000حصة من فئة
.SARL
 - 2املوضوع  :النقل الدولي  100درهم للحصة الواحدة اكتتبت
وحررت بالكامل ووزعت كما يلي :
للبضائع ،تصدير واستيراد.
 - 3املقر االجتماعي  :رقم  ،4زنقة
محمد  البقالي  1000حصة
 100.000درهم ؛
 55حي الكورس ،خنيفرة.
املجموع  1000حصة 100.000
 - 4املدة  99 :عاما.
 - 5الرأسمال  100.000 :درهم درهم.
التسيير  :تسيير الشركة من
مكونة من  1000حصة بقيمة 100
درهم للحصة موزعة على الشكل طرف السيد محمد البقالي ملدة غير
محدودة.
التالي :
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السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني بمصلحة
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  28يناير 2021
تحت رقم  763085وبالسجل
التجاري تحت رقم .487207
236 P

STE ZALARCHI

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
برأسمال  100.000 :درهم
عمارة  30شقة  ،8شارع موالي
أحمد لوكيلي ،حسان ،الرباط
بمقت�ضى العقد  العرفي املؤرخ
بتاريخ  12أبريل  2022بالرباط والتي
تحمل الخصائص التالية :
التسمية STE ZALARCHI :
.SARL
الهدف االجتماعي  :تاجر األرض
في البيع بالتجزئة والفخار ،واألعمال
املختلفة ،واإلدارة التجارية.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  :عمارة  30شقة
 ،8شارع موالي أحمد لوكيلي،
حسان ،الرباط.
املسيرين  :بشرى بنجدي ،حمزة 
لعلج.
رقم التقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بالرباط رقم
 RC160667بتاريخ فاتح يونيو .2022
237 P

STATION NEZALIM

 - 1املوافقة على تفويت حصص
اجتماعية على الشكل التالي :
تمت املوافقة على تفويت 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للواحدة  التي يمتلكها السيد  عبد 
الباقي ابو بكر بالشركة لفائدة السيد 
صالح الدين بن بيا.
 - 2تغيير اسم الشركة إلى االسم
الجديد  CASA NORD SERVICE :
.BATTERIE
 - 3توسيع نشاط الشركة
ليشمل األنشطة التالية  :شراء وبيع
البطاريات الجديدة واملستعملة
وجميع ملحقات املركبات ،...كما
تم إلغاء النشاطة محطة تزويد 
السيارات وتاجر بالتقسيط للوقود
أو املحروقات والزيوت الصناعية.
 - 4استقالة املسير السابق السيد 
عبد  الباقي ابوبكر وتعيين مسير
جديد للشركة السيد  صالح الدين
بن بيا ملدة غير محددة.
 - 5بناءا على جميع التغييرات
السالفة الذكر ،تم تعديل بذلك
البنود  7 ،6 ،3 ،2و 43من القانون
األسا�سي للشركة.
 - 6تحيين وإقرار قانون جديد 
للشركة.
 - IIاإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  26ماي  2022تحت
رقم .825304
مقتطف من أجل اإلشهار

238 P

ستاسيو نزاليم
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ROUSOU INGENIERIE
ذات الشريك الواحد
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها  100.000 :درهم
ذات الشريك الواحد
مقرها االجتماعي  ،208 :شارع
السجل التجاري بالرباط
الكروى ،الطابق الرابع ،رقم  ،8درب
تأسيس شركة
املنجرة ،الدار البيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 - Iبمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املسجل بالدار البيضاء  18ماي  2022تم تأسيس شركة
بتاريخ  12ماي  2022لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
 STATION NEZALIMتقرر ما يلي  :الوحيد خصائصها كالتالي :

الجريدة الرسمية
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التسمية :
.ROUSOU INGENIERIE
املقر االجتماعي  :عند نيدوم
بالرباط  ،400شارع الحسن ،شقة 5
الطابق الثاني ،ديور الجامع.
املدة  99 :سنة.
الهدف االجتماعي  :هدف الشركة
سواء داخل املغرب أو  خارجه
لحسابها أو لحساب اآلخرين :
مكتب دراسات وأبحاث ،هندسة
البناء ،االستشارة ،التكوين.
رأس املال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  10.000درهم مقسمة إلى
 100حصة   من فئة  100درهم
للحصة الواحدة  مدفوعة بنسبة
 %100من قبل املساهمة الوحيدة 
السيدة سندس لبداوي.
التسيير  :تم تعيين السيدة 
سندس لبداوي كمسيرة للشركة ملدة 
غير محدودة.
التوقيع  :تلتزم الشركة بتوقيع
السيدة  سندس لبداوي لجميع
العقود واملعامالت.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة
التجارية بالرباط وتم تقييدها بالسجل
التجاري تحت رقم  160643بتاريخ
فاتح يونيو .2022

املقر االجتماعي  :رقم  57مكرر،
الطابق تحت أر�ضي ،تجزئة القدس
الثالث ،تازة.
الرأسمال  100.000 :درهم.
الهدف  :الدراسة الجيوتقنية
ومراقبة جودة األشغال واملواد والخبرة 
في ميدان البناء واألشغال العمومية.
الشركاء  :السيد ابزيز محمد.
السنة املالية .2022 :
التسيير   :السيد ابزيز محمد.
السجل التجاري .6463 :
240 P

LES CHAIS DE SKHIRAT

SARL AU
لقد  تم االتفاق على تأسيس
شركة حسب املعطيات التالية :
التسمية  :شركة LES CHAIS DE
.SKHIRAT SARL AU
املقر االجتماعي  :دوار بوعيبة،
الطريق الوطنية رقم  ،1الصخيرات،
تمارة.
الهدف  :بيع ماء الحياة الكحولية،
املشروبات أو املقبالت الكحولية.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيس.
الرأسمال  :عدد رأس املال
 100.000درهم.
التسيير  :تسير من طرف اليزيد 
لعرو�سي ،املزداد سنة  2ماي 2001
وهذا بمثابة مقتطف وبيان   
بأكدال ،الرياض.
239 P
لقد تـم اإليـداع القانـوني باملـحكمة
االبتدائية بتمارة في فاتح يونيو 2022
تحت رقم .8237
LABORATOIRE DES
241 P
ETUDES ET DE CONTROLE

DES MATERIAUX
LECM
SARL AU

إنشاء شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 27يناير  2022بتازة  تم تأسيس
شركة  LECMذات املميزات التالية :
التسمية LABORATOIRE DES :
ETUDES ET DE CONTROLE DES
.MATERIAUX SARL AU

STE ETHIOMAR TECH

SARL
()EX. LEADER SPORT ENENT
رقم التقييد في السجل التجاري
71265
عنوانها رقم LOT AL FADILA 55 :
RES JARDINS DE TEMARA
HARHOURA

تفويت الحصص
زيادة رأس املال

تغيير الشكل القانوني
تغيير اسم الشركة
اإلدارة والتوقيع
تغيير النشاط الرئي�سي

بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ
 22مارس  2022تمت املصادقة على :
تفويت  70حصة من أصل 100
حصة التي يمتلكها السيد  محمد 
أمين النهماني عنوانه شارع محمد بن
عبد هللا الركراكي ،العمارة  45الشقة
 7العرفان ،لفائدة :
السيد  محمد  علي محمد والذي
أصبح يمتلك  70حصة والساكن
برقم  68مجموعة  ،6برج موالي
عمر ،مكناس.
رفع رأسمال الشركة من 10.000
إلى .100.000
تغيير الصفة القانونية للشركة
لتصبح شركة ذات مسؤولية
محدودة.
تغيير اسم الشركة اليدر سبور
افنت ليصبح اتيومار تيك.
تعيين السيد  محمد  علي محمد 
كمسير للشركة.
لقد تم اإليداع القانــوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  9ماي 2022
تحت رقم .124408
باإلضافة إلى عقد  عرفي مؤرخ
بتاريخ  24ماي  2022الذي تم فيه :
تغيير النشاط الرئي�سي ليصبح
االستيراد والتصدير والتجارة والتوزيع.
وقد تم إيداعه القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح يونيو 
 2022تحت رقم .125126
242 P

SUPERIOR AUTO

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها هو  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  4 :زنقة نوباليا،
تجزئة  4سكتور  17بلوك ،I
حي الرياض ،الرباط   
تبعا لقرارات الجمع العام
االستثنائي لشركة SUPERIOR
 AUTOشركة محدودة  املسؤولية
املنعقد  بتاريخ  16مارس  2022تم
إقرار :

10435

تغيير عنوان املقر االجتماعي
للشركة من  4 :زنقة نوباليا ،تجزئة 4
سكتور  17بلوك  ،Iحي الرياض،
الرباط إلى املحل الكائن ب  :محل
رقم  1عمارة ب ،زاوية شارع الحسن
الثاني وزنقة الفشتالي ،أكدال ،الرباط.
تقليص النشاط إلى  :موقف
السيارات.
تعديل الفصل  5من القانون
األسا�سي.
املصادقة على القانون األسا�سي
املعدل.
تـم اإليـداع القانـوني للشركة
باملـحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 11ماي  2022تحت رقم .124506
243 P

E-DERSYS

SARL
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  21أبريل  2022تم تغيير بعض
قوانين الشركة وحدد ما يلي :
 - 1تغيير مقر الشركة من عمارة 
رقم  ،30شقة رقم  ،8شارع موالي
أحمد  الوكيلي ،حسان .إلى املقر
الجديد بلوك ت س رقم  75الرجاء في
هللا ح.ي.م الرباط.
التسيير  :تدار الشركة من طرف
السيد  التوالي اسالم ملدة  غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بتاريخ 2
يونيو  2022تحت رقم .125174
242 P

SOTRAGC

SARL
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  15أبريل  2022تم ما يلي :
حل الشركة.
تسمية السيد  الخرويض املهدي
لتصفية الشركة بمقرها االجتماعي.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح يونيو 
 2022رقم السجل التجاري :
 106401تحت رقم .125172
243 P

الجريدة الرسمية

10436

HOUSELITE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  79 :شارع بن سينا
الطابق  2شقة رقم  6أكدال الرباط
بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي املنعقد بتاريخ  10فبراير
 2022تمت إعادة  صياغة القانون
األسا�سي للشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد حيث
تقرر ما يلي :
تفويت  510حصة بقيمة 100
درهم للحصة إلى السيد  الصولبي
سرحان ليصبح املالك واملسير
الوحيد للشركة بمجموع 1000
حصة.
امتداد لغرض الشركة بإضافة
أنشطة أخرى كمقاول في التركيب
الفني ومقاول في مختلف األعمال
واإلنشاءات.
تغيير الشكل القانوني للشركة من
 SARLإلى .SARL AU
وقد  تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16
ماي  2022تحت رقم .3513
244 P

MONDIAL FACILITIES
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالجديدة 
بتاريخ  18ماي  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد ذات
املميزات التالية :
الهدف  - 1 :صيانة املنشآت
الصناعية - 2 .حلول تكنولوجيا
املعلومات - 3 .التجارة والتبادل
التجاري.
املقر  :عمارة « »Eإقامة ابن سينا،
الشقة رقم  ،6الطابق األول ،طريق
سيدي بوزيد الجديدة.

رأس املال  :حدد رأس املال بما
قدره  1.200.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة من طرف
السيد  الخرويض املهدي ملدة  غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
الجديدة  بتاريخ  23ماي  2022رقم
السجل التجاري  19407 :تحت رقم
اإليداع .27841 :
 244Pمكرر
صوكوويست ش.م.م.
ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين
األفغاني عمارة رقم  1شقة رقم  ،2القنيطرة
سجل تجاري رقم  25983القنيطرة

N.L.S CONSEILS

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  12.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :القنيطرة ،شقة
رقم  3عمارة الفردوس ميموزا ،شارع
هارون الرشيد

تأسيس

بمقت�ضى العقد  العرفي املبرم
بتاريخ  18مارس  ،2022وضع
القانون األسا�سي لشركة تحمل
املواصفات التالية :
التسمية  :تحمل الشركة تسمية
«.»N.L.S CONSEILS
الهدف  :تهدف الشركة إلى :
استشارة التسيير.
املقر االجتماعي  :حدد مقر
الشركة في القنيطرة ،شقة رقم 3
عمارة الفردوس ميموزا ،شارع هارون
الرشيد.
املدة  :حددت مدة الشركة في  99
سنة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ في فاتح
يناير  وتنتهي في   31ديسمبر من كل
سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد  
رأسمال الشركة في مبلغ 12.000
درهم وهو مكون من  120حصة من
فئة  100درهم للواحدة ،مكتتبة
ومحررة بأكملها وموزعة على الشركاء
كالتالي :
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شركة BOCQUEL AUDIT ET
 40 : CONSEILحصة.
السيد  سهيل �سي بن علي :
 40حصة.
شركة  20 : HULICEحصة.
شركة  20 : IDECحصة.
إجمالي الحصص  120 :حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد سهيل
�سي بن علي الحامل ل ب.و.ت
 G901092القاطن بالقنيطرة12 ،
ممر موالي سليمان.
السجل التجاري  :تم تسجيل
الشركة بكتابة ضبط املحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .65451

YORA BUSINESS
SARL

إعالن تعديالت بالشركة
تفويت حصص بالشركة  -تغيير
املقر االجتماعي

اسم الشركة YORA BUSINESS :
.SARL
تفويت حصص الشركة 170
حصة من السيد يوسف امزيل إلى
السيد هشام امزيل.
تفويت حصص الشركة 160
حصة من السيد  رشيد  امزيل إلى
السيد هشام امزيل.
تغيير املقر االجتماعي من 46
شارع عقبة شقة  2أكدال الرباط
للخالصة والتذكير
إلى املحل  1تجزئة اوالد مطاع 450
املسير
القطاع  2تمارة.
245 P
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
SOHAIL DREAM CAR
بالرباط في  28يوليو   ،2021رقم
SARL AU
اإليداع  ،116460السجل التجاري
تأسيس شركة
رقم .133245
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
246 P
 11ماي  2022بالصخيرات ،تم وضع
القانون التأسي�سي لشركة محدودة 
FASITTY TRAV
املسؤولية ذات شريك وحيد :
إعالن تعديالت بالشركة
التسمية SOHAIL DREAM :
اسم الشركة .FASITTY TRAV :
.CAR SARL AU
تحويل مقر الشركة من تجزئة
الهدف االجتماعي  :تأجير سيارات .الوفاق تجزئة  3150املحل رقم
املقر االجتماعي  :تجزئة العشيشة ثالثة تمارة  إلى امال  5املسيرة  رقم
رقم  7الصخيرات.
 669الطابق األول يعقوب املنصور
مدة الشركة  99 :سنة.
الرباط.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
تم اإليداع القانوني في املحكمة
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من االبتدائية تمارة تحت رقم .8231
فئة  100درهم للحصة الواحدة 
247 P
اكتتبت وحررت كلها من طرف :
السيد  اسماعيل سهيل INTERNATIONAL BRIDGES 1000 :
حصة.
SARL
التسيير  :السيد اسماعيل سهيل.
تأسيس
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
 27ماي  2022بالرباط ،قد  تم
تم اإليداع بكتابة الضبط تأسيس شركة ذات املسؤولية
باملحكمة االبتدائية بتمارة  بتاريخ املحدودة تحمل الخصائص التالية :
 31ماي  2022تحت رقم .136419
التسمية INTERNATIONAL :
 245Pمكرر .BRIDGES SARL

الجريدة الرسمية
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الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد.
الهدف االجتماعي  :االستشارات
والتسيير.
مواكبة الطالب.
اإلدماج املنهي.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى    31ديسمبر من كل سنة ما
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر  ،54 :شارع تانسيفت ،شقة
 1أكدال الرباط.
التسيير  :السيد يونس رواق.
رقم التقييد  بالسجل التجاري
بالرباط تحت رقم  160673بتاريخ
فاتح يونيو .2022
248 P

SAW’ART PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

تأسيس

الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
املوضوع االجتماعي  :األنشطة
التجارية.
استيراد وتصدير وبيع وتوزيع
جميع أنواع البضائع.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  ،54 :زنقة
تانسيفت شقة رقم  ،1أكدال الرباط.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
الحصص  :السيد حميدو سوو :
 500حصة.
السيد محمد موريبا توراي 500 :
حصة.
التسيير  :أسند  التسيير ملدة 
غير محدودة  إلى السادة  حميدو 
سوو  الحامل لبطاقة اإلقامة رقم
( )A056987Qومحمد  موريبا توراي
الحامل لبطاقة التسجيل رقم
(.)A036500M
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة التجاري بالرباط بتاريخ 2
يونيو  2022تحت رقم  125182رقم
السجل التجاري .160719
251 P

 - Iبمقت�ضى عقد  عرفي محرر
بالرباط بتاريخ  17ماي  ،2022تم
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد ذات الخاصيات
التالية :
SAW’ART
:
اإلسم
.PRODUCTION
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع االجتماعي  :إنتاج أفالم
سينمائية.
املدة   99 :سنة ابتداء من يوم
التقييد في السجل التجاري.
املقر  :عمارة   45شارع فرنسا
شقة  8أكدال الرباط.
الرأسمال  10.000 :درهم مقسمة
إلى  100حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة.
الحصص  :السيدة جميلة الهوني
 100 :حصة.
التسيير  :السيدة  جميلة الهوني
كمسيرة للشركة ملدة  غير محدودة 
بشريك وحيد.
السجل التجاري رقم .160581 :
SOCIETE TOUIJRI ET RAJAE
HABIBI MOSAICS
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
SARL
استقالة املسير وتعيين مسير جديد
بمقت�ضى محضر الجمع العام  31ديسمبر من كل سنة.
 - 1بمقت�ضى املحضر املؤرخ في
 - IIتم اإليداع القانوني للشركة
االستثنائي بتاريخ  15أبريل  2022تم
 9مارس  ،2022الجمع العام غير
باملحكمة التجارية بالرباط.
االتفاق على الحل املسبق للشركة
 250 Pالعادي ملساهمي شركة «حبيبي
وتصفيتها.
موزاييك» ش.م.م رأسمالها 120.000
تم تعيين السيد  محمد  تويجري
درهم ،الكائن مقرها بعين الشقف
ALIS SERVICES
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
عملية بول لألشغال الحضرية راس
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم
املا املنطقة الصناعية الوحدة  رقم
 E139516املزداد سنة  13مارس
 S1/69فاس ،املسجلة بالسجل
مقرها االجتماعي  ،54 :زنقة
 1963مصفي للشركة.
التجاري لفاس تحت رقم 48263
تانسيفت شقة رقم  ،1أكدال
مقر التصفية حدد ب  20 :شارع
وافقوا على ما يلي :
الرباط
األمم املتحدة أكدال الرباط.
استقالة السيد  السوماتي نور
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
تم وضع املحضر بالسجل  26ماي  ،2021تم تأسيس شركة الدين ذو الجنسية املغربية والحامل
التجاري بالرباط بتاريخ  26ماي ذات مسؤولية محدودة  باملميزات لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 2022تحت رقم .125040
 L202126من مهامه كمسير للشركة
التالية :
249 P
وذلك من تاريخ  9مارس .2022
التسمية .ALIS SERVICES :

10437

تعيين السيد سعيد الكوماري ذو 
الجنسية البريطانية والحامل لجواز
السفر رقم  536050289كمسير
جديد للشركة.
تغيير الفصل  12من قانون
التأسيس.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
ضبط املحكمة التجارية بفاس يوم
 14مارس  2022تحت رقم .1377
لإلشارة والنشر
املسير  :سعيد الكوماري

252 P

EVENTS AGENCY
SARL AU
رأسمالها  10.000درهم
رقم  15شارع األبطال ،شقة رقم ،4
أكدال ،الرباط
السجل التجاري رقم 132265

انحالل الشركة السابق ألوانه
 - 1عن املحضر املؤرخ ب 24
يناير  ،2022قرر الشريك الوحيد 
لشركة ايفانتس أجون�صي ش.م.م،
املقدر رأسمالها االجتماعي 10.000
درهم ،الكائن مقرها ب رقم 15
شارع األبطال ،شقة رقم  ،4أكدال،
الرباط ،واملسجلة بالسجل التجاري
بالرباط تحت رقم  ،132265انحالل
الشركة السابق ألوانه سيموز ماطا
لويس كارلوس ،القاطن ب 1121
الوفاق تمارة ،والحامل لجواز السفر  
رقم  P696127مأمور التصفية
وفوض له بجميع السلطات للقيام
بهذه املهمة ثم رسخ مقر التصفية
باملقر االجتماعي املذكور أعاله.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
ضبط املحكمة االبتدائية بالرباط
يوم  4أبريل  2022تحت رقم .2385
لإلشارة والنشر
املسير  :سيموز ماطا لويس كارلوس

253 P

10438

SOCIETE ADVANTA
MINING

SARL
رأسمال الشركة  100.000درهم
زنقة  16رقم  18حي شيبا الحاجب
بمقت�ضى عقد عرفي املبرم بتاريخ
 10فبراير  2022تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية ذات الخصائص
التالية :
التسمية SOCIETE ADVANTA :
.MINING SARL
الهدف  :مشغل املناجم واملحاجر.
املقر االجتماعي  :زنقة  16رقم 18
حي شيبا الحاجب.
املدة   :حددت مدة  الشركة في
 99سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها
النهائي.
السنة املالية  :تبتدئ السنة
املالية من فاتح يناير وتنتهي في
 31ديسمبر من كل سنة.
الرأسمال االجتماعي  :محدد
في مبلغ  100.000درهم مقسم إلى
 1000حصة اجتماعية من فئة
 100درهم للحصة تم تسديد قيمتها
كالتالي :
السيد أحمد بوطهر  120 :حصة
ب  100درهم للحصة أي 12.000
درهم.
السيد حسن بوطهر  120 :حصة
ب  100درهم للحصة أي 12.000
درهم.
السيد لحسن بوطهر  120 :حصة
ب  100درهم للحصة أي 12.000
درهم.
السيد محمد بوطهر  120 :حصة
ب  100درهم للحصة أي 12.000
درهم.
السيد عزيز بوطهر  120 :حصة
ب  100درهم للحصة أي 12.000
درهم.
السيد فؤاد امجرار  400 :حصة
ب  100درهم للحصة أي 40.000
درهم.
املجموع  1000 :حصة ب 100
درهم للحصة أي  100.000درهم.

الجريدة الرسمية
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التسيير  :بمقت�ضى القانون
BAHRI TAS-HILATE
األسا�سي املشار أعاله ،عين السيدين
SARL AU
عزيز بوطهر وفؤاد امجرار مسيرين
تأسيس شركة ذات مسؤولية
للشركة ملدة غير محدودة.
محدودة
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
القانوني باملركز الجهوي لالستثمار
 16فبراير  2022تم تأسيس شركة
بمكناس واملسجلة بالسجل التجاري
جديدة لشركة واحد ذات املواصفات
رقم .56279
التالية :
254 P
التسمية BAHRI TAS-HILATE :
.SARL AU
ديوان األستاذ لحسن منقوش
النشاط  :متعددة الخدمات.
املوثق بالرباط
الصنف  :شركة ذات مسؤولية
شارع عمر ابن الخطاب ،عمارة  ،10شقة رقم
محدودة لشريك واحد.
 ،6أكدال الرباط
املقر االجتماعي  :حي الحسني زنقة
شركة UNIQUE IMMO
 125رقم  5مكرر وجدة.
ش.ذ.م.م ش.و
رأسمال الشركة  10.000 :درهم
رأسمالها  28.160.400درهم
موزعة كاآلتي :
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء
بحري حسين بطاقة التعريف
شارع عبد املومن عمارة  202رقم  5الوطنية رقم .F279384
السجل التجاري 436089 :
املدة   99 :سنة بعد  تسجيل
تفويت الحصص االجتماعية
السجل التجاري.
بموجب عقد  رسمي لتفويت
التسيير  :بحري حسين بطاقة
الحصص االجتماعية تلقاه األستاذ  التعريف الوطنية رقم F279384
لحسن منقوش ،مؤرخ في  30ماي ملدة غير محدودة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،2022فوت السيد املهدي بنشقرون
جميع  الحصص االجتماعية العائدة  التجارية بوجدة بتاريخ  19ماي 2022
له بالشركة املذكورة  أعاله ،وذلك تحت رقم .7009
256 P
لفائدة السيد يونس منتصر.
قدم السيد  املهدي بنشقرون
DIGITAL COFFEE
استقالته من مهام التسيير بالشركة
ش.م.م
وتم تعيين السيد يونس منتصر
 400شارع الحسن  2اقامة  5الرباط
كمسير وحيد للشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
نتيجة عن ذلك تم تغيير الشكل بتاريخ  7فبراير  2022قد تم تأسيس
القانوني للشركة إلى شركة ذات شركة ذات املسؤولية املحدودة :
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
التسمية .DIGITAL COFFEE :
الوحيد (ش.ذ.م.م ش.و).
الهدف  :خدمات املعلومات
تم اإليداع القانوني باملحكمة التجارية  -التواصل ،التنمية ،متعهد 
التجارية للدار البيضاء بتاريخ فاتح الحفالت.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
يونيو  2022تحت رقم .18963
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
مقتطف وبيان
بالرباط
موثق
األستاذ لحسن منقوش،
 100درهم للحصة الواحدة :
أمين عي�سى  1000 :حصة.
255 P
ORFITEC

املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر  400 :شارع الحسن  2اقامة
 5الرباط.
املسير  :أمين عي�سى.
ي
رقم التقييد  بالسجل التجار :
.160241
257 P

SOCIETE AJBANE
BOUREGREG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  :زردال الغربية رقم
 AC96الطابق األول الحي الصناعي
بوقنادل سال
بمقت�ضى عقد  عرفي حرر يوم
 9ماي  2022بسال تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بالخصائص التالية :
التسمية  :شركة AJBANE
 BOUREGREGش.م.م.
الهدف  :مصنع الزبدة ومشتقال
الحليب بالطرق امليكانيكية.
تاجر الزبدة ومشتقات الحليب
بالجملة أو .
مقاول التكييف والتغليف.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة مقسمة
على الشركاء كاآلتي :
السيدة  الهداجي ملياء 500 :
حصة.
السيدة  قاسحي سناء 500 :
حصة.
املقر االجتماعي  :زردال الغربية
رقم  AC96الطابق األول الحي
الصناعي بوقنادل سال.
التسيير  :الهداجي ملياء.
املدة  :مدة الشركة  99سنة.
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تم التقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم
 36025بتاريخ  30ماي .2022
بمثابة مقتطف وبيان

258 P

WAT PHO THAI

تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط
في  10ماي  ،2022تم تحرير القوانين
األساسية ل ش.ذ.م.م مميزاتها
كالتالي:
التسمية WAT PHO THAI :
ش.ذ.م.م.
الهدف  :للشركة األهداف التالية :
التدليك الطبي والريا�ضي.
صالون تجميل (تصفيف الشعر،
العناية بالوجه والجسم واألظافر )...
استغالل حمام وكل ما يتعلق
بعناية الجسم والراحة النفسية.
االستحواذ املباشر أو غير املباشر
على حصة في أي شركة أو  عمل
تجاري ذي غرض مشابه أو مرتبط.
وعموما جميع العمليات التجارية
الصناعية املالية املنقولة والثابتة
املتعلقة بصفة مباشرة  أو  غير
مباشرة  بأحد  األهداف املذكورة 
أعاله والتي من شأنها تسهيل تنمية
الشركة.
املقر  :الرباط حي الرياض ،شارع
املهدي بن بركة ،رقم .6
رأس املال  90.000 :درهم مقسمة
على  900حصة من فئة  100درهم
للواحدة موزعة بين الشركاء كالتالي :
السيدة خامكراسا ثتيفان 450 :
حصة.
ن
السيد  جو كلود ميالزو  450 :
حصة.
التسيير  :تسير الشركة ملدة 
غير محدودة  من طرف السيدة 
خامكراسا ثتيفان.
السنة املالية  :تبتدئ في فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
املدة   99 :سنة تبتدئ من يوم
تقييد الشركة بالسجل التجاري.

الجريدة الرسمية

األرباح  :بعد  خصم الذخيرة 
القانونية يوزع الباقي تبعا لقرار
الشركاء أنصافا حسب حصص كل
واحد منهم.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 125102
بتاريخ  31ماي .2022
السجل التجاري  :تم تقييد 
الشركة لدى مصلحة السجل
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم  160639بتاريخ  31ماي
.2022
من أجل االستخالص والبيان

259 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

FRESHCA MARRUECO

ش.ذ.م.م.
املقر االجتماعي  :قرية سيدي عي�سى
بن خشان ،سيدي عالل التازي
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي لشركة FRESHCA
 MARRUECOش.ذ.م.م ذات
الشريك الوحيد  املنعقد  بسيدي
عالل التازي بتاريخ  10ماي 2022
وتبعا لعقد هبة الحصص االجتماعية
الذي سبقه ،تقرر ما يلي :
 - 1وهب السيدة الطايفي أسماء
 1000حصة اجتماعية لفائدة أختها
السيدة الطايفي هجر.
 - 2استقالة املسيرة  القديمة
السيدة  الطايفي أسماء ،وتعيين
مسيرة  جديدة  في شخص السيدة 
الطايفي هجر ،الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم .GB270121
 - 3تحيين النظام األسا�سي
للشركة.
وقد  تم اإليداع القانوني لهذا
املحضر باملحكمة االبتدائية بسوق
أربعاء الغرب بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم  2022/62بملف السجل
التجاري رقم .26197
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

SOUFFISA TRANS

ش.ذ.م.م.
املقر االجتماعي  :عمارة  )D7 (S27
شقة  16أليونس ،القنيطرة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي لشركة «SOUFFISA
 »TRANSش.ذ.م.م املنعقد  بتاريخ
 17ماي  ،2022تقرر ما يلي :
مسبقة لشركة
تصفية
« »SOUFFISA TRANSش.ذ.م.م.
إبراء ذمة مسير الشركة السيد 
أزبيطو عصام ؛
تسمية مصفي للشركة في شخص
أزبيطو عصام ؛
عنوان التصفية  :عمارة  D7
)(S27شقة  16أليونس ،القنيطرة.
وقد  تم اإليداع القانوني لهذا
املحضر باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  26ماي  2022تحت
رقم  2022/2146بملف السجل
التجاري رقم .55199
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STE MASSINE LAVE
EXPRESS

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل في
 13ماي  2022بسال ،قد  تم وضع
القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية STE MASSINE LAVE :
EXPRESS
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذو شريك الواحد.
الهدف االجتماعي :
مصبنة عصرية.
أعمال نظافة شاملة.
غسيل سيارات.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة مقسمة
كما يلي :
السيد  منير الدنياوي 1000
حصة.

10439

املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر االجتماعي  :شارع جبل
صغرو طريق القنيطرة تجزئة سعيد 
حجي رقم  1048الطابق األر�ضي سال.
التسيير  :السيد منير الدنياوي.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بسال بتاريخ  31ماي  2022تحت رقم
.36015
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شركة ZAYANE SOLAR SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بتاريخ  16ماي  2022بالرباط قد 
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
التسمية ZAYANE SOLAR :
.SARL
الهدف االجتماعي  :تطوير،
تمويل ،بناء وتشغيل مجمعات
الطاقة الشمسية.
رأسمال الشركة  :حدد في
 100.000درهم موزعة إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم  
قد  تم تحريرها بالكامل واملخصصة
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم
أي :
شركة AMEA POWER LTD :
 999حصة.
السيد حسين جاسم ناصر محمد 
النويس الحامل لجواز السفر رقم
 GYCN38670حصة واحدة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر ما عدا السنة األولى
تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الجريدة الرسمية

10440

املقر االجتماعي  15 :شارع األبطال
شقة رقم  4أكدال الرباط.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد عمر الجابري الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  A337964والسيدة 
بسمة ابن الطاهر الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم  A609711وذلك ملدة 
غير محدودة.
رقم السجل التجاري باملحكمة
التجارية بالرباط .160711 :
مقتطف من أجل االشهار
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شركة VALA SOLAR SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بتاريخ  16ماي  2022بالرباط قد 
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
التسمية .VALA SOLAR SARL :
الهدف االجتماعي  :تطوير،
تمويل ،بناء وتشغيل مجمعات
الطاقة الشمسية.
رأسمال الشركة  :حدد في
 100.000درهم موزعة إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم  
قد  تم تحريرها بالكامل واملخصصة
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم
أي :
شركة AMEA POWER LTD :
 999حصة.
السيد حسين جاسم ناصر محمد 
النويس الحامل لجواز السفر رقم
 GYCN38670حصة واحدة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر ما عدا السنة األولى
تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  15 :شارع األبطال
شقة رقم  4أكدال الرباط.

التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد عمر الجابري الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  A337964والسيدة 
بسمة ابن الطاهر الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم  A609711وذلك ملدة 
غير محدودة.
رقم السجل التجاري باملحكمة
التجارية بالرباط .160711 :
مقتطف من أجل االشهار
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EL BAKRI LUX CAR

إنشاء شركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد بالرباط بتاريخ  24ماي 2022
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة والتي تحمل الخصائص
التالية :
التسمية EL BAKRI LUX CAR :
.SARL
الهدف االجتماعي  :كراء السيارات.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
التسيير  :من طرف السيد طارق
البكري الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  GB93689ملدة  غير
محدودة.
املدة  99 :سنة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة يوم فاتح يونيو 
 2022رقم السجل التجاري
.136435
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املسؤولية املحدودة  بموجب الظهير
 1.97.49بتاريخ  5شوال 13( 1417
فبراير  )1997الحامل إعالن رسمي
قانوني رقم .5.96
تسمية الشركة  :تم تسمية
الشركة باسم STUDIO NOSS
.NOSS SARL
املوضوع  :الهندسة املعمارية.
املقر االجتماعي  :يوجد  املقر
االجتماعي بمراكش شارع عالل
الفا�سي عمارة   A&Bالطابق الرابع
رقم .56
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
 100.000درهم مقسما إلى 1000
سهم قيمة كل سهم  100درهم.
املساهمات :
الشريك السيد  ادريس قرنا�شي
حرر إسهاما بـ  100.000درهم نقدية
وضعت في صندوق الشركة.
تعيين املسير :
تم تعيين السيد  ادريس قرنا�شي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  J453597مسير وحيد للشركة.
الحساب االجتماعي :
تبتدئ السنة االجتماعية من
فاتح يناير إلى نهاية ديسمبر من كل
سنة مدنية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  9ماي
 2022تحت رقم .135498
266 P

BAKU SUSH

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
رأسمالها االجتماعي  100.000 :درهم
شركة STUDIO NOSS NOSS
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بالقنيطرة
تأسيس شركة محدودة املسؤولية  3يناير  2022تم عقد الجمع العام
رأسمالها  100.000درهم
االستثنائي لشركة BAKU SUSHI
الكائنة بمراكش شارع عالل الفا�سي  SARLذات مسؤولية محدودة  تم
عمارة  A&Bالطابق الرابع رقم  56تقرير ما يلي :
تأسيس الشركة
تم تفويت  500حصة من طرف
الشركة تم تأسيسها من طرف السيد  ادري�سي املاش�شي محمد 
السيد  ادريس قرنا�شي بتاريخ أمين و  500حصة من طرف السيد 
احطاحت حسن الحامل للبطاقة
 25فبراير  2022وهي شركة ذات

الوطنية رقم  BB54833لفائدة 
الشركة SUSHI-WOK-ASIA SARL
لتصبح هذه األخيرة  تملك 1000
حصة املمثلة من طرف السيد 
الحاتمي عشير.
التسيير :
استقالة السيد ادري�سي املاش�شي
محمد أمين الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  BE771835من مهامه كمسير
للشركة .BAKU SUSHI SARL
تعيين السيد  الحاتمي عشير
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 G214460كمسير حديد للشركة
.BAKU SUSHI SARL
تحويل املقر االجتماعي  :من
 10شارع الحرية العمارة   5الطابق
 3الدار البيضاء إلى شارع ابو  بكر
الصديق العمارة  مروان رقم 12
الطابق األر�ضي القنيطرة.
التحويل القانوني للشركة  :من
الشركة ذات مسؤولية محدودة  إلى
الشركة ذات الشريك الوحيد.
التغييرات القانونية للشركة :
تغيير املواد   1.4.6.7 : ET 16
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  16476بتاريخ  12ماي .2022
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MTH MARINE
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
قد  تم تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد والتي
تحمل الخصائص التالية :
التسمية .MTH MARINE :
الصفة القانونية  :شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد.
الهدف االجتماعي  :تأجير وتشغيل
قوارب النزهة والدراجات البخارية
البحرية والزالجات النفاثة وأي
معدات أخرى ضرورية للترويج
للرياضات واألنشطة املائية.

الجريدة الرسمية
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رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
املدة   97 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي  9 :زنقة افني رقم
 47حسان الرباط.
التسيير  :تازي محمد حسن.
األيداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بالسجل التجاري لدى
املحكمة التجارية بالرباط يوم
 2يونيو   2022تحت رقم 125176
ورقم السجل التجاري .160713
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GAMER CITY
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى عقد  توثيقي تلقته
األستاذة  نسرين السمار موثقة
بالرباط بتاريخ  30أبريل  2022قد 
تم تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة .GAMER CITY :
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
أجهزة ومستلزمات الكمبيوتر وإعادة 
بيعها  -تقديم الخدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :حسان
زنقة موالي أحمد الوكيلي عمارة 30
شقة  10020 - 8الرباط املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم مقسمة كالتالي :
ي
السيدة هدى الشرقاو املكنا�سي :
 750حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد زهير بوجنان  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هدى الشرقاوي املكنا�سي
عنوانها حي الرياض قطاع  23إقامة
اثران  4شقة  101005الرباط
املغرب.

السيد  زهير بوجنان عنوانه حي
الرياض قطاع  23إقامة اثران  4شقة
 101005الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة :
السيد  زهير بوجنان عنوانه حي
الرياض قطاع  23إقامة اثران  4شقة
 101005الرباط املغرب.
رقم التقييد  بالسجل التجاري
.160679
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SOCIETE CA ROULE
MAROC

قرار جماعي فوق العادة للشركاء
بتاريخ  8أبريل  2022رأسمالها
 100.000درهم مقرها االجتماعي
بالرباط  90شارع املهدي بن بركة
رقم  31السوي�سي اتفقوا على ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة من
إقامة بسمة  2العمارة  2رقم  8عين
السبع الدار البيضاء إلى  90شارع
املهدي بن بركة رقم  31السوي�سي
الرباط.
توسيع هدف الشركة :
.RESTAURATUR
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء في  31ماي 2022
تحت رقم .18605
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ALL DENTAL
SARL AU
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :الطابق األر�ضي
ميزانين عمارة رقم  9زنقة الكوفا
الرباط
بمقت�ضى عقد  عرفي بالرباط
بتاريخ  16ماي  2022قرر شركاء
شركة «ال دونتال» شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد ما يلي :

10441

تغيير نشاط الشركة من بيع
وشراء األجهزة وقطاع الغيار ألجهزة 
العالج اإلشعاعي واألجهزة الكهربائية
الطبية إلى االستشارات اإلدارية
وتدريب طب األسنان.
تعديل القانون األسا�سي.
تم اإليداع باملحكمة التجارية
بالرباط تحت رقم  125192في
 2يونيو .2022
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ائتمانية فداد ش.ذ.م.م
 5املركز التجاري ابن سينا اكدال الرباط
الهاتف 05.37.77.59.72 :

شركة PYRAMIDE
DEVELOPPEMENT
SARL

بيع الحصص االجتماعية
استقالة السيدة مريم السايغ من
منصبها كمسيرة
تعديل القانون األسا�سي للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستئنائي املنعقد  بتاريخ  23ماي
 2022قرر شركاء شركة PYRAMIDE
 DEVELOPPEMENT SARLذات
الرأسمال  9.000.000درهم ما يلي :
املصادقة على تحويل 29700
حصة اجتماعية من طرف السيدة 
مريم السايغ لفائدة  السيد  عبد 
الرؤوف السايغ.
استقالة السيدة  مريم السايغ
من منصبها كمسيرة مع ابقاء السيد 
عبد  الرؤوف السايغ والسيد  محمد 
السايغ كمسيريين للشركة ملدة  غير
محددة.
وتبعا لذلك فإن البد السابع من
النظام األسا�سي للشركة سيصبح
على الشكل التالي :
السيد  عد  اللرؤوف السايغ
 60300حصة اجتماعية.
السيد  محمد  السايغ 29700
حصة اجتماعية.
أو  ما مجموعه  90.000حصة
اجتماعية.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  2يونيو   2022تحت رقم
.125168
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ائتمانية فداد ش.ذ.م.م
 5املركز التجاري ابن سينا اكدال الرباط
الهاتف 05.37.77.59.72 :

شركة NEW PROMOTION
NEW PRO

الرفع من رأسمال الشركة
تعديل القانون األسا�سي للشركة

حسب محضر الجمع العام
االستئنائي املنعقد  بتاريخ  23ماي
 2022قرر شركاء شركة NEW
PROMOTION NEW PRO SARL
ذات الرأسمال  100.000درهم والتي
يوجد  مقرها بعمارة  صوفيا شارع
محمد الخامس تامسنا سيدي يحيى
زعير ما يلي :
الزيادة  في رأسمال الشركة من
طرف الشركاء بمقت�ضى املادة  86من
القانون  5.96املنظم للشركات ذات
املسؤولية املحدودة وذلك الستهالك
رأسمال الشركة عن طريق خسائر
السنوات املنصرمة وبهذا تم دمج
الديون السائلة املستحقة في حوزة 
الشركاء.
وبهذا فإن رأسمال الشركة قد 
رفع بمقدار  1.200.000درهم ليرفع
من  100.000درهم إلى 1.300.000
درهم بخلق  12.000حصة اجتماعية
جديدة  بقيمة  100درهم للواحدة 
وستوزع على الشركاء على النحو 
التالي :
السيد عبد السالم حجاج 6500
حصة اجتماعية.
السيدة  مصطفى بوغاللة 6500
حصة اجتماعية.
أو  ما مجموعه  13.000حصة
اجتماعية.
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تعديل القانون األسا�سي للشركة
كما هو منصوص عليه في املاد 5.96
من القانون.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  2يونيو 
 2022تحت رقم .125166
273 P

ALTER SOLUTION MAROC

ألتير سولوسيون املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  10.000 :درهم
املقر االجتماعي  46 :شارع
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم
 6الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بموجب عقد  عرفي مؤرخ في
 9ماي  2022محرر بالدار البيضاء
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة باملواصفات التالية :
التسمية  :ألتير سولوسيون
املغرب ALTER SOLUTIONS
.ENGINEERING
الغرض  :يكمن غرض الشركة في :
التزويد وأداء جميع الخدمات
واالستشارة واملساعدة والدعم
في أنشطة الشركة األم ووحدات
سولوسين
ألتير
مجموعة
أنجنرينك   ALTER SOLUTIONS
 ENGINEERINGوبصفة عامة
جميع املقاوالت الزبونة.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
التقييد بالسجل التجاري.
املقر االجتماعي  46 :شارع
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم
 6الدار البيضاء.
رأس املال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  10.000درهم موزع على 100
حصة بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة محررة بالكامل ومسندة لـ :
ألتير سولوسيونإنجنرينكALTER
.SOLUTIONS ENGINEERING

الجريدة الرسمية
إدارة  التسيير  :عين الشريك
الوحيد  بصفة مسيرين ملدة  غير
محدودة.
السيد لوي فاشيط LOUIS
 VACHETTEاملزداد في  13يوليو 
 1975بتروي فرنسا الفرن�سي
الجنسية ،الحامل لجواز سفر
فرن�سي عدد .15DA60963
السيد  ماتيو  بروليير MATHIEU
 PRULHIEREاملزداد في  24ديسمبر
 1981بتروي فرنسا الفرن�سي
الجنسية ،الحامل لجواز سفر
فرن�سي عدد .20CI78894
السيد  اسماعيل أوري املزداد
في  22يناير  1991بمانط ال
جولي فرنسا ،الفرن�سي الجنسية
الحامل لجواز سفر فرن�سي عدد
.18EC24551
تم تقييد الشركة بالسجل التجاري
بمحكمة الدار البيضاء تحت رقم
 544865بتاريخ  31ماي .2022
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BEST HABITAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد
إقامة االزدهار عمارة  6شقة
41هرهورة تمارة
على إثر الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  19ماي  2022تقرر ما يلي :
رفع رأسمال الشركة من 100.000
درهم إلى  500.000درهم.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  27ماي 2022
تحت رقم .125054
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NOUR TWO TRAV

SARL AU
CONSTITUTION
بمقت�ضى عقد  عرفي تم وضع
القانون االسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد بالخصائص التالية :
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السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد  في السجل التجاري
بتمارة ،تحت رقم  136417بتاريخ
 30ماي .2022
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التسمية .NOUR TWO TRAV :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الهدف االجتماعي  :املقاول أعمال
مختلفة أو البناء.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري.
مكتب االستشارة
املسيرة  :عبد الغني الدليمي.
CCM CONSEILS
مقر  136 :شارع القاهرة الطابق االول شقة
الراسمال  100.000 :درهم
رقم  2كومطراف  1تمارة 
موزعة على الشكل التالي :
الهاتف  05.37.64.42.48 :
عبد الغني الدليمي  1000حصة.
الفاكس 05.37.64.47.64 :
العنوان االجتماعي  24 :شارع
STE WILAM
االمير سيدي محمد  حي الرشاد
SARL AU
القرية سال.
شركة ذات مسؤولية محدودة
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
بشريك وحيد
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
مقرها االجتماعي  :رقم  45شارع
تم باإليداع رقم السجل التجاري فرنسا شقة رقم  8اكدال الرباط
تاسيس شركة
للمحكمة االبتدائية بسال رقم
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 38972بتاريخ  30ماي .2022
 18 276 Pماي  ،2022قد تم تاسيس شركة
 ،WILAM SARL AUذات املسؤولية
 STE HEAVEN'S MARBELEاملحدودة ذات الشريك الوحيد والت
يتحمل الخصائص التالية :
SARL
التسمية STE WILAM SARL :
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بتاريخ    18ماي  2022بالرباط.AU ،
الصفة القانونية  :شركة ذات
تم تاسيس شركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
محدودة.
راسمال الشركة 100.000 :
التسمية STE HEAVEN'S :
درهم.
.MARBLE
الهدف االجتماعي  :مقاول في
الهدف  :االستيراد والتصدير،
االشغال املختلفة وأشغال البناء.
بيع جميع انواع الرخام والكرانيت،
مقاول في الهندسة املدنية.
مقاول البناء واالشغال املختلفة.
الشركاء  :عبد الرحيم لويز 1000
العنوان  :دوار اوالد عامر عين حصة.
عتيق تمارة.
التسيير  :عبد الرحيم لويز مسير
الراسمال  :حدد راسمال الشركة للشركة.
في  100.000درهم مقسمة كالتالي
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 500حصة للسيد علي فرحات 31 500 ،ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة
حصة للسيد حمو دادا بقيمة  100االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
درهم للحصة الواحدة.
االيداع القانوني  :تم التقييد بالسجل
التسيير  :تم تعيين السيد  علي التجاري باملحكمة التجارية بالرباط،
فرحات ،والسيد حمو دادا كمسيرين تحت رقم .160693
278 P
للشركة ملدة غير محدودة.

الجريدة الرسمية
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STE ACE VAPE

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات شريك وحيد
رأسمالها  10.000  :درهم  
مقرها االجتماعي  4  :زنقة واد زيز
شقة  7الطابق  3اكدال  -الرباط   
املقر االجتماعي

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  ،2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة مميزاتها كالتالي:
التسمية .ACE VAPE. :
املقر االجتماعي  4 :زنقة واد زيز
شقة  7الطابق  3اكدال  -الرباط.
الهدف االجتماعي :تهدف الشركة
سواء داخل املغرب أو خارجه إلى:
التجارة  في جميع املنتجات
االستهالكية.
االستيراد ،التصدير و التجارة-
املساهمة بشتى الوسائل وتحت
أي صفة في أي مقاولة أو  شركة
تزاول نشاطا له عالقة مباشرة أو غير
مباشرة بالهدف االجتماعي،
 وبصفة عامة ٬كل عملية تجارية٬
صناعية ٬مالية ٬منقولة أو عقارية لها
عالقة بالهدف االجتماعي أو  كفيلة
بتطوير نشاطها.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل  بالسجل التجاري.
الرأسمال االجتماعي10.000 :
درهم مقسمة على  100حصة من
فئة  100درهم للحصة و  الكل
لفائدة  السيد  عالءالدين الحطاب.
التسيير :تعيين السيد  عالء الدين
الحطاب ،مغربي الجنسية ،املزداد
في  ،10/06/1976و القاطن بالرباط
قطاع  14عمارة   1الشقة  13زنقة
النبق – حي الرياض كمسير للشركة
ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية :من فاتح يناير
إلى  31دجنبر من كل سنة.
األرباح  %5 :من اجل تكوين
احتياطي قانوني  ،الباقي يتم رصده
تبعا لقرار املساهم الوحيد.

تم تقييد  الشركة في السجل
التجاري بالرباط يوم  30ماي    ،2022
تحت الرقم .160603
ملخص من اجل النشر
املتصرف
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STE ITTIHAD IMMOBILIER
SARL AU

نقل املقر الرئي�سي للشركة

الهدف  :بيع وشراء أجزاء
السيارات.
املقر االجتماعي  :حي وادي الذهب
رقم  99تمارة.
املدة  99 :سنة.
الراسمال  100.000 :درهم
مقسمة الى  1000حصة من فئة 100
درهم موزعة على الشركاء كالتالي :
السيد  ملعاوي صالح 500 ....
حصة.
السيد  عبوبي بوشعيب 500 ..
حصة.
املسيران  :السيد  ملعاوي صالح
والسيد عبوبي بوشعيب.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ فاتح يونيو 
 ،2022تحت رقم .136427
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بناء على قرار املساهم الوحيد 
في الرباط بتاريخ  13ماي ،2022
قرر السيد  صالح الدين بلحسن،
املساهم الوحيد في شركة ITTIHAD
  IMMOBILIERما يلي :
نقل املقر  الرئي�سي  :
قرر املساهم الوحيد  تحويل
املكتب الشركة الى  :رقم  ،8اقامة
كابيطليا
آدم ،زاوية زنقة محمد  العمراوي
 25شارع شجرة القدس ،قطاع  19بلوك
وسبو ،القنيطرة.
حي الرياض الرباط
تعديل في النظام االسا�سي  :نتيجة
STE TTH COMPANY
للقرار السابق ،قرر املساهم الوحيد 
SARL AU
تعديل املادة  4من النظام االسا�سي
رفع راسمال الشركة
للشركة.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تم االيداع القانوني في املحكمة املنعقد  بتاريخ  28ديسمبر ،2021
التجارية بالرباط في فاتح يونيو  تمت املصادقة على ما يلي :
رفع راسمال الشركة بمبلغ
 ،2022تحت الرقم .125139
 280 Pقدره  8.000.000درهم لينتقل من
 12.000.000الى  20.000.000درهم.
وبهذا فقد تم تعديل البند رقم 8
STE AZHAR E FARAH AUTO
و 9من القانون االسا�سي للشركة.
USATE E NUOVE
تم االيداع القانوني باملحكمة
SARL
التجارية بطنجة تحت رقم 4351
شركة ذات مسؤولية محدودة
بتاريخ  18ماي .2022
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راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :حي زادي الذهب
STE MARTYCOOL
رقم  99تمارة 
SARL AU
تاسيس شركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بتاريخ  20ماي  ،2022تم تاسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بالخصائص التالية :
التسمية STE AZHAR E :
،FARAH AUTO USATE E NUOVE
شركة محدودة املسؤولية.

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
بالرباط يوم  2يونيو   ،2022تمت
الصياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة  املسؤولية بشريك وحيد،
لها الخصائص التالية :
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التسمية .STE MARTYCOOL :
الهدف  :تنظيم الحفالت.
املقر االجتماعي  59 :شارع ابن
سينا شقة رقم  11اكدال الرباط.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تاسيس الشركة.
الراسمال  :حدد راسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم.
االدارة   :عهد  تسيير الشركة
السيد اسماعيل بوعلي.
السنة  املالية  :من فاتح يناير الى
غاية  31ديسمبر.
تم االيداع القانوني والتسجيل
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  2يونيو 
  ،2022تحت رقم .125181
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STE ATELIER BTP
SARL
SIEGE : 352 BD MOHAMED V
1ER ETAGE RABAT

الفك املبكر للشركة
بموجب محضر اجتماع الجمعية
العامة غير العادية املنعقد  في 30
يونيو  ،2021تقرر ما يلي:
اعتماد تقرير املصفي عن جميع
عمليات التصفية.
فحص حساب التصفية
واعتماده.
ترك املصفي ابراء ذمته.
اقرار باغالق التصفية.
الصالحيات املمنوحة للشكليات
القانونية.
تم االيداع القانوني في مكتب
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
برقم  122598بتاريخ  3مارس .2022
284 P

الجريدة الرسمية
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STE BSCS EXPERTS

SARL AU
RC N° : 86007 RABAT

بيع أسهم الشركة
تحويل املقر االجتماعي وتغيير اسم
الشركة

تبعا للجمع العام غير العادي
املنعقد  بتاريخ  9ماي  ،2022قرر
الشركاء لشركة ،BSCS EXPERTS
ش.م.م .بشريك وحيد ،راسمالها
 10.000درهم ما يلي :
املوافقة على تحويل حصص
بين السيد موديان فؤاد الذي يقوم
بتحويل حصصه العائدة له في
الشركة 100 ،سهم لصالح املتنازل
له عنهم وهي  100 :سهم لصالح
السيد الال عمر.استقالة وابراء ذمة
للمدير السيد  موديان فؤاد وتعيين
مدير وحيد جديد السيد ال ال عمر.
نقل املقر االجتماعي للشركة من :
 26شارع عقبة ابن ياسين شقة رقم
 ،4الرباط الى مبنى  30شقة رقم 8
شارع موالي احمد لوكيلي حسان
الرباط.
تغيير اسم الشركة الذي سيصبح
 ،LALA 2 CONSULTبالد من BSCS
.EXPERTS
تحديث النظام االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  2يونيو 
 ،2022تحت رقم .125195
من أجل االستخالص والبيان
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FIDUCIAIRE ABDOU
TRAVAUX DE FIDUCIAIRE- ANALYSE
COMPTABLE ET FINANCIEREORGANISATION STRUCTURELLE

STE GLETTER SPA

SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي حرر في
 10ماي  ،2022تم تاسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة ،ش.م.م
بالخصائص التالية :
االسم التجاري GLETTER SPA :
.SARL AU
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الهدف االجتماعي  :صالون الشعر
والتجميل.
راسمال  100.000 :درهم مقسم
شركة مساهمة
الى  1000حصة  100درهم للحصة راسمالها  2.271.092.300 :درهم
مقرها االجتماعي  :مطار البيضاء
الواحدة مقسمة كاالتي :
أنفا الدارالبيضاء
السيدة  مروى الطالب 1000 ...
السجل التجاري 9667 :
حصة.
الدارالبيضاء
املقر االجتماعي  :تجزئة سنبولة
مدة مهام اعضاء مجلس االدارة 
رقم  88خارج باب شفاء طابق
ومدققي الحسابات
االر�ضي سال.
بمقت�ضى مداوالت الجمعية
التسيير  :السيدة مروى الطالب.
العامة العادية بتاريخ  29أبريل
املدة  :مدة الشركة  99سنة.
تم االيداع القانوني باملحكمة  2022تم :
تجديد  مدة  مهام السيد  عبد 
االبتدائية بسال ،تحت رقم .36031
الحميد  عدو  بصفته الرئيس املدير
بمثابة مقتطف وبيان
 286 Pالعام ملدة   6سنوات تنتهي بانعقاد
الجمعية العامة التي ستبث في
FIDUCIAIRE ABDOU
حسابات السنة املالية املنهية في
TRAVAUX
DE FIDUCIAIRE- ANALYSE
 31أكتوبر .2027
COMPTABLE ET FINANCIEREتعيين السيدة   دنيا الفقيري
ORGANISATION STRUCTURELLE
يصفتها متصرفة مكلفة بمهمة
STE ALDIN MARKET
لدى رئيس الحكومة عوض السيد 
SARL AU
عبد  الغاني لخضر املستقيل للمدة 
بمقت�ضى عقد  عرفي حرر
في املتبقية من مدة مهامه والتي ستنتهي
 30ماي  ،2022تم تاسيس شركة بانعقاد الجمعية العامة التي ستبث
ذات مسؤولية محدودة ،ش.م.م في حسابات السنة املالية املنهية في
بالخصائص التالية :
.2023-2024
االسم التجاري ALADIN :
تجديد  مدة  مهام مدقق
.MARKET SARL AU
الحسابات مكتب FIDAROC
الهدف االجتماعي  :تسويق  ،GRANT THORNTONممثل من
املواد الغذائية واملشروبات والتبغ طرف السيد  فيصل مكوار ملدة  3
ومنتجات البقالة.
سنوات مالية 2023- ،2022-2021
راسمال  100.000 :درهم مقسم  2022و .2024-2023
الى  1000حصة  100درهم للحصة
تعيين مدقق الحسابات
الواحدة مقسمة كاالتي :
مكتب COOPERS & LYBRAND
السيد  عالء الخطابي    ،MAROC 1000 ...ممثل من طرف السيد 
هشام الشرقاوي ملدة   3سنوات
حصة.
املقر االجتماعي  :عمارة  30شقة مالية  2023-2022 ،2022-2021و 
رقم  8شارع موالي احمد لوكيلي .2024-2023
استمرارية نشاط الشركة:
حسان الرباط.
بمقت�ضى مداوالت بتاريخ
التسيير  :السيد عالء الخطابي.
 29أبريل  ،2022قررت الجمعية
املدة  :مدة الشركة  99سنة.
تم االيداع القانوني باملحكمة   العامة الغير العادية عدم حل الشركة
التجارية بالرباط  تحت رقم  .160677وبالتالي استمرارية نشاطها االجتماعي
تطبيقا ملقتضيات القانون رقم
بمثابة مقتطف وبيان
 95-17 287 Pاملتعلق بشركات املساهمة.

COMPAGNIE NATIONALE
ROYAL AIR MAROC

تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء في  2يونيو 
 ،2022تحت رقم .826325
من أجل التخليص والنشر
مجلس االدارة

288 P

STE LA CAVE DE OUED
ZEM

SARL
CAPITAL : 100.000 DHS
SIEGE : C/O IMM10 APPT N°8
RUE MLY AHMED LOUKILI
HASSAN RABAT

تفويت وقبول حصص

وفقا ملحضر الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ  18ماي  ،2022يحيط
الشريك الوحيد علما ويقبل التحويل
املؤرخ في نفس اليوم من قبل السيد 
مامون السائح  500حصة يمتلكها في
شركة LA CAVE DE OUED ZEM
 ،SARLلصالح السيد خليد هشام.
نتيجة لتفويت هذه الحصص،
فان راسمال الشركة LA CAVE DE
 ،OUED ZEM SARL AUوالذي يبلغ
 100.000درهم ،مقسم الى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة ،مملوكة بالكامل للشريك
الوحيد السيد خليد هشام.
وبالتالي تم تغيير الشكل القانوني
للشركة من شركة ذات مسؤولية
محدودة  الى شركة ذات مسؤولية
محدودة  بشريك وحيد ،لذلك يقرر
الشريك الوحيد  تعديل املادة   3من
النظام االسا�سي وتحديد  الصياغة
على النحو التالي :
املادة : 3
اسم الشركة  :اسم الشركة هو :
LA CAVE DE OUED ZEM SARL
.AU
يبقى الشريك الوحيد  السيد 
خليد  هشام هو  املدير الوحيد 
للشركة باالضافة الى ذلك فان توقيع
البنك ،الذي كان حتى االن منسوبا
الى الشريك السابق السيد  مأمون
السائح ،ينسب حصريا ومنذ هذا
اليوم الى السيد خليد هشام.
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يقرر املساهم الوحيد  تحديث
النظام االسا�سي ،وستبقى نسخة
موقعة باالحرف االولى منه مرفقة
شركة مساهمة
رأسمالها  300.000 :درهم
بهذه االتفاقية.
تم االيداع القانوني لدى كتابة املقر اإلجتماعي  :تجزئة  ،660حي
موالي رشيد بن جرير املغرب
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ 16
بتاريخ  27ماي  ،2022تحت رقم
 ،125055رقم السجل التجاري ماي  ،2022تم تأسيس شركة
مساهمة بامليزات التاالية :
.155431
للخالصة والبيان
التسمية اإلجتماعية SOCIETE :
فيدكس
.HOTELIERE DE BENGUERIR
289 P
الشكل القانوني  :شركة مساهمة.
املقر اإلجتماعي  :تجزئة  ،660حي
STE ISOPLACO MAROC
موالي رشيد بن جرير املغرب.
SARL
الغرض اإلجتماعي (ملخص) :
حسب عقد  عرفي حرر بالرباط يكمن غرض الشركة ،سواء في املغرب
بتاريخ  12أبريل  ،2022تمت أو في الخارج على وجه الخصوص :
حيازة وتشغيل وإدارة  جميع
املصادقة على القانون االسا�سي
املمتلكات املنقولة وغير املنقولة.
للشركة ذات الخصائص التالية :
إنشاء وتركيب وتشغيل مباشر
:
االجتماعية
التسمية
أو  غير مباشر جميع املجمعات
.ISOPLACO MAROC
الشكل القانوني  :شركة ذات الفندقية واملطاعم واملجمعات
السياحية والرياضية وغيرها.
مسؤولية محدودة.
املدة  99 :سنة.
الهدف االجتماعي  :توزيع مواد
رأسمال الشركة  300.000 :درهم
ومعدات البناء مقاول اعمال
مكتتبة بالكامل من املساهمات
مختلفة.
املقر االجتماعي  :رقم  82بلوك ج النقدية.
أعضاء مجلس اإلدارة :
الطابق  3ديور الحومر حيم الرباط.
السيد  هشام الحبطي الساكن
راسمال  1.000.000 :درهم
بمراكش ،املسيرة   ،3إقامة النسيم
موزعة الى  10.000حصة اجتماعية
رقم .61
من فئة  100درهم محررة نقدا هي
السيد  شرف حصار الساكن
موزعة كاالتي :
بالرباط ،حي الرياض ،رياض األندلس
السيد  محجوب فالك  5000 ...القرطبة  2عمارة  6شقة . 3
حصة.
السيد  عبد  الهادي صهيب
السيد  عياد كريم  5000 ......الساكن باملحمدية ،بيال كوسطا،
حصة.
شارع موالي يوسف عمارة  4شقة .5
املدة  99 :سنة بعد التأسيس.
السيد يونس سبتي الساكن
التسيير  :تعيين السيد  محجوب بالدارالبيضاء املعاريف  45شارع
فالك والسيد  عياد كريم كمسيرين غاندي ،إقامة ياسمين ،الطابق
للشركة ملدة غير محدودة.
الثاني الشقة .B
تم االيداع القانوني باملحكمة
السيدة  ASHLEY STREET
التجارية بالرباط ،تحت رقم السجل الساكنة بمراكش ،إقامة دار ايقم،
التجاري .160725
املحمدية كلم  ،11طريق فاس
 290 Pالويدان.

SOCIETE HOTELIERE
DE BENGUERIR

10445

مراقب الحسابات  :مكتب
،FIDAROC GRANT THORNTON
الكائن بالدارالبيضاء تجزئة املنار7 ،
شارع ادريس السالوي ،يمثله السيد 
فيصل مكوار.
تكوين اإلحتياطيات وتوزيع
األرباح:
ن
أحكام القانو األسا�سي للشركة
يتضمن األحكام القانونية الجاري بها
العمل في هذا املجال.
الرئيس املدير العام  :السيد 
هشام الحبطي ،عين باجتماع مجلس
اإلدارة املنعقد في  16ماي .2022
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى الحكمة اإلبتدائية بابن
جرير بتاريخ  25ماي  ،2022تحت
عدد .153
تم قيد  شركة SOCIETE
HOTELIERE DE BENGUERIR
بالسجل التجاري بابن جرير بتاريخ
 25ماي  2022تحت عدد .3225
قصد النشر واإلعالن

291 P

HEALTH CARE CITY
BUILDING COMPANY

شركة مساهمة
رأسمالها  300.000 :درهم
املقر اإلجتماعي  :تجزئة  ،660حي
موالي رشيد بن جرير املغرب
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ 16
ماي  ،2022تم تأسيس شركة
مساهمة باملميزات التاالية :
التسمية اإلجتماعية HEALTH :
CARE
CITY
BUILDING
.COMPANY
الشكل القانوني  :شركة مساهمة.
املقر اإلجتماعي  :تجزئة  ،660حي
موالي رشيد بن جرير املغرب.
الغرض اإلجتماعي (ملخص) :
يكمن غرض الشركة ،سواء في املغرب
أو في الخارج  ،امللكية ،التسيير وإدارة 
جميع العقارات ،والسيما العقارت
ذات الطبيعة الطبية واملستشفيات.

املدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة  300.000 :درهم
مكتتبة بالكامل من املساهمات
النقدية.
أعضاء مجلس اإلدارة :
السيد  هشام الحبطي الساكن
بمراكش ،املسيرة   ،3إقامة النسيم
رقم .61
السيد  شرف حصار الساكن
بالرباط ،حي الرياض ،رياض األندلس
القرطبة  2عمارة  6شقة . 3
السيد  عبد  هللا الغالي الساكن
بالرباط السوي�سي 3 ،شارع املهدي
بن بركة تجزئة سمية.
السيد يونس سبتي الساكن
بالدارالبيضاء املعاريف  45شارع
غاندي ،إقامة ياسمين ،الطابق
الثاني الشقة .B
السيدة  ASHLEY STREET
الساكنة بمراكش ،إقامة دار ايقم،
املحمدية كلم  ،11طريق فاس
الويدان.
مراقب الحسابات  :مكتب
،FIDAROC GRANT THORNTON
الكائن بالدارالبيضاء تجزئة املنار7 ،
شارع ادريس السالوي ،يمثله السيد 
فيصل مكوار.
تكوين اإلحتياطات وتوزيع األرباح:
أحكام القانون األسا�سي للشركة
يتضمن األحكام القانونية الجاري بها
العمل في هذا املجال.
الرئيس املدير العام  :السيد 
هشام الحبطي ،عين باجتماع مجلس
اإلدارة املنعقد في  16ماي .2022
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى الحكمة اإلبتدائية بابن
جرير بتاريخ  25ماي  ،2022تحت
عدد .154
تم قيد  شركة   HEALTH CARE
CITY BUILDING COMPANY
بالسجل التجاري بابن جرير بتاريخ
 25ماي  2022تحت عدد .3227
قصد النشر واإلعالن

292 P
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رقم التقييد  بالسجل التجاري :
اإليداع القانوني  :اإليداع القانوني
STE HOROS CONSULTING
 159797باملحكمة التجارية بالرباط .بكتابة الضبط باملحكمة اإلبتدائية
SARL AU
IMM 30 APT N°8 RUE MLY
 294 Pبخريبكة بتاريخ 31ماي  2022تحت
رقم  245ومسجلة بالسجل التجاري
AHMED LOUKILI HASSAN
عبد الرحيم وسطافي
RABAT
بخريبكة تحت رقم .7657
محاسب معتمد من طرف الدولة
بمقت�ضى مداوالت الجمع
295 P
املقر اإلجتماعي  :زنقة قيد إدريس شرادي رقم
العام اإلستثنائي بتاريخ  31مارس
 3شقة  3خريبكة
عبد الرحيم وسطافي
 2022السجل تحت رقم   RE :
الهاتف 06.52.47.96.77 :
محاسب معتمد من طرف الدولة
05.23.56.41.18
202200175852046
OR :
املقر اإلجتماعي  :زنقة قيد إدريس شرادي رقم
STE. BIEF SERVICES
 13600/2022 CA : 17168قرر ما
 3شقة  3خريبكة
SARL AU
يلي :
الهاتف 06.52.47.96.77 :
05.23.56.41.18
تحويل املقر من  30شقة  8زنقة
تأسيس شركة
موالي احمد الوكيلي حسان الرباط
شركة محدودة املسؤولية ذات
STE. IMPLY GROUPE
إلى  2زنقة الرمان  82د مخزن  1حي
الشريك الوحيد
SARL
رياض الرباط.
املقر اإلجتماعي  811 :حي
تأسيس شركة
تحديث النظام األسا�سي.
الفوسفاط بولنوار محل خريبكة
شركة محدودة املسؤولية
تم اإليداع القانوني في قلم كتابة
املقر اإلجتماعي  93 :س  3زيتون
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ 18
محكمة سال برقم  125145بتاريخ ماي  ،2022تم تأسيس شركة
1خريبكة
 31ماي .2022
محدودة  املسؤولية ذات الشريك
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ 17
 293 Pالوحيد باملواصفات التالية :
ماي  ،2022تم تأسيس شركة
التسمية  STE. BIEF SERVICES :محدودة  املسؤولية باملواصفات
DECO NEW TRAV
.SARL AU
التالية :
SA.R.L
الشكل القانوني  :شركة ذات
التسمية STE. IMPLY GROUPE :
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة ذات الشريك .SARL
تاريخ تسجيل العقد  العرفي الوحيد.
الشكل القانوني  :شركة ذات
بالرباط في  31مارس 2022والتي
الرأسمال اإلجتماعي  :مبلغ املسؤولية املحدودة.
تحمل الخصائص التالية :
 100.000.00درهم مقسمة كما يلي :
الرأسمال اإلجتماعي  :مبلغ
الهدف اإلجتماعي :
السيد محمد الفالح  1000حصة  100.000.00درهم مقسمة كما يلي :
مقاول أعمال مختلفة.
ب  100درهم للحصة.
السيد مونير النهى  500حصة ب
رأسمال الشركة 100.000.00 :
املوضوع اإلجتماعي :
 100درهم للحصة.
درهم نقدا ،وهي تمثل  1000حصة
البستنة.
السيدة حليمة صيفي  500حصة
من فئة  100درهم للحصة الواحدة.
النظافة.
ب  100درهم للحصة.
ملكية حصص املشاركة هي :
التجارة.
املوضوع اإلجتماعي :
السيد  فيصل بوكادر 1000
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
البستنة.
حصة أي  100.000.00درهم.
املدة   99 :سنة ابتداء من تأسيسها.
التصدير واالستيراد.
املقر اإلجتماعي  811 :حي
األشغال العمومية.
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى الفوسفاط بولنوار محل خريبكة.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسيير  :عين كمسير للشركة تأسيسها.
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
املقر اإلجتماعي  93 :س  3زيتون
ملدة  غير محدودة  السيد  محمد 
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي  :رقم    30شقة الفالح الحامل لبطاقة التعريف خريبكة.
 8زنقة موالي احمد الوكيلي حسان الوطنية رقم .Q313297
التسيير  :عينت كمسيرة للشركة
األرباح  :بعدخصم  % 5لتكوين ملدة  غير محدودة  السيدة  حليمة
الرباط.
التسيير  السيد فيصل بوكادر ملدة  اإلحتياطي القانوني يتم توزيع صيفي الحاملة لبطاقة التعريف
الفائض حسب ما يقرره الشريك.
الوطنية رقم .Q330027
غير محدودة.

األرباح :بعدخصم  % 5لتكوين
اإلحتياطي القانوني يتم توزيع
الفائض حسب ما يقرره الشريك.
اإليداع القانوني  :اإليداع القانوني
بكتابة الضبط باملحكمة اإلبتدائية
بخريبكة بتاريخ  30ماي  2022تحت
رقم  248ومسجلة بالسجل التجاري
بخريبكة تحت رقم .7659
296 P

SANI MAC
SARL

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 24فبراير  2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة على النحو التالي :
التسمية .SANI MAC SARL :
الصفة القانونية .SARL :
املقر اإلجتماعي  :تجزئة 22
شارع املستقبل رقم  1حي يعقوب
املنصورالرباط.
رأسمال اإلجتماعي 100.000.00 :
درهم مرقمة ومقسمة من طرف
مغاربة ذاتيين.
املسير  :السيد  بلعباس أمين
وفينيري نورة  مسيران الوحيدان
للشركة ملدة غير محدودة.
السنة اإلجتماعية  :تبدأ من فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  16ماي
 2022تحت رقم .1246669 248
297 P

ALM DEVELOP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تقسيم
رياض األندلس مجمع د شارع
القدس عين الشق الدارالبيضاء
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  4ماي  2020تم اتخاذ 
القرات التالية :
قرار رقم  : 1الذي ينص على ما يلي  
نقل مقر الشركة من انج شارع إميل
زوال زنقة الرطل ،الطابق  ،11رقم
 29الدارالبيضاء إلى تقسيم رياض
األندلس مجمع د شارع القدس عين
الشق الدارالبيضاء.
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قرار رقم  : 2الذي ينص على
ما يلي:
تعديل النظام األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية :
بند  رقم  : 4الذي ينص على ما
يلي   تحديد  عنوان مقر الشركة
تقسيم رياض األندلس مجمع د شارع
القدس عين الشق الدارالبيضاء.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
 5سبتمبر  2022رقم   التقييد  في
السجل التجاري .439745
298 P

ASIASOY
SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تقسيم
رياض األندلس مجمع د شارع
القدس عين الشق الدارالبيضاء
تم اتخاذ القرات التالية :
قرار رقم  : 1الذي ينص على ما يلي:
نقل مقر الشركة من انج شارع إميل
زوال زنقة الرطل ،الطابق  ،11رقم
 29الدارالبيضاء إلى تقسيم رياض
األندلس مجمع د شارع القدس عين
الشق الدارالبيضاء.
قرار رقم  : 2الذي ينص على
ما يلي :
تعديل النظام األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية :
بند  رقم  : 4ينص على ما يلي :
تحديد  عنوان رقم الشركة تقسيم
رياض األندلس مجمع د شارع القدس
عين الشق الدارالبيضاء.
تم اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
 15فبراير  2021رقم   التقييد  في
السجل التجاري .454153
299 P

الجريدة الرسمية
STE. ROLAX CORNER

ش.م.م
الرأسمال اإلجتماعي 100.000.00 :
درهم
املقر اإلجتماعي  :الطابق األر�ضي
لإلستخدام التجاري بمساحة 42
متر مربع إقامة نور  3متجر رقم 3
طريق القنيطرة سال
بمقت�ضى الجمع العام التأسي�سي
مؤرخ بتاريخ  14أبريل  ،2022تم
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
التسيمة  :شركة ROLAX
 CORNERش.م.م.
الوضع القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف :
وجبات سريعة.
تجارة.
اإلستيراد والتصدير.
املقر اإلجتماعي  :الطابق األر�ضي
لإلستخدام التجاري بمساحة  42متر
مربع إقامة نور  3متجر رقم  3طريق
القنيطرة سال.
املدة  :حددت مدة الشركة في 99
سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد
الرأسمال اإلجتماعي في100.000.00
درهم مقسمة على  1000حصة
بقيمة  100درهم للواحدة ،موزعة
على الشكل التالي :
السيد  محمد  املدرسة 250
حصة.
السيد  أسامة األنصاري 750
حصة.
املجموع  1000 :حصة.
التسيير  :أسندت مهة التسيير
إلى السيد  محمد  املدرسة كمسير
ملدة  غير محدودة لشركة ROLAX
.CORNER
تم الوضع القانوني األسا�سي
للشركة حسب الفصل .96-05
تم اإليداع القانوني  :للشركة
باملحكمة اإلبتدائية بسال في  30ماي
 2022تحت الرقم .36029
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AGRI COMPTA
S.A.R.L
بتاريخ  18أبريل  2022وبموجب
عقد الجمع العام اإلستثنائي املسجل
بالرباط بتاريخ  12ماي  2022تقرر
ما يلي :
تحويل مقر الشركة إلى العنوان
التالي جماعة مقام الطلبة قبيلة
مزورفة تيفلت.
تعديل البند  4من قانون الشركة.
تم اإليداع القانوني  :بكتابة
الضبط لدى املحكمة اإلبتدائية
بتمارة  بتاريخ  30ماي  2022تحت
رقم .8208
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STE.TOB MAGHREB

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
بالرباط يوم  22مارس  ،2021تمت
صياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها
الخصائص التالية :
التسمية .TOB MAGHREB :
الهدف :
اإلستشارة والتوجيه الجامعي.
املقر اإلجتماعي  79 :شارع ابن
سينا شقة  8الطابق الثاني أكدال
الرباط.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيس الشركة.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ .60.000
اإلدارة  :عهد تسيير الشركةMR.
.YOUSSEF OUARDANE
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
غاية  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  30مارس
 2021تحت رقم .150819
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10447

LAVAGE AL HAYBA

SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي املسجل
بتاريخ  23ماي  2022تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية .LAVAGE AL HAYBA :
الصفة القانونية .SARL AU :
الهدف اإلجتماعي :
غسل وتنظيف سيارات وآالت
والفنادق واإلدارات العمومية
والخاصة.
رأسمال الشركة 100000.00 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الوحدة .
السيد  عادل بوغالب 1000
حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة.
املقر اإلجتماعي  2 :زنقة باماكو 
املحيط الرباط.
املسير  :السيد عادل بوغالب.
التقييد  بالسجل التجاري تحت
رقم  3973بتاريخ فاتح يونيو 2022
باملحكمة التجارية بالرباط.
السجل التجاري رقم .160689
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TG ROUTE

SARL
SIEGE SOCIAL : LOT
KOUTOUBIA N°6 TEMARA
الجمع العام الغير العادي
في  15نوفمبر 2019
للشركة  TG ROUTEذات املسؤولية
املحدودة
بموجب محضر   الجمع العام
الغير العادي بتاريخ  15نوفمبر
 ،2019قرر الشركاء في شركة TG
 ROUTEذات الراسمال 100.000
درهم ما يلي :

الجريدة الرسمية

10448

تعيين السيد الركيبي أهل سيدي
اليزيد كمسير وحيد لشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  31ماي  ،2022تحت رقم
.1548/2022
306 P

الزيادة  في رأسمال الشركة من
 100.000درهم إلى 2.600.000
درهم ،وذلك بزيادة  قدرها
 2.500.000بواسطة حساب جاري
من طرف الشركاء.
تغيير املقر االجتماعي للشركة من
مقرها الحالي الكائن بتجزئة الكتبية
رقم  6تمارة  إلى العنوان الجديد 
الكائن ب رقم  89قطاع  4حي معمورة  STE TRENDING DEL SUR
SARL
تمارة.
تأسيس شركة
تحيين القانون االسا�سي للشركة.
بموجب عقد عرفي بتاريخ  13ماي
التسيير  :عين كل من اهمو سعيد 
 ،2022تم تأسيس شركة ذات
وبلكشور توفيق مسيران للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة املميزات التالية :
التسمية STE TRENDING DEL :
التجارية بالرباط في تحت رقم 3094
.SUR SARL
بتاريخ  6فبراير .2020
الشكل القانوني  :شركة ذات
304 P
مسؤولية محدودة.
املقر  :إقامة عصام وصوفيا شارع
STE WINOVA GROUP
السمارة رقم  65العيون ،املغرب.
SARL AU
النشاطات االجتماعية  :تجارة 
تغيير بشركة
بموجب عقد عرفي بتاريخ  16ماي تجهيزات ومواد البناء ....تجارة 
 ،2022تم اخضاع الشركة للتغييرات عامة....
راسمال  100.000 :درهم قسم
التالية :
إلى  1000حصة ب  100درهم لكل
التصفية النهائية للشركة.
واحدة.
التسيير السيدة ريم فح�صي.
التسيير  :يعهد إلى السيدة هاجر
اإليداع القانوني تم باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25ماي اغبالو.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
 ،2022تحت رقم .22/1465
 305 Pاالبتدائية بالعيون بتاريخ  25ماي
 ،2022تحت رقم .22/1469
307 P
BACHIR M K CAR
SARL AU

تعديالت قانونية

على إثر قرار املساهم الواحد 
بتاريخ  18مارس  2019ملساهم شركة
 BACHIR M K CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة  بمساهم واحد،
البالغ راسمالها  100.000درهم
والكائن مقرها مدينة الوحدة بلوك C
رقم  C1166العيون ،تقرر :
تفويت جميع الحصص من
الحصص السيد  البشير مشكور
لفائدة  السيد  الركيبي أهل سيدي
اليزيد.

POINT MARKET

شمم
رأسمال يقدر ب  100.000درهم
جوهرة مهدية رقم  42طابق تحت
أر�ضي عمارة رقم  Cتجزئة حدادة 
طريق مهدية قنيطرة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  12أبريل  ،2022تم إنشاء
القانون األسا�سي للشركة والتي
تتصف كما يلي :
الصفة القانونية  :شركة محدودة 
املسؤولية.
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اسمها POINT MARKET :
.SARL
هدفها  :تسويق والتوزيع العام
لألغذية.
الفواكه والخضروات ،والسلع
املعلبة ومنتجات األلبان ،واألطعمة
املجمدة ،بقالة ،والجبن قطع
منتجات اللحوم واألسماك.
تسويق وتوزيع املنتجات على
فائدة :
ستيكية املختلفة ،ومنتجات
التنظيف ومنتجات النظافة املنزلية
أواني مائدة واملنتجات لسائقي
السيارات واملسافرين ولعب األطفال
والصحف والتبغ ،املنتجات تجميلية
الصحية.
التفاوض.
استيراد وتصدير.
مقرها  :جوهرة  مهدية رقم 42
طابق تحت أر�ضي عمارة  رقم ،C
تجزئة حدادة طريق مهدية قنيطرة.
أمدها  99 :سنة تبتدأ من يوم
التاسيس.
راسمالها  200.000 :درهم
مقسمة إلى  2000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة  موزعة
بين الشركاء على الشكل التالي :
السيدة بشرى بنحدو .1020
السيد رضوان افهامني .980
إدارتها  :يدير الشركة كل من :
السيد رضوان افهامني.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر
ديسمبر من كل سنة.
توزيع األرباح  :يقتطع من األرباح
الصافية  %5من أجل االحتياط
القانوني ،الباقي من األرباح الصافية
توزع على املشاركين حسب الحصص.
باستثناء املبالغ املحتفظة بها
للسنوات املتتالية أو  املخصصة
لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.
رقم التقييد  بالسجل التجاري
القنيطرة .65555
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ديوان األستاذ لحسن منقوش ،املوثق بالرباط
شارع عمر ابن الخطاب ،عمارة  ،10شقة رقم 6
أكدال ،الرباط
الهاتف 0537772773 :
الفاكس 0537772774 :

شركة AIM-IMMO

ش ذ م م
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :الرباط ،زاوية
شارع الحسن الثاني وزنقة عبد 
العزيز الفشتالي ،عمارة  Aشقة 28
السجل 157895 :

تحويل املقر االجتماعي

بمقت�ضى محضر الجمع العام
بتاريخ  27ماي  ،2022تلقاه األستاذ 
لحسن منقوش قرر كل من السيد 
إبراهيم ادري�سي توزاني ولعالي والسيد 
املهدي ونزار بصفتهما شريكين
بالشركة املسماة   AIM-IMMOش
ذ م م تحويل املقر االجتماعي للشركة
من الرباط حسان ،زنقة موالي احمد 
لوكيلي ،عمارة   ،30شقة  08إلى
الرباط ،زاوية شارع الحسن الثاني
وزنقة عبد العزيز الفشتالي ،عمارة A
شقة .28
تعديل التوقيع بالشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  2يونيو 
 ،2022تحت رقم .125201
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ديوان األستاذ لحسن منقوش ،املوثق بالرباط
شارع عمر ابن الخطاب ،عمارة  ،10شقة رقم 6
أكدال ،الرباط
الهاتف 0537772773 :
الفاكس 0537772774 :

شركة AQUITY MOROCCO
ش ذ م م ش.و
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :بالرباط حي
الرياض إقامة لي كاميلياس محل
رقم  M8 - 4
السجل 157897 :

تحويل املقر االجتماعي

بمقت�ضى محضر الجمع العام
بتاريخ  20أبريل  ،2022تلقاه
األستاذ  لحسن منقوش قررت
السيدة خولة خلوق بصفتها الشريك
الوحيد  بالشركة املسماة  AQUITY
 MOROCCOش ذ م م ش.و.
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
من الرباط حسان ،زنقة موالي
احمد لوكيلي ،عمارة   ،30شقة 08
إلى الرباط ،حي الرياض ،إقامة «لي
كاميلياس» محل رقم .4
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  2يونيو 
 ،2022تحت رقم .125209
310 P

STGA

راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :كيش لوداية،
عمارة س ،حي االجتهاد  ،2رقم ،6
تمارة
وافق الجمع ا لعام االستثنائي
املنعقد  بتاريخ  5أكتوبر ،2021
لهذه الشركة على فسخ الشركة
وتعيين السيد محمد ياسين العزوزي
كمصفي للشركة ،تم تحديد  مقر
الشركة كيش لوداية ،عمارة  س،
حي االجتهاد  ،2رقم  ،6تمارة كمحل
للتصفية.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى مصلحة السجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بتمارة 
في  2يونيو  ،2022تحت رقم .8247
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OUFKIR FROID

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد
راسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  726 :زنقة 32
اإلرشاد متجر  ،1القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون االسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد ذات املواصفات
التالية :
التسمية OUFKIR FROID :
.SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الجريدة الرسمية

املقر االجتماعي  726 :زنقة 32
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلرشاد متجر  1القنيطرة.
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  24ماي
موضوع الشركة  :االستيراد  ،2022تحت رقم .91468
والتصدير.
313 P
رأسمال الشركة  :حدد راسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
EVERYDAY MEHDYA
مقسم إلى  100حصة اجتماعية
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بقيمة  1000درهم للواحدة  كلها في
بشريك وحيد
ملك الشريك الوحيد السيد أوفقير
راسمالها  100.000 :درهم
احمد.
املقر االجتماعي  R2 :رقم  47متجر
املدة  99 :سنة.
رقم  2مهدية القنيطرة
التسيير  :أسند إلى السيد أوفقير
تأسيس شركة
أحمد.
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي
 31ديسمبر.
لشركة ذات املسؤولية املحدودة 
ي
تم التقييد  بالسجل التجار بشريك وحيد ذات املواصفات
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
التالية :
رقم  65385بتاريخ  24ماي .2022
EVERYDAY
:
التسمية
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.MEHDYA SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
HD FACTORY
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي  R2 :رقم 47
راسمالها  100.000 :درهم
متجر رقم  2مهدية القنيطرة.
املقر االجتماعي  :زاوية زنقة اللة
موضوع الشركة  :القوارب ،باخرة 
عائشة ومعمورة إقامة حليمة 1
رقم  2مهدية القنيطرة.
القنيطرة
موضوع الشركة  :القوارب،
الحل املبكر للشركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام باخرة  ،قوارب بخارية.
تأجير معدات أو  أدوات لأللعاب
الغير العادي لشركة HD FACTORY
شركة ذات مسؤولية املحدودة تقرر أو الرياضات املالحية.
راسمال الشركة  :حدد راسمال
ما يلي :
املصادقة على الحل املبكر الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
للشركة.
تعيين السيد  السبايبي إدريس ،بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
بصفته مصفي للشركة.
التسيير  :أسند إلى السيد كنوني
تحديد  مقر تصفية الشركة
صواف املهدي.
بالعنوان التالي :
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
زاوية زنقة اللة عائشة ومعمورة 
 31ديسمبر.
إقامة حليمة  1القنيطرة.
تم التقييد  بالسجل التجاري
إبراء ذمة املسيرين السيد 
السبايبي ادريس والسيد  التدالوي باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
حميد ووضع حد لسلطتهم في إدارة   رقم  65499بتاريخ فاتح يونيو .2022
الشركة.
314 P
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NASSIM MEHDIA
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  100 :شارع موالي
عبد العزيز إقامة ندى مكتب رقم 2
القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
املواصفات التالية :
التسمية NASSIM MEHDIA :
.IMMOBILIER SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي  100 :شارع
موالي عبد العزيز إقامة ندى مكتب
رقم  2القنيطرة.
موضوع الشركة :
منعش عقاري.
األشغال املختلفة.
رأسمال الشركة  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند  إلى السيد  عبد 
الرحيم بوفزوز.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم التقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  65477بتاريخ  30ماي .2022
315 P

CITY HOUSE IMMO

SARL
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
بالقنيطرة ،بتاريخ  17ماي ،2022
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة والتي تحمل الخصائص
التالية :

الجريدة الرسمية

10450

التسمية  :شركة ستي هاوس إيمو.
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
املقر االجتماعي  59 :شارع موالي
عبد العزيز رقم  4القنيطرة.
الهدف االجتماعي  :منعش عقاري.
البناء واألشغال العامة.
وبصفة عامة كل العمليات
ا لتجارية واملالية التي لها عالقة
بنشاط الشركة والتي من شأنها
املساهمة في تنمية الشركة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
التسيير  :أسند إلى السيد محمد 
علي سليمان والسيد محسن منصور.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة ما
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
رأس املال حدد في مبلغ 100.000
درهم ،مقسمة   إلى  1000حصة
بقيمة  100درهم للواحدة.
التقييد   :تم التقييد  بالسجل
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
بالقنيطرة  بتاريخ  30ماي ،2022
تحت رقم .65457
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STE SPECS CONSULTING
GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر االجتماعي  :شارع املتنبي
رقم  26املكتب رقم  07القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 7مارس  ،2022مصحح اإلمضاءات
بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة
القنيطرة تم إعداد القانون االسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة 
باملواصفات التالية :
تسمية الشركة STE SPECS :
.CONSULTING GROUP
الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي للشركة  :شارع
املتنبي رقم  26املكتب رقم 07
القنيطرة.
الهدف االجتماعي :
الغرض من الشركة في املغرب
بشكل مباشر أو  غير مباشر ،سواء
لنفسها أو لغيرها أو مساهمة في :
استشارات في التدبير.
توطين الشركات.
وبشكل عام جميع العمليات
التجارية ،املالية ،الصناعية،
العقارية ،الحرفية ،والخدماتية،
جميعها لحساب الشركة ،واملرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف
االجتماعي لتطوير الشركة.
املدة   :حددت مدة  الشركة في
 99سنة منذ تاريخ التأسيس.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  30.000درهم مقسمة
على  300حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة موزعة كالتالي :
السيد  العيساوي محمد  7.500
درهم ب  75حصة اجتماعية.
السيد يدر ياسين  4.000درهم ب
 40حصة اجتماعية.
السيدة  هاجر بوخريص 7.500
درهم ب  75حصة اجتماعية.
السيد موراد يوسف  7.500درهم
ب  75حصة اجتماعية.
السيدة التوابي كوثر  3.500درهم
ب  35حصة اجتماعية.
ما مجموعه  30.000 :درهم
ما يعادل  300حصة اجتماعية.
التسيير  :الشركة يسيرها السيد 
العيساوي محمد وهاجر بوخريص
وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بمصلحة السجل التجاري ملدينة
القنيطرة  بتاريخ فاتح يونيو  ،2022
تحت رقم .91561
317 P
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PROSMART TRANS

SARL
رأسمال الشركة 100.000 :
الشكل القانوني  :للشركة شركة
ذات مسؤولية محدودة
املقر االجتماعي  :شقة رقم  10عمارة 
 2006حداد طابق  4القنيطرة
رقم السجل التجاري 56869 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11مارس  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة  مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها االجتماعي شقة رقم  10عمارة 
 2006حداد طابق  4القنيطرة نتيجة
عدم تحقيق الهدف.
وحدد مقر التصفية ب ي شقة
رقم  10عمارة  2006حداد طابق 4
القنيطرة املغرب وعين السيد احمد 
فاضل عنوانه تجزئة  24هكتار
سكتور  6رقم  20تمارة  كمصفي
للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية.
تم االيداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية ،بتاريخ  21مارس 2022
تحت رقم .1223
318 P
ACADEMY DEVNETMARK
GLOBAL PRIVE

SARL
رأسمال الشركة 100.000 :
الشكل القانوني للشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر االجتماعي شارع املتنبي رقم 26
املكتب رقم  07القنيطرة
رقم السجل التجاري 59813

حل

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  ،2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة  مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها االجتماعي شارع املتنبي رقم
 26املكتب رقم  07القنيطرة نتيجة
عدم تحقيق الهدف.

وحدد مقر التصفية بشارع املتنبي
رقم  26املكتب رقم  07القنيطرة 
املغرب وعين السيد بدر الدين لباخر
عنوانه زنقة فاس البالي رقم  17حي
الكفاح القرية سال كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية.
تم االيداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية ،بتاريخ  21أبريل 2022
تحت رقم .1678
319 P

S.K. FAMILY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  6 ،7 ،8 ،10 :و 11
زاوية اإلستقالل ومعمورة عمارة رقم
 46القنيطرة

تغيير نشاط الشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي لشركة S.K. FAMILY
شركة ذات مسؤولية املحدودة تقرر
تعديل املادة  3من النظام األسا�سي
على النحو التالي :
تقديم الخدمات ؛
املقاولة في األشغال املختلفة أو 
البناء (تهيئة ،بيع وشراء مستلزمات
املطبخ ،التزيين) ؛
تنظيف ونظافة املباني ؛
كل أعمال الصباغة لكل من
العمارات ؛
كل أعمال النجارة والكهرباء
واملاء والزليخ عموما كل أنواع أعمال
التشطيبات ؛
اإلستيراد والتصدير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بالقنيطرة   السجل
التجاري عدد .57757
320 P
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STE WHITE SPOT
DISTRIBUTION

شركة محدودة املسؤولية ذات
شريك واحد
رأسمالها  10.000 :درهم
مقرها االجتماعي  893 :شارع مختار
السو�سي سكتور  8الطابق الثاني حي
السالم  -سال -
على إثر الجمع العام الغير العادي
املنعقد  بتاريخ  19أبريل ،2022
قرر الشريك الوحيد لشركة STE
WHITE SPOT DISTRIBUTION
شركة   محدودة  املسؤولية ذات
شريك واحد رأسمالها  10.000درهم
مقرها االجتماعي  893 :شارع مختار
السو�سي سكتور  8الطابق الثاني حي
السالم  -سال  -ما يلي :
تأكيد نقل املقر االجتماعي  :إلى
تجزئة رياض السالم  GH1العمارة 
رقم  7محل رقم  5بوزنيقة  ؛
تعديل البند 4 ،من القانون
األسا�سي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ فاتح يونيو 
 2022تحت رقم .38977 :
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STE PHARMACIE ALLIANCE
EL BAHRAOUI

SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 5ماي  2022بتيفلت تقرر تأسيس
شركة محدودة  املسؤولية بشريك
وحيد بالخصائص التالية :
التسمية  :االجتماعية فارما�سي
أليونس البحراوي.
املقر االجتماعي  :إقامة جنان
سيدي عالل البحراوي رقم 163ف
ب سيدي عالل البحراوي تيفلت.
الهدف  :صيدلية.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
إحداثها الفعلي.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة.

الجريدة الرسمية

تم إيداع الطلب باملحكمة
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
 100.000درهما مقسم على  1000التجارية بالرباط بتاريخ فاتح يونيو 
حصة بقيمة  100درهم.
 2022تحت الرقم .125149 :
التسيير  :الشركة مسيرة  من
323 P
طرف السيدة أية بعبد هللا املدة غير
محدودة.
STE ALMA POULTRY
رقم التقييد  بالسجل التجاري :
SARL
.1291
قرر الجمع العام الغير العادي
تم إيداع الطلب باملحكمة املنعقد الغير العادي املنعقد بتاريخ
اإلبتدائية بتيفلت بتاريخ  2يونيو   8أبريل  2022لشركة STE ALMA
 2022تحت الرقم .428
 POULTRY SARLشركة ذات
 322 Pاملسؤولية املحدودة  رأسمالها عشرة 
ألف درهم .100.000
STE THE MOROCCAN
مقرها االجتماعي  :تجزئة رقم
   705إقامة الفردوس قطاع  2عين
COMPANY FOR
عودة ثمارة ما يلي :
AGRICULTURAL AND
الشروع في التصفية املسبقة
RURAL ENGINNERING
للشركة.
SIGLE : MCARE
تعيين السيدة  مروى حانا
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ للشركة.
تحديد مقر التصفية بتجزئة رقم
 10ماي  2022بالرباط تقرر تأسيس
شركة محدودة  املسؤولية بشريك  705إقامة الفردوس قطاع  2عين
عودة ثمارة.
وحيد بالخصائص التالية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التسمية االجتماعية  :دي موروكو 
كومباني فور أكريكيلترال أند  رورال االبتدائية بتمارة  بتاريخ  24ماي
 2022تحت عدد .8167
إينيرجي.
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املختصر  :م س أ ر.
املقر االجتماعي  56 :زنقة ابراهيم
GREENOLOGY
روداني اقامة  56شقة رقم  2املحيط
SARL
الرباط.
املقر  ،15 :شارع األبطال شقة
الهدف  :خدمات الفالحية
رقم  ،4أكدال الرباط  -املغرب
والزراعية.
السجل التجاري بالرباط
املدة   99 :سنة ابتداء من فاتح
رقم 160645
يناير وتنتهي في  31من ديسمبر من
بمقت�ضى عقد  عرفي مسجل في
كل سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في الرباط ،بتاريخ  24ماي  2022قد 
 100.000درهما مقسم على  1000تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بالخصائص التالية :
حصة بقيمة  100درهم.
الهدف االجتماعي  :الغرض من
التسيير  :الشركة مسيرة  من
طرف السيد عبد العزيز غزالي املدة  الشركة ،سواء لنفسها أو نيابة عن
أطراف ثالثة ،بمفردها أو باالشتراك
غير محدودة.
رقم التقييد  بالسجل التجاري  :أو الشراكة مع أي شخص ،في املغرب
كما في أي بلد آخر ،ما يلي :
.160697

10451

استغالل واحد  أو  أكثر من
الصالون للتصفيف والتجميل
والعناية بالجمال والرياضة
واالسترخاء للجسم والوجه واملانيكير
والباديكير ومساج التنحيف وإزالة
الشعر والجسم والوجه سواء نهائيا
أو  ال ومنتج صحي وساونا وحمام
وبشكل عام أي خدمة يمكن أن تعزز
الرفاهية ؛
إنتاج ،وتوزيع ،واستيراد،
وتطوير ،ومعالجة ،وتعبئة ،وتحويل،
وتعبئة ،وبيع بالجملة أو  بالتجزئة
لجميع السلع والخدمات املتعلقة
بكافة قطاعات النشاط .وعلى وجه
الخصوص ،العطور ،واملكياج،
والشامبو ،والشعر ،والعناية
بالجسم والوجه ،واملجوهرات
واإلكسسوارات ،والرياضة،
ومنتجات الطاقة ،وما إلى ذلك ؛
الدراسات والنصائح والترقيات
التدريبية وجميع الخدمات التي لها
عالقة مباشرة أو غير مباشرة  بـأحد 
األشياء املذكورة أعاله ؛
توزيع واستيراد وتصدير أي منتج
متعلق بنشاطه الرئي�سي ؛
املساهمة املباشرة  أو  غير
املباشرة ،بجميع الوسائل ،للشركة
في جميع العمليات التجارية التي قد 
تتعلق بأحد  األشياء املذكورة  أعاله،
وبشكل عام ،جميع املعامالت املالية
أو التجارية أو الصناعية أو املنقولة
أو  العقارية املتعلقة بالغرض
املؤس�سي املشار إليه أو القادرة على
تسهيل تحقيقه وتطويره.
املدة  99 :سنة من يوم تسجيله
في السجل التجاري للرباط برقم
.160645
رأسمال الشركة  :تم تحديد 
رأس املال بمبلغ مئة ألف درهم
( )100.000مقسمة إلى ألف ()1.000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة مرقمة من فاتح إلى 1.000
وموزعة على النحو التالي :

الجريدة الرسمية
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السيدة نجاة لشهب  250حصة ؛
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
 ESTHECAREن 750حصة ؛
إجمالي األسهم املكونة لرأس املال
 1.000حصة.
املقر  ،15 :شارع األبطال شقة
رقم  ،4أكدال الرباط  -املغرب.
املسير  :السيدة نجاة لشهب،
حاملة للبطاقة الوطنية رقم
 F98271هي مسيرة  الشركة لفترة 
غير محدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل
الشركة في السجل التجاري للرباط
إلى غاية  31ديسمبر .2022
الفوائد  :سيتم أخذ  % 5لتكوين
صندوق االحتياط القانوني.
اإليداع القانوني  :محفوظ في
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
فاتح يونيو  2022برقم .D125105
325 P
ائتمانية ماجستيك كونساي
انس  5شارع الحسن األول شقة رقم  3تجزئة
بلخير العمارة رقم  9الطابق الثاني تمارة

STE MIN PRODUCTION
SARL AU

تحويل املقر االجتماعي

بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة
في تمارة  بتاريخ  30ديسمبر 2021
قرر الشريك الوحيد  تحويل املقر
االجتماعي وذلك كالتالي :
تحويل املقر االجتماعي الذي كان
يوجد  بموحدين سيدي محمد  1
بلوك  H M 6NR E Bالدار البيضاء
إلى العنوان التالي محل رقم M002
عمارة  رقم  A248EBإقامة النور
تامسنة تمارة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  23نوفمبر
 2016تحت رقم .00618906
للنشر والبيان

ائتمانية ماجستيك كونساي
انس  5شارع الحسن األول شقة رقم  3تجزئة
بلخير العمارة رقم  9الطابق الثاني تمارة

STE SPATA
SARL AU

توسيع الهدف االجتماعي

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املوقع في تمارة  بتاريخ
 22فبراير  2022لشركة ذات
مسؤولية محدودة  SPATAش.ذ.م.م
قرر الشركاء ما يلي :
توسيع الهدف االجتماعي للشركة
للممارسة األنشطة التالية :
استيراد وتصدير ؛
تجارة ؛
تجارة  النباتات األجار الشجيرات
الصغيرة ؛
تجارة البدور.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  2يونيو   2022تحت رقم
.125178
للنشر والبيان
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ائتمانية ماجستيك كونساي
انس  5شارع الحسن األول شقة رقم  3تجزئة
بلخير العمارة رقم  9الطابق الثاني تمارة

STE DE CONSTRUCTION
SALMOUNE FRERES
SARL SCSF

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة
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وعموما جميع العمليات املالية
التجارية الصناعية املتعلقة باملنقول
أو  بالعقار املرتبطة بشكل مباشر
أو  غير مباشرة  بالهدف االجتماعي
لتطوير الشركة.
املقر االجتماعي  13 :تجزئة
سامسوفي الصخيرات.
املدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة  :تبث في مبلغ
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة مقسمة كالتالي :
عبد  الكبير سلمون  700حصة
اجتماعية ؛
جواد سلمون  100حصة
اجتماعية ؛
ن
الهام سلمو  100حصة
اجتماعية ؛
الياس سلمون  100حصة
اجتماعية ؛
مجموع الحصص  1000حصة
اجتماعية.
التسيير  :تم تعيين عبد  الكبير
سلمون مسير للشركة وذلك ملدة غير
محدودة.
التوقيع االجتماعي  :قبلت الشركة
توقيع املسير عبد  الكبير سلمون
لجميع العقود التي تتعلق بها.
السنة اإلجتماعية  :من فاتح يناير
إلى الحادي والثالثين من ديسمبر.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بتمارة 
بتاريخ  15مارس  2022رقم السجل
التجاري .135707
للنشر والبيان
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بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة
في الصخيرات بتاريخ  29يناير 2022
ائتمانية ماجستيك كونساي
تم تأسيس الشركة ذات مسؤولية
انس  5شارع الحسن األول شقة رقم  3تجزئة
محدودة والتي خاصياتها كالتالي :
بلخير العمارة رقم  9الطابق الثاني تمارة
التسمية STE DE :
STE BRASETRAD
CONSTRUCTION SALMOUNE
SARL
.FRERES SARL SCSF
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الهدف االجتماعي  :هدف الشركة
محدودة
داخل املغرب أو خارجه هو  :
بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة
أشغال مختلفة للبناء ،شراء في الرباط بتاريخ  2فبراير 2022
األرا�ضي الحضرية والقروية من أجل تم تأسيس الشركة ذات مسؤولية
محدودة والتي خاصياتها كالتالي :
 326 Pإعادة بيعها.

التسمية STE BRASETRAD :
.SARL
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 مباشرة  بالهدف االجتماعي
لتطوير الشركة.
املقر االجتماعي  54 :زنقة
تانسيفت شقة رقم  1اكدال الرباط.
املدة   99 :سنة ابتداء من يوم
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
رأسمال الشركة  :تبث في مبلغ
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة مقسمة كالتالي :
ابراهيم ملقدم  500حصة
اجتماعية ؛
السعدية القطابي االدري�سي 500
حصة اجتماعية ؛
مجموع الحصص  1000حصة
اجتماعية.
التسيير  :تم تعيين السيد ابراهيم
ملقدم مسير وحيد للشركة وذلك ملدة 
غير محدودة.
التوقيع االجتماعي  :قبلت الشركة
توقيع املسير السيد  ابراهيم ملقدم
لجميع العقود التي تتعلق بها.
السنة اإلجتماعية  :من فاتح يناير
إلى الحادي والثالثين من ديسمبر.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  6أبريل  2022رقم السجل
التجاري .159257
للنشر والبيان
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شركة أوفاهيم

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها   100.000  :درهم
مقرها االجتماعي رقم11
الطريق 1703حي السعادة البيركوال
الدشيرة الجهادية
تبعا للعقد املحرر بتاريخ  18أبريل
 2022تم تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية تحتوي على امليزات التالية  
التسمية   :أوفاهيم  -ش.م.م.
املقر التجاري  :رقم11
الطريق 1703حي السعادة  البيركوال
الدشيرة الجهادية  .
الرأسمال  100.000  :درهم .
النشاط التجاري    :األشغال
املختلفة والبناء.
الربح   :يقتطع  5باملائة من األرباح
الصافية من أجل االحتياط القانوني.
التسيير    :تم تعيين السيد  عبد 
الحفيظ أوفارة كمسير للشركة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى غاية  31دجنبر .
املدة  99  :سنة ابتدءا من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري .
و قد تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بإنزكان بتاريخ  13ماي
 2022تحت رقم  . 911
بمثابة مقتطف و بيان        
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حسابات ادميم
ش.م.م.
 336شارع املقاومة ايت ملول
الهاتف 0528240004 :
الفاكس 0528249216 :

STE M7 TRANS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات
الشريك الوحيد 

تاسيس شركة

بموجب عقد  عرفي محرر بتاريخ
 18ماي  2022ثم وضع القانون
األسا�سي لتأسيس شركة محدودة 
املسؤولية وذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
  األهداف  :بيع و شراء االدوات
و  التجهيزات املكتبية    /االشغال
املختلفة و البناء /التجارة العامة.
املقر االجتماعي      :رقم  11الطابق
االول عمارة  امنار شارع محمد 
الخامس انزكان
الرأسمال االجتماعي  100.000 :
درهم موزع على  1000حصة و قيمة
كل واحدة منها ب  100درهم مملوكة
للسيد محمد اودايشو.
      التسيير    :تم تكليف السيد 
محمد  اودايشو لتسيير الشركة
ملدة  غير محددة و  تفويضه جميع
صالحيات التدبير و توقيع املستندات
االدارية و البنكية و غيرها .
اإليداع القانوني   :تم اإليداع لدى
املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ 20
ماي   ،2022تحت رقم .959
332 P

التسمية .STE M7 TRANS :
الشكل :شركة ذات املسؤولية
املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأسمال الشركة :حدد رأسمال
الشركة في  100.000درهم مقسمة
إلى 1000حصة اجتماعية بقيمة
 100دراهم للواحدة و  هي كلها في
ملكية السيد الرشيد محمد.
مقر الشركة :الطابق السفلي رقم
 67تجزئة السعادة ايت املول
نشاط الشركة :النقل الوطني و 
الدولي للبضائع لحساب الغير
التسيير :عين السيد  الرشيد 
محمد  كمسير للشركة ملدة  غير
محدودة.
التوقيع :الشركة ملزمة بالتوقيع
الوحيد للمسير السيد  الرشيد 
محمد.
السنة املالية :من  01يناير إلى 31
املركز الجهــوي للخدم ــات
ديسمبر.
تيزنيت.الهاتف05.28.60.24.10 :
املدة   :مدة الشركة محددة في 99
STE BAYLAL TRANSPORT
سنة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ثم اإليداع القانوني بكتابة
تأسيس شركة
الضبط باملحكمة االبتدائية انزكان
بناء على محضر الجمع العام
يوم  26ماي  ،2022تحت رقم  993التأسي�سي املنعقد  بتاريخ 19 :
ورقم السجل التجاري .26187
ماي  ،2022تأسست شركة ذات
 331 Pاملسؤولية املحدودة  باالعتبارات
التالية:
– Création de société – Comptabilité
االسم  :شركة   BAYLAL
  TRANSPORT Fiscalité – Conseil Juridique –Etude deذات املسؤولية
projet –Gestion financière
املحدودة.
Avenue Hassan II Les chalets Imm.
العنوان  :دوار الفيض جماعة
OUCHBANI 2éme Etage En face de la
 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRAاكلو تيزنيت تيزنيت.
CHTOUKA AIT BAHA
الهدف  :نقل املستخدمين.
PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158
املدة  99 :سنة.
R.C : 34 262 INZEGANE
رأس املــال  :رأس مال الشركة
GSM : 06 03062700
هو  100.000درهم مقسمة إلى 100
STE NEW INVENTURE
حصة بقيمة  100درهم لكل حصة.
     تأسيس شركة
التسيير  :تعيين السيد زكار لحسن
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ  12مسيرا للشركة.
ماي   ،2022ببيوكرى حررت قوانين
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت
شريك وحيد خصائصها كالتالي                                                                                :بتاريخ  26ماي  ،2022تحت رقم  
التسمية  :نيو  انفونتوغ   .2022/ 169 NEW
333 P
. INVENTURE

10453
FIDUCIAIRE ANZI

STE TRAVAUX BATIMENTS
ROUTE
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 26أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
الصفة   القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
التسمية  SOCIETE TRAVAUX:
.BATIMENTS ROUTE
الهدف االجتماعي   :أشغال البناء
املختلفة  ،تهيءالطرق.
رأس املال  100.000 :درهم،
مقسم كالتالي       :
السيد يوسف مسامح 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد وهيب شمشوي400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد املودن  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
مجموع  1000حصة  بقيمة 100
درهم للحصة لكل فرد.
املدة    99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
التسيير  :السيد وهيب شمشوي
كمسير وحيد ألجل غير محدود.
السنة املالية  :من فاتح يونيو 
إلى31ماي من كل سنة ما عدا السنة  
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقراإلجتماعي  :رقم  1296حي
تدارت أنزا – أكادير.
رقم السجل التجاري :
.51481-AGADIR
تم اإليداع القانوني      :بمكتبة
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ  20
ماي  2022تحت رقم .109884
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الجريدة الرسمية

10454

STE A TAN TAN
PRODUCTION CHAKOR
SARL A.U

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ   16
ماي  ،2022تم تأسيس شركة  ذات
املسؤولية املحدودة ذات املميزات
التالية:
التسمية STE A TAN TAN :
PRODUCTION
CHAKOR
.SARLA.U
املقر االجتماعي  :زنقة  13حي
بئرانزران  – طانطان .
الرأسمال  10.000 :درهم مقسمة
على    100حصة من فئة 100,00
دراهم.
الهدف  :اإلنتاج السنيمائي  .
الشركاء  :عبد  الباسط شكور ،
مغربي ،مزداد بتاريخ 18/05/1989
بطانطان  ،ب.ت.و رقم  JF41313
السنة املالية    :تبتدئ من فاتح
يناير و  تنتهي في  31دجنبر من كل
سنة.
التسيير  :تسير الشركة حاليا من
طرف :عبد الباسط شكور ملدة غير
محددة.
السجل التجاري  :تم باملحكمة
االبتدائية بطانطان بتاريخ   27ماي
  ،2022تحت رقم . 7015
335 P

BIJOUTERIE LE C-ZAM
S.A.R.L
شركة محدودة املسؤولية

تاسيس شركة

بمقت�ضى عــقد  عرف ــي بأكـادير
بتاريخ  15أبريل  2022تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية.
االسم    :بـ ـيـ ـج ــوت ــري ل ــو  س ــيزام
ش.م.م
هدف الشركة       :متجر
مجوهرات  ،استيراد و تصدير                                    .
مقر الشركة      :اقامة دارون ب  
  -رقم   -  01حــي السالم    -أك ــادير.
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تم اإليداع القانوني بكتابة
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان
الى غاية  31من دجنبر.
املدة 99 :سنة ابتداء من تاريخ يوم  27ماي  ،2022تحت رقم  1011
ورقم السجل التجاري هو .26199
التسجيل في السجل التجاري
338 P
وقد  تم اإليداع القان ــوني لدى
مصلحة كتابة الضبط باملحكمة
STE NIZAK TRAV
التجارية باكادير بتاريخ  21مارس
SARL AU
 ،2022حت  رقم  .109494
CapitaL : 100.000 Dhs
337 P
Siège :HAY AL AMAL EL
حسابات ادميم ش.م.م
OUATIA TANTAN
 336شارع املقاومة ايت ملول
ICE : 003007286000038

املدة   :محدودة في  99سنة                                                          .
الرأسمال          :محدد في مبلغ    
 100.000درهم مقسمة الى 1000
حصة من فئة    100درهم للواحدة 
مقسمة كالتالي :
زكرياء امرابط  333.33 ...حصة .
عبد  اللطيف امرابط                          ........
 333.34حصة .
محمد امرابط  333.33 ....حصة .
  التسيير     :السيد زكرياء امرابط
املسير الوحيد للشركة و  ملدة  غير
محدودة.
الهاتف 05.28.240004الفاكس
االرباح       :توزع االرباح الصافية
05.28.249216
بعد  االقتطاعات القانونية على
TADDAGT CAR
الشركاء.
شركة ذات مسؤولية محدودة  
تم االيداع القانوني بكتابة
تاسيس شركة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ
باكادير بتاريخ  27ماي  2022تحت  21ماي  2022ثم وضع القانون
رقم . 110045
األسا�سي لتأسيس شركة ذات
الخالصة و التذكير
 336 Pمسؤولية محدودة باملميزات التالية:
التسمية .TADDAGT CAR :
الشكل  :شركة ذات املسؤولية
Sté AGENCE IMMOBILIERE
املحدودة  .
SARIH
رأسمال الشركة :حدد رأسمال
sarL AU
شركة ذات مسؤولية محدود وذات الشركة في  100.000درهم مقسمة
إلى  1000حصة اجتماعية   بقيمة
ألشريك ألوحيد
 100دراهم للواحدة و  مقسمة كما
رأسمالها  100.000  :درهم
مقرها الجتماعي :حي الفرح  3زنقه   يلي :
السيد زافي مصطفى  500حصة.
ب رقم  125بنسركاو اكادير
تبعا للعقد  املحرر بتاريخ  23و السيد بخبيش محمد  500حصة.
مقر الشركة :كراج رقم  04زنقة
مارس  ،2022تم تأسيس شركة
محدودة  املسؤولية وذات ألشريك  1508حي رشدي البيركوال الدشيرة 
ألوحيد تحتوي على امليزات التالية :الجهادية انزكان.
نشاط الشركة :تأجير السيارات
التسميةSociété AGENCE :
 IMMOBILIERE SARIH sarL AUا     بدون سائق.
التسيير :عين السيد زافي مصطفى
املقر االجتماعي  :حي الفرح  3زنقه  
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
ب رقم  125بنسركاو اكادير.
التوقيع  :الشركة ملزمة
الرأسمال 100.000 :درهم.
النشاط التجاري :وكاله عقاريه .بالتوقيعات املشتركة لسيد  بخبيش
الربح :يقتطع  5باملائة من محمد و السيد زافي مصطفى.
السنة املالية  :من  01يناير الى
األرباح الصافية من اجل االحتياطي
 31ديسمبر.
القانوني.
املدة   :مدة الشركة محددة في 99
التسيير :تم تعيين السيد الصريح
سنة.
مصطفى كمسير لشركه.

ت ــأسيــس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي ب تاريخ 18
ديسمبر  ،2021تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة  بشريك
وحيد باملميزات التالية :
التسمية    :نيزاك تراف .
املقر االجتماعي  :حي االمل الوطية
طانطان.
الرأسم ـ ـ ـ ــال  100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة من فئة
 100درهم.
الهـ ـ ـ ـ ـ ــدف     :االشغال العمومية و 
البناء.
الشـ ـ ـ ـ ــريك الوحيد  :
السيد حسن اكرا 1000 ....حصة.
املسير القانوني    :حسن اكرة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية   كلميم بتاريخ  14فبراير
  ،2022تحت رقم.2022/34.
339 P

STE MED FRIO II

SARL AU
RC : 51527 / AGADIR

تاسيس شركة

عقد  عرفي تم باكادير بتاريخ 13
أبريل  ،2022تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة  من شريك وحيد 
مواصفتها كالتالي :
التسمية .MED FRIO II   :
الهدف االجتماعي:مقاول نقل
البضائع وطنيا ودوليا لحساب الغير.
االستيراد والتصدير ،وسيط.
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املقر االجتماعي  :شقة ببلوك 03
زنقة  12رقم   03مكرر حي أسايس
تيكوين أكادير.
املدة  99 :سنة.
الراسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسمة الى  1000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للسهم
مقسمة كالتالي :
السيد  محمد  بازيز   كمسير
للشركة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير الى  31ديسمبر.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من 1
يناير الى  31ديسمبر.
االرباح  :مقسة حسب الفصل 17
من قانون الشركة.
االيداع القانوني  :تم ايداعه
باملحكمة التجارية باكاديرن تحت
رقم  110006يوم  25ماي .2022
340 P

STE LOHAS

ش.م.م ش.و
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :رقم  ،3زنقة ،347
امسرنات ،أكادير
,ICE 003078765000017
RC N° : 51561
شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

تأسيس الشركة

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
بأكادير في  19ماي   ،2022تم خلق
نظام تأسيس الشركة ذات املميزات
التالية:
الشكل    :شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد.
التسمية    :شركة  .LOHAS
الهدف	     :تهدف الشركة إلى :
تنظيم األحداث.
االستيراد و التصدير.
املقر االجتماعي    :رقم  ،3زنقة
 ،347امسرنات ،أكادير.
املدة االجتماعية  :حددت مدة 
الشركة في  99سنة.

الجريدة الرسمية

التسيير  :تعيين السيدة 
بروتسشين سيلفيا ،ذات الجنسية
األملانية ،الحاصلة على جواز السفر
رقم ، C9357WRT9مسيرة وحيدة 
للشركة ملدة غير محدودة.
التوقيع  :ستلتزم الشركة بالتوقيع
الوحيد للسيدة بروتسشين سيلفيا.
رأسمال الشركة   :حدد رأسمال
الشركة في  100.000درهم مجزأة 
على  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة موزعة على الشكل
التالي:
السيدة   بروتسشين سيلفيا                                                           ......
 1000حصة  100.000 ...درهم.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ    30ماي  ،2022تحت رقم
.110051
341 P

STE CARROSSERIE AUTO
MARABANA

-S.A.R.L
مقرها االجتماعي  :كراج رقم 160
زنقة وجدة الصناعي اكادير
بمقت�ضى محضر الجمع العام
التأسي�سي بتاريخ  13ماي     ،2022
شركة هيكل السيارات ذ.م.م   »-تمت
املصادقة على ما يلي :
التسمية   :تسمية الشركة هيكل
السيارات ماربنا  «ش.ذ.م.م -
مقر الشركة  :جعل املقر
االجتماعي للشركة بالعنوان التالي :
كراج رقم  160زنقة وجدة 
الصناعي اكادير.
رأسمال الشركة   :تم تحديد 
رأسمال الشركة في  100.000درهم
مقسمة إلى 1000درهم للحصة    
 100درهم للحصة وموزعة كاآلتي:
السيد محمد ماربنا   500حصة    
 50.000درهم .
السيد  اسماعيل   ماربنا   500
حصة   50.000درهم.
أهداف الشركة :اصالح وصيانة
هياكل السيارات.

10455

األرباح يتم اقتطاع  5%لتكوين
مكانيك عام .
التشخيص للسيارات وإعادة  الرصيد  االحتياطي املنصوص عليه
قانونا.
البرمجة  .
تم اإليداع القانوني بكتابة
االغاثة ونقل السيارات .
بيع قطع الغيار واالكسوسوارات   الضبط لدى املحكمة التجارية
غسل السيارات وإصالح العجالت باكاديرتحت رقم 110039بتاريخ 27
ماي .2022
والتوازن .
للخالصة والتذكير
بيع السيارات  واالستيراد
قبال حسن
والتصدير .
343 P
التسييـر   :يعتبر السيد  محمد 
ماربنا   املسير الوحيد لشركة هيكل
STE BUSINESS SEASON
السيارات ماربنا  «ش .ذ.م.م   »-
.SARL AU
املــدة 99 :سنة ابتداء من  13ماي
املقر االجتماعي :مكتب رقم 26
.2022
مجمع مامونيا شارع حسن بونعماني
اإليداع القانوني :لقد ثم اإليداع
حي الداخلة اكادير
لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ
تاسيس شركة
 30ماي   ،2022تحت رقم 110053
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ  9ماي
السجل التجاري .51563
 ،2022ثم وضع القانون األسا�سي
 342 Pلشركة محدودة  املسؤولية ذات
املميزات التالية׃
MONZA SURF MOROCCO
االسم BUSINESS SEASON   :
.SARL AU
SARL AU
هدف الشركة׃1-بيع و  توزيع
مقرها  االجتماعي :حي تامراغت
جميع املواد.
جماعة اورير
املدة   :محددة في  99سنة.
تاسيس شركة
الراسمال    :محدد في مبلغ
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ   14
أبريل  ،2022ثم  وضع القانون  100.000درهم مقسم الى
األسا�سي لشركة محدودة  املسؤولية 1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة  قد  تم اكتتابها
ذات املميزات التالية׃
االسم  MONZA SURF   :للسيد محمد عياش.
التسير :تم   تعيين السيد  محمد 
.MOROCCO SARL AU
هدف الشركة׃ وحدة لإلقامة عياش كمسيرللشركة ملدة  غير
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء
السياحية.
اإلداري و البنكي منفردا.
املدة   :محددة في  99سنة .
األرباح يتم اقتطاع  5%لتكوين
الراسمال    :محدد في مبلغ
 100.000درهم مقسم الى الرصيد  االحتياطي املنصوص عليه
قانونا.
1000حصة من فئة  100درهم
تم اإليداع القانوني بكتابة
للحصة الواحدة  قد  تم اكتتابها
الضبط لدى املحكمة التجارية
للسيد محسن الزغراري.
باكادير تحت رقم  110007بتاريخ
التسير :تم  تعيين السيد محسن
 25ماي .2022
الزغراري كمسيرللشركة ملدة  غير
للخالصة والتذكير
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء
قبال حسن
344 P
اإلداري و البنكي منفردا.

الجريدة الرسمية

10456

STE OSKANA

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تأ سيس شركة

تبعا للعقد  العرفي املؤرخ باكادير
في  20أبريل    ،200تقرر تأسيس
شركة ذات املميزات التالية :
التسمية االجتماعية OSKANA :
شركة ذات املسؤولية املحدودة وذات
شريك واحد  .
الهدف االجتماعي:
أشغال البناء املختلفة.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية املرتبطة بشكل مباشر أو 
غير مباشر باألهداف املذكورة أعاله.
املقر االجتماعي    :رقم  2شقة
 6الطابق الثالث رقم  591الحي
املحمدي اكادير.
الرأسمال االجتماعي 10.000:
درهم مقسمة إلى  100حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة ,موزعة
كالتالي :
اشطر عزالدين  100 ...حصة.
التسيير  :عين السيد  اشطر
عزالدين  كمسير وحيد للشركة ملدة 
غير محدودة.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير و تنتهي في  31دجنبر من
كل سنة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
باكادير بتاريخ  24ماي   ،2022تحت
رقم  . 109988
345 P

العنوان  :تجزئة بني ازناسن رقم
 12الدشيرة الجهادية انزكان.
رأسمالها  100.000 :درهم  
موزعة إلى    1000حصة قيمة كل
حصة 100درهم.
تم تعيين السيد محمد بهال املوقع
للشركة ملدة غير محدودة .
املدة :مدة عمر الشركة  99سنة
من تاريخ تأسيسها النهائي.
السجل التجاري اإليضاحي رقم  
.26201
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بإنزكان بتاريخ  30ماي
  ،2022تحت رقم .1015
346 P

STE TRANSPORT DOUZIT
SARL AU

تأسيس شركة

بناءا على عقد  عرفي ،مسجل
بكلميم بتاريخ  20ماي  ،2022تم
وضع القوانين األساسية لشركة
محدودة املسؤولية TRANSPORT  :
 DOUZITذات الخصائص التالية :
الهدف  :هدف الشركة في املغرب
كما في الخارج هو:
نقل البضائع واألمتعة بدون
مرافقين لحساب الغير.
املقر االجتماعي  :ودادية افران
األطلس الصغير كلميم.
املدة  99  :سنة.
الرأسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم على  1000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للواحدة 
وهي في نصيب:
الحسن الكبوس     1000حصة
اجتماعية.
STE EBA CAR
التسيير  :تسير الشركة وملدة غير
شركة ذات مسؤولية محدودة
محدودة  من طرف السيد  ابراهيم
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد  عرفي املؤرخ في الكبوس .
ثم االيداع القانوني باملحكمة
 17فبراير  ،2022تم تأسيس شركة                      
االبتدائية بكلميم بتاريخ  26ماي
  EBA CARش.م.م.
هدفها  :بيع و  شراء السيارات  ،2022تحت رقم  .203/2022
347 P
املستعملة.
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STE IMMOWINK
SARL

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 19ماي  ،2022تم تأسيس شركة
ذات املميزات التالية:
التسمية     :شركة ايمووينك
ش.م.م.
الهدف االجتماعي :أشغال البناء   .
العنوان      :عند  شركة اكادير.
دوميسيلياسيو  برقم  02زنقة 01
يلوك ب شارع الحسن الثاني ايت
ملول .
املدة 99    :سنة.
الرأسمال 100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم.
السنة االجتماعية      :من فاتح
يناير إلى  31دجنبر من كل سنة.
التسيير     :يسير الشركة السيد 
نورالدين عطار ملدة غير محدودة.
السجل التجاري    :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  30ماي
 ،2022تحت رقم  .1016
348 P

STE TESSLA OPTIC

SARL AU
شركــة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركــة

املدة   99 :سنة من تأسيس
الشركة
وقد  تم اإليداع القانوني بمكتب
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان
بتاريخ  25ماي  ،2022تحت رقم
.890/2022
وتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري تحت رقم. 26177
349 P

STE IMOURANE ALL
SEASONS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة

طبقا للعقد  املؤرخ في  26مايو 
 ،2022تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية   محدودة   دات الشريك
الوحيد  بالخصائص التالية   :
االتسمية IMOURANE ALL :
.SEASONS
الهدف    :الفنادق وأماكن اإلقامة
املماثلة.
رأسمال املجموعة   100.000 :
درهم.
املسير :بيروين رشيد.
املقر االجتماعي :رقم  50تجزئة  
املختار سو�سي  2اكادير املغرب .
املدة  99  :سنة.
تم اإليداع القانوني للمجموعة
بالسجل التجاري باملحكمة   التجارية
باكادير  تحت رقم   110033بتاريخ
  26مايو  .2022
350 P

بمقت�ضى عقد  عرفي بتارخ 10
ماي  ،2022تأسست شركة ذات
مسؤولية محدودة  باملواصفات
التالية :
التسمية . STE TESSLA OPTIC:
املوضوع    :أخصائي البصريات
والنظارات بالتقسيط.
املقر االجتماعي  :بلوك 01رقم
 125حي العرب ازرو ايت ملول.
رأسمال الشركة  :حدد املبلغ في
ILLIGH HÔTEL
 100000درهم مجزأ إلى  1000حصة
شركة ذات مسؤولية محدودة
من فئة   100درهم للواحدة.
تأسيس شركة
التسيير  :أسند التسيير إلى السيد ايت
طبقا للعقد  املؤرخ في  26ماي
تسيكيلت عبد هللا ملدة غير محدودة.
أما بالنسبة للتوقيع البنكي ،تلتزم  2022تم تأسيس شركة ذات
الشركة بالتوقيع الوحيد للسيد ايت املسؤولية   محدودة   دات الشريك
الوحيد  بالخصائص التالية   :
تسيكيلت عبد هللا.
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التسمية .ILLIGH HÔTEL :
الهدف    :الفنادق وأماكن اإلقامة
املماثلة.
رأسمال املجموعة   100.000 :
درهم.
املسير :حدادي فاطمة .
املقر االجتماعي :رقم  90شارع
غاندي القدس اكادير املغرب.
املدة  99  :سنة.
تم اإليداع القانوني للمجموعة
بالسجل التجاري باملحكمة   التجارية
باكادير  تحت رقم    11003بتاريخ 26
ماي  .2022
351 P

STE C2FTIZ CONSULTING
SARL

تأسيس شركة

بناء على عقد  عرفي حرر بتزنيت
بتاريخ  21أكتوبر  ،2021تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية وذات الخصائص التالية:
التسمية C2FTIZ   :
.CONSULTING
الهدف :استشارات إدارية.
مكتب الدراسات.
مركز التكوين  	.
املقر االجتماعي :رقم  48تجزئة
النافع تيزنيت.
الرأسمال االجتماعي :حدد في
مبلغ   100.000درهم  درهم ،مقسم
إلى  1000حصة .موزعة على النحو 
التالي :
نافع فاضمة   500 ....حصة.
ايداملحجوب محمد  500 :حصة.
التسيير :ستسير الشركة من
طرف السيد  فاضمة نافع ملدة  غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة  
االبتدائية تيزنيت يوم  18يناير 2022
تحت رقم .22/2022
352 P

الجريدة الرسمية
مكتب حسابات ابن عامر

STE TAGORFIT

SARL
ش.م.م.
التعريف املوحد للمقاولة     :
003072898000025
السجل التجاري 4151 :
بموجب عقد  عرفي بتاريخ 27
ابريل  2022و  املسجل بتاريخ 09
ماي  2022تحت رقم    00037101
 : REتأسست شركة ذات املسؤولية
املحدودة  شريك وحيد ،تفاصيلها
كالتالي:
التسمية  « TAGORFIT « :ش.م.م
هدفها :االشغال املختلفة او 
البناء -االستيراد و التصدير
العنوان التجاري  :مركز ميرلفت
اقليم سيدي ايفني   
رأس مال ــها    100.000 :درهم   
 100.000درهم   موزعة إلى 1000
حصة  قيمة كل حصة  100درهم.
تسيير الشركة    :تم تعيين السيد  
ازلف عمر كمسير وحيد  للشركة
ملدة  غير محدودة  مع إعطائها كامل
الصالحيات حسب القانون األسا�سي
للشركة.
امل ــدة :مدة عمر الشركة  99سنة  
من تاريخ تأسيسها النهائي.
اإليداع القانوني  :تم إيداع
امللف القانوني بمكتب الضبط
لدى املحكمة االبتدائية بكلميم رقم
 2022/200بتاريخ  25ماي .2022
353 P

شركةامزكين تراف

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الواحد 
مقرها  االجتماعي   :رقم  405جنان  
عزيزو تارودانت  83200 -تارودانت
رقم التقييد في السجل التجاري   :
8753
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي    ،2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية:

10457

SM.T

الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة   SUD :. SARL AU
الشكل   :شركة ذات املسؤوليةاملحدودة    .
الـمـوضـ ــوع         :بيع مستلزمات ومعدات وأثاث
مكتبية.
مقاول أشغال متنوعة أو البناء .
التجارة العامة.
الـمـقر االجـتـماعــي      :الطابقاألول تجزئة النهضة الكبرى رقم 639
أوالد تايمة.
م ـ ــدة الشرك ـ ــة       99  :سنة.رأسم ــال الشرك ـة     100.000.00 :درهم 1 000 ،حصة ب  100درهم.
الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر      :السيدة   :مينةصدقي.
لقد تم اإليداع القانوني للسجلالتجاري لدى املحكمة االبتدائية
بتارودانت تحت الرقم الترتيبي    215
بتاريخ    25ماي   2022رقم سجلها
التجاري هو. 8747
355 P

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الواحد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
االقتضاء بمختصر تسميتها  :امزكين
تراف.
غرض الشركة بإيجاز :
Travaux
divers
ou
constructions
,
Négoce
Importation et exportation
(marchand ou intermédiaire
.)effectuant
عنوان املقر االجتماعي رقم 405
جنان   عزيزو  تارودانت 83200 -
تارودانت املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة    100.000
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد   عبد العزيز  ايت الشيخ
على     1000:حصة بقيمة   100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن الشركاء
السيد   عبد  العزيز   ايت الشيخ
على  عنوانه رقم  405جنان  عزيزو 
حسابات ادميم ش.م.م
تارودانت    -املغرب.
 336شارع املقاومة ايت ملول
الهاتف  05.28.240004
االسم شخ�صي والعائلي ومواطن
الفاكس 05.28.249216
مسير الشركة    :
السيد   عبد العزيز  ايت الشيخ
STE. H.M FRESH
على  عنوانه رقم  405جنان  عزيزو  إعالن عن تأسيس شركة ذات
تارودانت    -املغرب.
مسؤولية محدودة 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بموجب عقد  عرفي محرر بتاريخ  
االبتدائية بتارودانت بتاريخ    30ماي  21ماي  2022ثم وضع القانون
 ،2022تحت رقم .223
األسا�سي لتأسيس شركة محدودة 
354 P
املسؤولية باملميزات التالية:
التسمية :شركة . H.M FRESH
SM.T SUD
الشكل :شركة ذات املسؤولية
SARL AU
املحدودة .
RC : 8747
رأسمال الشركة :حدد رأسمال
      تـأسـيـس شــركة                               
بمقت�ضى عقد  عرفي   بتاريخ الشركة في  100.000درهم مقسمة
 9ماي 2022تم وضع القانون إلى  1000حصة اجتماعية بقيمة
الـتأسي�سي لشركة محدودة   100دراهم للواحدة ومقسمة
املسؤولية تحمل الخصائص التالية :كما يلي :
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السيد  عزابي املصطفى 500
حصة.
والسيد  اولديب حسن 500
حصة.
مقر الشركة  :كراج رقم  97مكرر
زنقة رقم  561حي تراست انزكان.
نشاط الشركة:
النقل الوطني والدولي للبضائع
لحساب الغير.
بيع الخضر والفواكه .
االستيراد والتصدير          .
التسيير :عين السيد  عزابي
املصطفى كمسير للشركة ملدة  غير
محدودة.
التوقيع  :الشركة ملزمة بتوقيع
السيد عزابي املصطفى.
السنة املالية :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
املدة  :مدة الشركة محددة في 99
سنة.
ثم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية إلنزكان
يوم  31ماي 2022تحت رقم 1023
ورقم السجل التجاري  . 26205
356 P
مكتب التسيير  ،االعالميات واملحاسبة
كاجيسكو 
رقم  05عمارة بيشا تجزئة أمنية تيزنيت

SO-TIZNIT

إعالن بتأسيس شركة  SO-TIZNIT
ش.م.م.

بتاريخ  16ماي  2022وبموجب
عقد  عرفي عدد ، 38621تأسست
شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت
اسم «  »SO- TIZNITش.م.م هدفها
كالتالي:
مقهى.العنوان التجاري  :رقم  01تجزئة
توسالن طريق كلميم تيزنيت   .
رأس مال ــها   100.000.00  :درهم  
( مائة أالف درهم ) موزعة إلى 1000
حصة   قيمة كل حصة   ( 100,00
درهم ) مائة درهم.
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اإليداع القانوني :تم باملحكمة
االبتدائية بإنزكان بتاريخ  31ماي
 ,2022تحت رقم . 1031
358 P

تسيير الشركة    :تم تعيين السيد 
الحسين بعزيز كمسير وحيد للشركة
والسيد  صالح بعزيز كنائب مسير
ملدة غير محدودة مع إعطائهم كامل
الصالحيات حسب القانون األسا�سي
STE. SRSEIGE COMPTA SARL
للشركة.
Email: sarseige.compta@gmail.com
املـ ــدة   :مدة  عمر الشركة 99
STE ITIZAM-TRANS
( تسعة وتسعون سنة ) من تاريخ
تأسيس شركة
تأسيسها النهائي .
بمقت�ضي عقد عرفي مؤرخ في 28
اإليداع القانوني  :تم إيداع
أبريل 2022بتارودانت تم تأسيس
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
املحكمة االبتدائية بتيزنيت عدد  174الخصائص التالية :
بتاريخ  30ماي .2022
التسمية.STE ITIZAM-TRANS :
357 P
املقر اإلجتماعي  :دوار لكبير
الكفيفات اوالد تايمة تارودانت.
شركة STE GOBGOMAX
الهدف TRANSPORT DES :
SARL
PERSONNELLES POUR LE
بمقت�ضى القانون األسا�سي . COMPTE D’AUTRUI
للشركة املؤرخ بتاريخ 18ماي،2022
املدة  99 :سنة.
املسجل بتاريخ  24ماي  ,2022تكونت
الرأسمال100000 :درهم مقسمة
شركة ذات املسؤولية املحددة .إلى 1000حصة من فئة 100درهم
مسماة   STE GOBGOMAX .SARLلكل واحدة.
رأسمالها 100.000.00 .درهم.
 %100أي  1000حصة اجتماعية
الهدف االجتماعي:
لفائدة  هشام الوافي.
منعش عقاري.
التسيير  :تم تعيين السيد هشام
املقر االجتماعي :زنقة  401رقم الوافي كمسير للشركة   ملدة   غير
 01الطابق الثاني شقة رقم  02حي محدودة           .
اموكاي الدشيرة الجهادية.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
املدة 99 :سنة ابتداء من تاريخ القانوني باملحكمة االبتدائية
تسجيلها بالسجل التجاري  .
بتارودانت بتاريخ  31ماي2022
رأسمال الشركة مقسم كما يلي  :تحت رقم  229والسجل التجاري
السيد  الحسين الكوري  334رقم. 8759حصة         .
359 P
السيد  محمد  بوالرباب 333SOCIETE SOUSS
حصة .
السيد لعربي كومغار 333RAMASSAGE ET
حصة .
DISTRIBUTION
تسير الشركة :من طر ف
S.A.R.L
السيدالحسين الكوري والسيد 
شركة محدودة املسؤولية
محمد  بوالرباب والسيد لعربي
إنشاء شركة
كومغار بصفتهم املسيرين لشركة
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
ملدة غير محدودة.
   16فبراير  2022باكادير ثم وضع
السنة االجتماعية :تبتدئ من القانون األسا�سي لشركة محدودة 
املسؤولية  ذات املميزات التالية ׃ 
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر.

االسم SOCIETE SOUSS :
RAMASSAGE ET DISTRIBUTION
.SARL AU
هدف اللشركة :
توزيع ارساليات.
مقر الشركة      :رقم   8زنقة خالد 
بن الوليد حي الداخلة‚ اكادير.
املدة  :محدودة في  99سنة  .
الراسمال محدد في 10.000.00
درهم مقسم الى  1000حصة من
فئة  10دراهم للحصة الواحدة  تم
اكتتابها كما يلي :
السيد ا لوكاري    خالد10.000.00
درهم أي  1000حصة اجتماعية.
التسيير    :ثم تعيين السيدا
لوكاري خالد  كمسير للشركة ملدة 
غير محدودة.
األرباح   :يتم اقتطاع   5%لتكوين
الرصيد  االحتياطي املنصوص عليه
قانونيا.
ثم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
باكادير بتاريخ  29ما رس   2022تحت
رقم 		.109163
للخالصة والتدكير

360 P

Sté J&H PRIM

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 

التسمية.Sté J&H PRIM :
الرأسمال االجتماعي :حددرأسمال الشركة في 100.000.00
درهم مقسم إلى  1000سهم.
بقيمة  100درهم للسهم بحصص
مقسمة على الشكل التالي:
رشيد  الجهواري    650سهم  
 65000.00درهم.
احمد  حمداوي  350سهم
 35000.00درهم.
األهداف :تمارس الشركةاألهداف التالية في جميع التراب
الوطني (املغرب):
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الفالحة.املدة :حددت املدة  في  99سنةابتداء من تأسيسها.
املقر االجتماعي  :تجرئة السعادة بيوكرى اشتوكة ايت باها .
التسيير  :رشيد الجهواري     .تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية  
بانزكان تحت  رقم  1029بتاريخ 31
ماي.2022
361 P

STE PESCA MAR FISHS

SARL
AU CAPITAL DE : 100.000,00
DHS
Siège social : Domiciliée chez
STE WEDOM SARL
BLOC 25 AVENUE TETOUAN
N°133 BUREAU N°5 ET
6 TROISIEME ETAGE HAY
MOHAMMADI
AGADIR

STE.PESCA MAR FISHS

تـأسيـس:

بمقت�ضى عقد  عرفي مبرم بتاريخ
 18ماي    ، 2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة  ذات مسؤولية
محدودة  مميزاتها كالتالي :
التسميــةPESCA MAR FISHS  :
ش.م.م.
الهدف االجتماعي :
معالجة ،شراء وبيع جميعمنتوجات البحر.
التصدير واالستيراد.انتاج زيت ودقيق السمك.املقر االجتماعي    :عند ويدوم  
بلوك  25شارع تطوان   رقم 133
مكتب رقم  5و  6الطابق الثالث حي
املحمدي  اكادير.
  املـدة 99   :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها.
الرأسمال  100.000.00   :درهم
ويتكون من    1000حصة   من فئة
 100درهم مدفوعة بكاملها من  
طرف  :
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السيد اقريفة عبد الصمد340 :
حصة     .
السيد جلولي احمد    330 :حصة.
السيد البور سمير    330 :حصة.
التسيي ــر :الشركة مسيرة  من
طرف  السيد  جلولي احمد  ملدة غير
محدودة.
التوقيــع :الشركــة ملزمـة  بالتوقيع
املنفرد للسيد جلولي احمد .
السنة الحسابيـة  :تبتدئ من فاتح  
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
االيـداع  :تم إيداع امللف القانوني
للشركة لدى كتابة الضبط  باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  30ماي2022
تحت رقم .110075 :
السجل التجاري  :تم التسجيل
بالسجل التجاري لدى املحكمة
التجارية باكادير   بتاريخ    30ماي
  2022تحت عدد  .51583 :
362 P

رأس مال الشركة حدد في   :
 100.000.00درهم مجزء على 1000
حصة من فئة    100درهم  للحصة
لواحدة كلها مكتتبة  كالتالي :
السيد       رادف    اسماعيل             :
 500حصة  ،أي   50000.00درهم.
السيد      رادف  ابراهيم      500         :
حصة  ،أي   50000.00درهم.
املجموع          1000   :حصة  ،أي
 100.000.00درهم.
التسيير  :عين السيد   رادف   اسماعيل والسيد  رادف   ابراهيم
كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
السنة املالية :من فاتح يناير إلى 31ديسمبر .
املدة  99 :سنة.-2لقد  تم اإليداع القانوني
لدى املحكمة االبتدائية   بتارودانت
بتاريخ   31ماي 2022تحت رقم 231
السجل التجاري.8761 :
363 P

STE OULAD AHMED BEN
BOUCHAIB TRANS

شركة S.L.H.M

SARL
رأس مالها  100.000.00 :درهم
املقر االجتماعي   :حي الرطيم زنقة
انكاد أوالد تايمة

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة 

1بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخبتاريخ  16ماي ،2022تم إحداث
القانون األسا�سي للشركة ذات
املسؤولية املحدودة ،خصائصها
كالتالي :
التسميةOULAD AHMED     :. BEN BOUCHAIB TRANS SARL
املقر اإلجتماعي    : :حي الرطيمزنقة انكاد أوالد تايمة.
الهدف اإلجتماعي :نقل األشخاص لحساب الغير.
نقل البضائع لحساب الغير.
تنظيم الرحالت.

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

طبقا للعقد  املؤرخ في  18ماي
 2022تم تأسيس شركة دات
املسؤولية املحدودة  بشريك وحيد 
بالخصائص التالية  :
التسمية .S.L.H.M
الهدف :
 نقل البضائع.
اشغال متعددة .
رأسمال املجموعة 100000 00 :
درهم.
املسير:السيدة  مريم امغير .
املقر االجتماعي :حى الرجاء فى هللا
بلوك ب شارع  15رقم  02كلميم.
املدة  99  :سنة.
تم التسجيل بالسجل باملحكمة
االبتدائية كلميم تحت رقم . 4153
364 P

SOTRAPAY
sarl
رأس مالها  100000 :درهم
املقر اإلجتماعي  :دوار ايت حمو 
الصفاء اشتوكة ايت باها  

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة 
 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 18أبريل  ،2022تم إحداث القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة من طرف املوقعين للعقد،
خصائصها كالتالي :
التسمية.SOTRAPAY.  :املقر اإلجتماعي    :دوار ايت حمو الصفاء اشتوكة ايت باها.
الهدف اإلجتماعي :نقل املستخدمين لحساب الغير.رأس مال الشركة حدد في :
 100000.00درهم مجزء على 1000
حصة من فئة    100درهم للحصة
الواحدة كلها مكتتبة كالتالي :
السيد  ولهينت عثمان     500
حصة  ،أي      50000.00درهم.
السيد   اسناي يونس500:
حصة  أي      50000.00درهم.
املجموع  1000حصة أي
 100000.00درهم                .
التسيير  :عين السيد ولهينتعثمان والسيد اسناي يونس مسيرين
وحيدين لهذه الشركة ملدة  غير
محدودة.
السنة املالي ـ ــة  :من فاتح يناير إلى 31ديسمبر .
املدة  99 :سنة.-2لقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ
 31ماي  2022تحت رقم - 1032
السجل التجاري.26213 :
365 P
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STE.AMIRAV

تـأسـيـس شــركة

بمقت�ضى عقد  عرفي   بتاريخ
 25ماي 2022تم وضع القانون
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية:
الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة AMIRAV SARL :.AU
الشكل   :شركة ذات املسؤوليةاملحدودة ذات الشريك الوحيد.
الـمـوضـ ــوع :مقاول في أشغال البناء .
الـمـقر االجـتـماعــي   :تجزئة 707شارع شريف امزيان رقم  66العيون .
م ـ ــدة الشرك ـ ــة   99  :سنة.رأسم ــال الشرك ــة   : 1500.000.00درهم.
الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر :السيد ايت العبيديجمال رقم البطاقة الوطنية
. JC273103
 السنة   االجتمـاعيـة  :من فاتحيناير إلى  31ديسمبر من نفس السنة.
 لقد  تم التسجيل القانونيلدى املحكمة االبتدائية بالعيون في
السجل التجاري تحت رقم 41739
بتاريخ  25ماي.2022
366 P

STE OMEGASOLARE
SARL AU

تـأسـيـس شــركة

بمقت�ضى عقد  عرفي   بتاريخ        
 25ماي 2022تم وضع القانون
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية:
STE:
الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة. OMEGASOLARE SARL AU
الشكل   :شركة ذات املسؤوليةاملحدودة ذات الشريك الوحيد.
الـمـوضـ ــوع :شراء وبيع األلواح الشمسية        .
شراء وبيع معدات الضخ .
  أعمال متنوعة وإنشاءات.

الـمـقر االجـتـماعــي   :تجزئة حيموالى رشيد  كراج   ج رقم 102
العيون.
م ـ ــدة الشرك ـ ــة   99  :سنة.الشرك ــة  :
رأسم ــال100.000درهم.
الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر :السيد   :الشعرة ناجم  رقم البطاقة الوطنية JT3115
 السنة   االجتمـاعيـة  :من فاتحيناير إلى  31ديسمبر من نفس السنة.
 لقد  تم التسجيل القانونيلدى املحكمة االبتدائية بالعيون في
السجل التجاري تحت رقم 41735
بتاريخ 25ماي.2022
367 P
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STE ANISS FOOD

SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد  في  28فبراير 2022والدي
ثم بموجبه احدات تغييرات بشركة
 ANISS FOODشركة محدودة 
املسؤولية رأسمالها   100.000.00
درهم ومقرها االجتماعي هو  زنقة
مراكش الحي الحسني انزكان.
  حيت تقرر مايالي :
   حل شركة .ANISS FOOD :
تعيين املصفي للشركة:السيد 
سفيان موهين.
السيد مبارك موهين.
تحديد  مقر التصفية  :زنقة
STE ALAMI FORAGE
مراكش الحي الحسني انزكان.
SARL
ثم   االيداع   القانوني باملحكمة
تـأسـيـس شــركة
االبتدائية بانزكان في  26ماي2022
بمقت�ضى عقد  عرفي   بتاريخ تحث  رقم .996
 17ماي 2022تم وضع القانون
369 P
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية:
شركةSTE IMI OUSSAKA
الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة    STE ALAMI:SARL
.FORAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الشكل    :شركة ذات املسؤوليةرأسمالها  100.000.00 :درهم
املحدودة.
مقرها االجتماعي  :رقم  13ا تجزئة
الـمـوضـ ــوع        :حفر اآلبار.
أسكا تكوين اكادير
مقاول في أشغال البناء.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الـمـقر اإلجـتـماعــي  :شقة رقم بتاريخ  20ماي 2022لشركة. 209عمارة ا  4اكادير.
املوافقة على جميع عمليات
 م ـ ــدة الشرك ـ ــة    99  :سنة.التصفية.
رأسم ــال الشرك ــة 100.000 :درهم.
قرر املوافقة على تصفية الشركة
الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :السيد  :عالمي خالد   وتعيين السيد  العسري العربي
رقم بطاقة الوطنية    . BK116261
بتصفية الشركة.
السنة   االجتمـاعيـة    :من فاتحفي مقرها رقم  13ه تجزئة أسكا
يناير إلى  31ديسمبر من نفس السنة.
 لقد تم التسجيل القانوني لدى تكوين اكادير  .تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحكمة التجارية  باكادير في السجل
التجاري تحت رقم     51549بتاريخ التجارية باكادير بتاريخ  27ماي2022
تحت رقم .110038
27ماي .2022
368P
370 P

STE « IGRAR-N-TASSRA
IMMO
SARL

حل شركة
بموجب الجمع العام االستثائي
املنعقد بتاريخ  23ماي 2022صادق
شركاء الشركة على مايلي :
حل الشركة.
تعيين السيد  محمد  ايت الشكر
كمصفى قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان
التالي املحل الكائن بدوار زنيبي بلفاع
شتوكة ايت بها.
االيداع القانوني تم بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بانزكان بتاريخ  27ماي  2022وذلك
تحت رقم .1003
371 P
مكتب حسابات ابن عامر
وقف نهائي لنشاط الشركة « IGHREM BIO
»ش.ت
ICE : 000199508000082 R.C N°: 1987

STE. IGHREM BIO
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  29أبريل 2022
واملسجل بتاريخ  23ماي  2022تحت
رقم  : RE 40811و  4138ORلشركة
 IGHREM BIOش .ت رأسمالها
 1000.00درهم مقرها االجتماعي:
بدوار لبريزة  اغرم الركادة  تيزنيت ،
تمت املصادقة على  :الوقف النهائي  
لنشاط الشركة.
تم إيداع امللف القانوني بمكتب
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بتيزنيت تحت رقم  170بتاريخ
 27ماي .2022
372 P
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STE SAIBAS NEGOCE

STE STAR GLACON

SARL AU
بمقت�ضى  الجمع العام اإلسثنائي
لشركة STE SAIBAS NEGOCE
 SARL AUاملنعقد  بتاريخ 16ماي
 2022شركة محدودة  املسؤولية
ذات الشريك الوحيد  رأسمالها
 100.000,00درهم.
مقرها االجتماعي :بلوك د رقم 18
تجزئة أركانة ايت ملول.
  قرر ما يلي                :
  التصفية املسبقة للشركة. تعيين السيد  سعيد  بن أفقيركمصفي للشركة.
إلغاء عقد الشركة.
اإليداع القانوني وضع باملحكمة
االبتدائية بإنزكان تحت رقم 1010
بتاريخ  27ماي .2022
373 P

SARL au
شركة ذات مسؤولية محدودة  
(التصفية النهائية)

SOCIETE PRESSING
KASBAT TAHER
SARL
RC N° 20469 INEZGANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  100.000.00  :درهم    
مقرها االجتماعي  :بلوك  3رقم 23
الحرش قصبة الطاهر ايت ملول
بمقت�ضى محضر الجمع العام
بتاريخ  10ماي 2022لشركة.
قرر حل الشركة و  تصفيتها في
املقر الكائن بلوك  3رقم  23الحرش
قصبة الطاهر ايت ملول.
وتعيين السيد  الهواوي الحسن  
كمصفي لشركة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .966
374 P

تصفية شركة  STE STAR
GLACON SARL au

طبقا ملحضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في  23ماي
  2022بايت ملول  تقرر حل شركة
ذات املسؤولية املحدودة   STAR
 GLACON SARL auمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
االجتماعي   رقم  927مركز الحياة 
الحي الصناعي ايت ملول وحدد مقر
الشركة كمقر للتصفية النهائية.
وعين السيد  بن الزير رضوان  
كمصفي للشركة.
تم اإليداع القانوني للمجموعة
بالسجل التجاري باملحكمة
االبتدائية بانزكان تحت رقم 1014
بتاريخ  30ماي .2022
375 P

STE TIGOUGA
DISTRIBUTION
SARL
RC : 5431
    املقر االجتماعي :حي الجديد عين
العصيد أ و ال د بر حيل تا ر و د انت
بمق�ضي محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد  بتاريخ  16ماي
 2022اتفق الشريك الوحيد للشركة
على ما يلي		  	 :
تصفية املسبقة للشركة.
تعيين السيدة  العسري مينة
كمصفية للشركة.
ثم اإليـ ــداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بتارودانت بتاريخ  26ماي 2022تحت  
رقم . 220
376 P

10461

C.A CONSEIL
Siège social : 67, RUE AL WAHDA
AL WATANIA, LES AMICALES DES
,FONCTIONNAIRES
Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط لدى املحكمة االبتدائية
بانزكان بتاريخ  31ماي  2022تحت   
رقم 		 . 1022
للخالصة والتذكير
قبال حسن

AMAPEX SA
MODIFICATION
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد في  19أبريل  2022ثم بموجبه
احدات تغييرات بشركة   AMAPEX
  SAحيت قرر مايالي :
بيع  179سهم من السيد 
الخضيري الحسن لصالح السيد 
بنسايح بوجمعة.
إعطاء صالحيات التوقيع في
الحسابات املصرفية للشركة للسيد 
بن السايح أمين .
تتحرك الحسابات املصرفية
للشركة بالتوقيع املنفصل للسيد بن
السايح بوجمعة أو السيد بن السايح
أمين.
تحين القانون األسا�سي للشركة                .
ثم  أال يداع  القانوني باملحكمةالتجارية باكادير   في  30ماي2022
تحث   رقم  .110059
377 P

378 P

فونتيكونصاي ش.م.م.
;IF: 06 92 89 18
;RC: 14 009
TP: 48 15 13 14
TEL: 05 28 21 30 08

شركة ACTAS

ش.م.م
رأسمالها  100.000 00 :درهم
شقة  03رقم  60شارع مسعود
وفقاوي السالم اكاديرالعنوان
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ بتاريخ  17ماي
 2022تقررمايلي :
بيع السيد  زكرياء االبدر 500
حصة للسيدة فتيحة شيكر.
تمت تسمية السيدة  فتيحة
شيكر مديرة لشركة    ACTASمن
طرف الجمع العام االستثنائي ملدة 
غير محددة.
ستكون الشركة ملزمة بشكل
قانوني بتوقيع السيدة فتيحة شيكر.
توقيع البنك سيتم من طرف
AL KHAER D’AGADIR
السيدة فتيحة شيكر.
SARL AU
تم اإليداع القانوني لدى
محضر الجمع العام االستثنائي كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي اكادير يوم    25ماي  2022تحت
املؤرخ في 24ماي  2022قررمساهموا رقم.110009
الشركة ما يلي ׃
379 P
 1قرر السيد  سعيد  ازنكوكتفويت  500حصة اجتماعية البنته
ANBERMEDIA
للسيدة  كوتر ازنكوك و 500حصة
SARL
اجتماعية البنه السيد  عمران
رأسمالها  100.000درهم
ازنكوك كهبة.
شارع سيدي الحاج الحبيب التنالتي
 3تغيير الشكل القانوني للشركةرقم  59حي تكمي اوفال الدشيرة 
من   SARLAUالى . SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام
 4تحيين القانون األسا�سي اإلستثنائي بتاريخ 19ماي  2022قررشركاء الشركة املذكورة أعاله  مايلي :
للشركة.

الجريدة الرسمية

10462

تفويت السيد  بردكي عبد اللطيف  
ملجموع حصصه عددها    500حصة  
للسيد ستين ابراهيم.
إضافة النشاط التالي ألنشطة
الشركة :
انشاء الجريدة االلكترونية.
قبول استقالة السيد بردكي عبد 
اللطيف كمسير للشركة وتعيين
السيد ستين ابراهيم مسير مشترك       .
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية إنزكان
بتاريخ   25ماي  2022تحت رقم .986
380 P

EL KHAFIF PLAST
SARL
RC : 6609
بمقت�ضى محضر جمع عام بتاريخ
 17ماي  ،2022تمت املوافقة على :
تفويت حصص السيد  محمد 
الخفيف  100حصة اجتماعية
لصالح السيد نورالدين الخفيف.
تفويت حصص السيد  هشام
الخفيف  100حصة اجتماعية
لصالح السيد نورالدين الخفيف.
تحويل املقر اإلجتماعي من محل
ّ
شارع ولي
رقم  04قسارية ساكر
عهد حي اإلداري أوالد تايمة إلى دوار
الرياينة اسن أوالد تايمة.
تعيين السيد  هشام الخفيف
كمسير للشركة ملدة غير محددة.
لقد  تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
تارودانت تحت رقم  660بتاريخ
 30ماي  ،2022رقم سجلها التجاري
هو . 6609
381 P

بيع حصص :
باع السيد نيكوال جيرارد فيروج
 700حصص لفائدة السيد امدجار
عي�سى بتاريخ  5ماي 2022؛
باعت السيدة  عزيزة  العصيب
 200حصص لفائدة السيد امدجار
عي�سى بتاريخ  5ماي 2022؛
تغيير الفقرتين  6و 7من القانون
األسا�سي للشركة؛
تعيين السيد نيكوال جيرارد فيروج
كمسير للشركة ملدة غير محدودة؛
التوقيع البنكي  :تلتزم الشركة
بتوقيع السيد نيكوال جيرارد فيروج
أوالسيدامدجار عي�سى؛
تحديت القانون األسا�سي
للشركة؛
وقد  تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ    26ماي  ،2022تحت  
.110025
382 P

STE EXTRA PVC

SARL AU
بمقت�ضى العقد  العرفي ليوم 17
يونيو  ،2022واملسجل بأكادير بنفس
التاريخ ،قرر الشريك الوحيد  في
الشركة أعاله مايلي                               :
املصادقة على تحويل االسهم
املمنوحة للسيد  جيباني محمــد 
لفائدة  السيدة  إلهام درموك
الحاملة لبطاقة التعريف رقم س ش
 129226الساكنة بأكادير رقم 26زنقة النخيل بواركان                                              .
استقالة املسير السيد  جيباني
عزيز وتعيين السيدة  درموك إلهام
مديرة ومسيرة  جديدة ،ووحيدة،
ً
اذ  أنه من اآلن فصاعدا ،ستتم
إدارة الشركة إداريا وماليا  بالتوقيع
الوحيد للسيدة ديرموك إلهام.
الزيادة  في رأسمال الشركة
 400.000درهم ،لرفعه من
 100.000درهم الى 500.000
STE CARSALIS
درهم وذالك بإصدار وخلق 4000
SARL
حصة أجتماعية جديدة  بقيمة
بموجب محضر الجمع العام غير  100درهم لكل حصة ،حررت كلها
العادي بتاريخ  5ماي  ،2022تقرر عند  اإلكتتاب من الحساب الجاري
ما يلي :
للشركاء.
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ونتيجة لكل هذا ،اصبح رأسمال
الشركة  500.000درهم.
نتيجة للقرارات الصادرة  تم
تعديل املواد  7-8و 17من النظام
األسا�سي.
تحديت النظام االسا�سي للشركة.
اإليداع القانونـي تم بمكتب
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ   31ماي  ،2022تحت
عدد  ،110066السجل التجاري
. 30641
383 P

ELECTRO AIT BEN
HAWA
SARL AU
بمقت�ضي عقد  عرفي املؤرخ
بتاريخ  24ماي ّ ،2022بانزكان قررت  
الجمعية العامة االستثنائية لشر كة  
ELECTRO AIT BEN HAWA SARL
   AUمايلي     :
بيع  1000حصة اجتماعية   من
طرف السيد  سعيد  اشبوخ وطنيته
رقم  JC149569لفائدة السيد محمد 
امغار وطنيته رقم    JT46133بثمن
 100.00درهم للحصة اي مامجموعه
 100.000درهم .
استقالة املسير  :السيد  سعيد 
اشبوخ وطنيته رقم  .JC149569
إبراء ذمة املسير القديم :السيد 
سعيد اشبوخ.
تعيين مسير جديد  :السيد محمد 
امغار وطنيته رقم .JT46133
التوقيع االجتماعي  :السيد امغار
محمد.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة
االبتدائية بانزكان في  25ماي ،2022
تحت رقم . 981
384 P

LIHADE

قررت شركة  LIHADEشركة
ذات مسؤولية محدودة  بشريك
وحيد  رأسمالها  20.000درهم ،في
الجمع العام االستثنائي املنعقد 
يوم  9ماي  ،2022املصادقة على
ت ــفويت الح ـ ــصص االجتمـ ـ ـ ــاعية
( 200حصة) من طرف السيد 
جبران عبد  الهادي الحامل للبطاقة
التعريف الوطنية رقم JC147822
وذلك لفائدة   السيد  ازكاغ الحسن  
الحامل للبطاقة التعريف الوطنية
رقم . JE23587
توزيع الحصص :
الحصص االجتماعية موزعة على
الشكل التالي :
السيد ازكاغ الحسن   200  :حصة
بقيمة  20.000درهم   .
التسييـ ــر :
يعتبر  السيد ازكاغ الحسن مسيرا
للشركة ملدة غير محدودة و ذلك بعد 
قبول استقالة السيد  جبران عبد 
الهادي من مهامه كمسير للشركة
وتبرئة ذمته.
التوقيـ ــع:
تلتزم الشركة بالتوقيع الوحيد 
للسيد ازكاغ الحسن.
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ  
 25ماي  ،2022تحت رقم .214
385 P

STE MHDAWYA

SARL
السجل التجاري 4975 :
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ  
 12ماي  ،2022قرر مايلي :
بيع  20حصة من طرف السيد 
توفيق نقاز الى السيد  عبد  الفتاح
أزوض وبيع  20حصة من طرف
السيد  عادل نقاز ألى السيد  محمد 
نقاز.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.
تعيين السيدان عبد  الفتاح
أزوض  وحمد نقاز مسيران جديدان
لشركة.

الجريدة الرسمية
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تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بتارودانت تحت رقم  230بتاريخ
 31ماي .2022
386 P

STE SOUFOUSS TRANS

S.A.R.L
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي :عند رقم  24شارع
ابن الهيثم املنطقة الصناعية تاسيال
الدشيرة الجهادية انزكان

تفويت حصص
 وتغيير املقر االجتماعي للشركة

بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد يوم  10ماي
  ،2022لشركة STE SOUFOUSS
 ،TRANSشركة ذات مسؤولية
محدودة   رأسمالها    100.000درهم
الكائن مقرها عند رقم  24شارع ابن
الهيثم املنطقة الصناعية تاسيال
الدشيرة  الجهادية انزكان   .تقرر
ما يلي :
تفويت حصص  :تم تفويت
السيد الدمر فيصل   ل    500حصة
اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة للسيدة البياز حنان وتفويت
السيدة كوفاس سناء ل  300حصة
من فئة  100درهم للواحدة للسيدة 
البياز حنان و تفويت السيدة كوفاس
سناء ل  200حصة من فئة 100
درهم للواحدة للسيد  بودي محمد 
انوار.
تعيين املسير   تم   تعيين السيد 
بودي محمد انواركمسيرللشركة ملدة 
غير محدودة.
تغيير املقر االجتماعي للشركة :
تم تغيير املقر االجتماعي للشركة
الى  :كراج  1رقم  169درب ايت اوبيه
زنقة  709الدشبرة انزكان.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط  لدى املحكمة االبتدائية
إلنزكان تحت رقم  985بتاريخ  
 25ماي .2022
387 P

STE SOTES

SARL
AIT MELLOUL

تغيير

تغيير رﺃسمال ﺍلشركة  :من
  100.000درهم   إلى  400.000درهم.
وهكذا تصبح حصة الشركاء   
 4000حصة   مقسمة على الشكل
التالي :
السيد فاليو يونس  4000حصة.
السيد  طارق ستر هللا 4000
حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  18ماي
  2022تحت رقم .109854
389 P

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
يوم  9ماي  ،2022تم االتفاق على
ما يلي :
استقالة السيد  بوسبيبيط عمر
من منصبه كمسير للشركة وكمدير
للفرع.
تفويت  333حصة من السيد 
بوسبيبيط   عمر لفائدة  السيدة 
العبيل يامنة.
تفويت  333حصة من السيد 
TOLANTEC
شريك احمد لفائدة السيدة النائب
مينة.
SARL
تعيين السيد  صبير الحسن  
RC n° 21381
كمسير وحيد للشركة.
تعديل
اغالق فرع للشركة بالعنوان التالي
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
تجزئة افولكي رقم  162أيت ملول.
 26ماي  ،2022قرر مايلي :
اإليداع القانوني باملحكمة
بيع  1000حصة من طرف السيد 
االبتدائية انزكان يوم  24ماي ،2022
عبد  الرحمان تمزوغت الى السيد 
تحت رقم .970
الحسين تمزوغت.
388 P
تحيين القانون االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني بكتابة
SB TECH
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان
رقم  78شارع األمير عبد القادر
تحت رقم    1025بتاريخ  31ماي
حي املسيرة اكادير
خالل الجمع العام غير العادي .2022
املنعقد يوم  16مارس  ،2022تم
390 P
اتخاذ القرار بشان التغييرات التالية   :
تفويت الحصص :
STE TH DESIGNE
تفويت السيد  ابراهيم باملقدم
SARL
 150حصة التي يملكها من الشركة املقر االجتماعي   :شارع الخوارزمي
لصالح السيد يونس فاليو.
رقم  160مكرر حي املسيرة اكادير
تفويت السيد  ابراهيم باملقدم
بمقت�ضى عقد  عرفي املؤرخ في
 150حصة التي يملكها من الشركة
 23ماي  ،2022تقرر ما يلي :
لصالح السيد  طارق ستر هللا تبعا
تفويت السيد  شوري موالي
لتفويت الحصص هذا يصبح توزيع
راسمال الشركة على الشكل التالي :الحسين جميع الحصص التي يملكها
فاليو                                        في الشركة البالغ عددها  500حصة
السيد يونس
إلى السيد الجراي طه.
 500حصة.
تقديم السيد  شوري موالي
السيد  طارق ستر هللا                                     
الحسين استقالته من تسيير الشركة.
 500حصة.

10463

تعيين السيد الجراي طه كمسير
وحيد للشركة.
تحويل الشكل القانوني للشركة
من ش .م .م  إلى ش.م .م  ذات شريك
وحيد
تحيين القانون األسا�سي  للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية ألكادير
بتاريخ  31ماي  ،2022تحت رقم
.110077
391 P
STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL
SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA
.AGADIR
TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :
05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

STE ZERA DREE
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 12ماي  ،2022تم إقرار ما يلي :
تفويت  300حصة من السيدة 
سهام الزراوي الى السيدة  خديجة
أكرض.
تفويت  400حصة من السيدة 
هشام الزراوي الى السيدة  خديجة
أكرض.
تغيير املقر الرئي�سي للشركة من
محل رقم  112حي ليراك بواركان
أكادير إلى محل رقم  21إقامة فوق
الكدية رقم  C7بيرانزاران تيكوين
أكادير.
استقالة السيدة  سهام الزيراوي
من منصبها كمسيرة للشركة وتعيين
السيد يوسف رخلي كمسير جديد 
للشركة.
التوقيع للسيدة خديجة أكرض.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  12ماي
  ،2022تحت رقم .110010
392 P

الجريدة الرسمية
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STE MANI ISLMANE
SA.R.L
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
SIEGE SOCIAL : AV-ALLAL BEN
ABDELLAH N° 04 MARSA
LAAYOUNE
بمقت�ضى عقد عرفي بين الشركاء
املؤرخ بتاريخ  10مارس  ،2021تمت
املصادقة على ما يلي :
تفويت السيد  واكف حسن   500
حصة اجتماعية لفائدة  السيدة 
الهريست نادية.
تحبين القانون األسا�سي للشركة.
وقد  ثم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة االبتدائية
بالعيون تحث رقم 2022/1389
بتاريخ  18ماي .2022
من أجل النسخة والبيان

393 P

SOCIETE EL GRARA
SERVICES
SARL

قرار التوقيع

بمقت�ضى الجمع العام الغير
العادي املؤرخ بتاريخ  18ماي 2022
لشركة الكرارة سيرفيس.
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تقرر ما يلي :
منح صالحية توقيع العقود
وجميع العمليات البنكية ألي أحد 
من الشريكين :
السيد  أموكال عبد  العزيز أو 
السيدة  أموكال مريم ملدة  غير
محدودة.
تعديل الفصل  15من القانون  
األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
االبتدائية بانزكان يومه  26ماي
 ،2022تحت عدد  999/2022رقم
السجل التجارى .19247
394 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL
SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA
.AGADIR
TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :
05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

Sté BUREAU
D’ETUDE DE PROJETS
POLYTECHNIQUES
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استقالة السيد الكوري نورالد ين
من منصبه كمسير للشركة.
تعين السيد الخياط رشيد كمسير
للشركة ملد ة غير محدودة.
تحين القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإليـ ــداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة اال بتدائية
بالعيو  ن بتاريخ    28أ بر يل 2022
رقم .1226
396 P

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 3مارس  ،2022تم إقرار ما يلي :
استقالة السيد مصطفى عمراني
من منصب التسيير وتولي السيد 
طارق عمراني املنصب.
METAUX FRERES
التوقيع للسيد طارق عمراني.
س .ت  /4195تارودانت
اإليداع القانوني تم باملحكمة
بموجب   العقد  العرفي املؤرخ
االبتدائية بانزكان بتاريخ  25ماي في  5ماي    2022باوالد تايمة ،قدم
  ،2022تحت رقم .979
السيد أهدون عبد املجيد استقالته
 395 Pكمتصرف ،قبل الشركاء استقالته
مع إبراء الذمة الكاملة والنهائية،
شركة FLEUR D’ARGANE
يبقى السيد أهدون محمد املتصرف
ش.م.م .ش.و
الوحيد للشركة إزاء اإلدارات
تعديل
بمقت�ضى عقد  عرفي املؤرخ في العمومية والخصوصية ،ملدة  غير
 28أبريل  ،2022واملسجل بتاريخ محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
 2022/05/16بأكادير ،تقرر ما يلي :
تنحية السيدة  بزاز زهرة  من الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بتارودانت ،بتاريخ  24ماي 2022
منصب مسير شركة فلور داركان.
تعيين السيد  البير سعيد ليفي تحت رقم .209
مسير جديد للشركة.
397 P
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة
تم اإليداع القانوني
STE SOUIDID CASH
التجارية بأكادير بتاريخ  23ماي  
SARL AU
 2022تحت رقم .109904
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
مكرر
395P
SIEGE SOCIAL : RUE HASSAN
2 BD ABDELKRIM EL KHATABI
STE ERTL TRANS
IMM SOUIDID OULED TEIMA
SARL A.U
بمقت�ضى القانون االسا�سي
املقر ا الجتماعي  :رقم    126تجزئة
املؤرخ في  12أبريل  ،2022يحمل
املسيرة الخضرا ء العيو ن
الخصائص التالية :
السجل التجا ري35245 :
االسم القانوني STE SOUIDID :
شركة ذات املسؤولية محدودة
.CASH SARL
رأسما لها  100 000د رهم
OBJET
:
TRANSFERT
بمقت�ضى محضر الجمع العام  
االستثنائي املنعقد  بتاريخ  11أبريل D’ARGENT ET CHANGE -
 2022اتفق شركاء الشركة على PAIMENT DES FACTURES -
.TRAVAUX DIVERS
ما يلي :
FIDINFOR
BD LA LIBERTE 96
OULED TEIMA

التسيير  :تم تعيين السيد 
السويديد ميلود مسيرا للشركة ألجل
غير مسمى.
اإليداع القانوني تم في املحكمة
االبتدائية بتارودانت تحت رقم ،201
تحت السجل التجاري رقم .8731
398 P
C.A CONSEIL
Siège social : 67, RUE AL WAHDA
AL WATANIA, LES AMICALES DES
,FONCTIONNAIRES
Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

SODIAS
SARL

MODIFICATION

بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد  في  11نوفمبر  ،2018ثم
بموجبه احدات تغييرات بشركة
.SODIAS SARL
حيت قرر مايلي :
إعطاء صالحيات التوقيع في
الحسابات املصرفية للشركة للسيد 
بن السايح أمين ؛
تتحرك الحسابات املصرفية
للشركة بالتوقيع املنفصل للسيد بن
السايح بوجمعة أو السيد بن السايح
أمين.
صالحيات               .
ثم   أال يداع   القانوني باملحكمة
التجارية باكادير في  8ديسمبر 2021
تحث رقم .107626
399 P
STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL
SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA
.AGADIR
TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :
05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

STE SEJIK

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 3مارس  ،2022تم إقرار ما يلي :
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استقالة السيد مصطفى عمراني
من منصب التسيير وتولي السيدة 
خديجة عاصمي املنصب.
التوقيع للسيدة خديجة عاصمي.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  25ماي
 ،2022تحت رقم .978
400 P

STE WINS TRANS

SARL
ICE 002222967000096

تعديل

بمقت�ضى محضر الجمع العام غير
العادي بتاريخ  29أبريل   ،2022قرار
مساهمو الشركة ش م م   رأسمالها
 100.000درهم املوافقة على تعيين
السيد الحسن الناصري مسيرا جديد 
لشركة.
بيع  1000حصة من حسن علوة  
الى الحسن الناصري   .
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بطانطان بتاريخ   23ماي
 2022تحت رقم .97/2022
401 P

ARCHI-ELMA

SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام
لشركة أرش ـ ــي ال ــما ش.م.م بتاريخ
 12ماي  2022وبعد االستماع وقراءة 
املحضر ،تقرر ما يلي                                             :
تم تغيير املقر االجتماعي للشركة
من العنوان القديم وهو  مكتب
رقم  - 17الطابق الثالث  -عمارة أ -
مشروع ايتران  -الدشيرة  الجهادية،
الى العنوان الجديد و هو مكتب رقم
س ب  - 202الطابق الثاني  -بلوك س
 أكادير تيكنوبول  - 02فونتي  -أكاديرتم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بانزكان بتاريخ  31ماي  2022تحت
رقم . 1021
للخالصة والذكر

402 P

الجريدة الرسمية
SOUSS VOLAILLE

SARL A.U
رقم  ،123زنقةالناظور،
الحي الصناعي تاسيال،
الجماعة الحضرية الدشيرة 
الجهادية ،انزكان
السجل التجاري رقم  5525انزكان
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ بتاريخ  5ماي
 ،2022قررالشريك الوحيد  لشركة
سوس فوالي  ش.م .م شو مايلي :
تغيير مقر الشركة الى العنوان
التالي  :رقم  08و 09زنقة   طنجة   ،
شارع الفرابي الحي الصناعي تاسيال
الدشيرة الجهادية.
تعديل الفصل رقم  4من القانون
االسا�سي للشركة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
تـم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية النزكان.
403 P

مكتب التسيير ،االعالميات واملحاسبة
«كاجيسكو3

BELID DE CONSTRUCTION
الزيادة في الرأسمال
العام
الجمع
بمقت�ضى
لشركاء الشركة BELID DE
 CONSTRUCTIONش.م.م املنعقد 
يوم  7مارس  2022واملسجل بتاريخ
 21أبريل  2022عدد ،RE 33221
رأسمالها  1.000.000درهم  ،مقرها
االجتماعي ودادية الخير اوالد جرار
الركادة تيزنيت.
قرر الشركاء ما يلي :
 - 1الزيادة  في رأسمال الشركة
من  1000.000درهم إلى 3.000.000
درهم.
تم إيداع امللف القانوني بمكتب
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
تيزنيت تحت عدد  158بتاريخ 13
أغسطس .2022
405 P

10465

السيد  محمد لعظيمي   :
 1.000.000درهم 10.000 ،حصة.
السيد يونس لعظيمي   :
 1.000.000درهم 10.000 ،حصة.
تحيين القانون األسا�سي بتغيير
الفصول  06و.07
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .2022/205
406 P

STE ICHWA TRANSPORT

SARL AU
 –1بـموجب محضر قرار الشريك
الوحيد  بـتـاريـخ  12ماي    2022تم
االتفاق على ما يلي  :
*رفع الرأسمال االجتماعي للشركة
من  100.000درهم إلى 1.000.000
درهم وذلك بزيادة  مبلغ 900000
درهم بتعويضه بالحساب الجاري
STE BAY OPTIQUE
للشريك الوحيد.
SA.R.L A.U
تحديث القوانين األساسية
AU CAPITAL DE 100.000,00
للشركة.
DHS
SOCIETE DIMI-TRAV
 - 2وقد  تم اإليداع القانوني
SIEGE SOCIAL : IMM 12
بكتابة الضبط لدى هيئة املحكمة
SARL
 APPART 34 DYAR ANZA LOTاملقر االجتماعي  :حي الزاوية التجانية التجارية باكادير تحت رقم 110072
ANZA ELOULYA TADART ANZA
وذلك بتاريخ  31ماي .2022
زنقة واد زام أسـ ــا.
AGADIR
من اجل النسخة والبيان
بمقت�ضى عقد عرفي بين الشركاء السجل التجاري رقم  2017 :بكلميم
407 P
املؤرخ بتاريخ  11مارس  2022تمت
تعديل
املصادقة على ما يلي :
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ STE OUAZHA TRAVAUX
تغيير املقر االجتماعي للشركة  23ماي  2022واملسجل يوم 24
SARL
عمارة  12شقة  34ديار انزا تجزءة 
ماي  2022تم عقد  الجمع العام
بموجب محضر الجمع العام
انزا العليا تدارت انزا العليا تدارت
االستثنائي لشركة  DIMI-TRAVغير العادي بتاريخ  28أبريل 2022
انزا اكادير إلى املقر محل رقم 11
الطابق السفلي عمارة  رقم  03حي ذات املسؤولية املحدودة حيث تقرر تقررمايلي :
زيادة  رأس املال من 100.000
ما يلي :
تدارت انزا اكادير.
املصادقة على الزيادة في أسمال درهم الى    1.500.000درهم وذلك
تحبين القانون األسا�سي للشركة.
ر
بدمج مبلغ  1.400.000درهم عبر
وقد  تم اإليداع القانوني بكتابة الشركة من  500.000درهم الى
الحساب الجاري للشركاء.
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية
درهم.
2.000.000
تغيير الفقرة 7و 6من القانون
باكادير تحث رقم  109766بتاريخ
ن
متكو
الحالي
الشركة
أسمال
ر
األسا�سي للشركة.
 12ماي .2022
على
مقسمة
درهم
2.000.000
من
التوقيع البنكي :تلتزم الشركة
من أجل النسخة والبيان
100,00درهم
بقيمة
حصة
20.000
عـن الـمسـيـر
بالتوقيع الوحيد للسيدالوردي عبد 
 404 Pلكل حصة ،موزعة على الشكل التالي  :العزيز.
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تحديت القانون األسا�سي للشركةـ
وقد  تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ    26ماي    2022تحت رقم
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم
.110026
 408 Pمقرها اإلجتماعي   :رقم  ،76بلوك ك،
حي الهدى ،أكادير
 SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AUتوسيع النشاط اإلجتماعي للشركة
.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM
بمقت�ضى محضرالجمع العام
STE SW PROJET
اإلستثنائي للشركة املنعقد  بتاريخ
SARL
 12ماي  2022تقرر مايلي  :
توسيع النشاط اإلجتماعي للشركة.
 - Iبناء على محضر الجمع العام
تم توسيع النشاط اإلجتماعي
االستثنائي بتاريخ  19ماي  2022تقرر
للشركة وذلك بإضافة النشاطين
مايلي :
الرفع من رأسمال الشركة من التاليين.
مقاول أو وسيط في مجال اإلستيراد
 100.000درهم الى  500.000درهم.
تغيير البندين  5و 6من القانون والتصدير.
املتاجرة.
األسا�سي للشركة.
تحديث القانون األسا�سي للشركة.
تعيين السيد عبدالعزيز الناصري
تبعا ملا سبق قرر الشركاء تحديث
مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
القانون األسا�سي للشركة ،وذلك
 -IIتم اإليداع القانوني باملحكمة
لتلبية املتطلبات القانونية لدى
االبتدائية بانزكان بتاريخ  25ماي املحكمة التجارية بأكادير.
 2022تحت رقم .984
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
 409 Pالتجارية بأكادير بتاريخ  25ماي

شركة NOUR
INTERNATIONAL
»TRANSPORT SARL

شركة . ASATش.م
رأسمالها   10.000.000 :درهم
املقر اإلجتماعي  :إقامة املنزه  3بلوك
الطابق  2الشقة  207شارع الجيش
امللكي اكادير

توسيع نشاط الشركة

بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام
الغير العادي يوم  28أبريل ،2022
قرر املجلس االداري مايلي  :
تم توسيع نشاط الشركة إلى  
:تجهيز األسماك . MAREYAGE
تعديل الفصل 2من النظام
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكادير تحت رقم ،1681
بتاريخ   23ماي .2022
410 P

 2022تحت رقم .110019
للخالصة البيان
الـمـسـي ــرة الـوحـيـدة

411 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL
SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA
.AGADIR
TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :
05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

STE BEN COOK

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 11ماي  ،2022تم إقرار ما يلي :
تغيير النشاط الرئي�سي
للشركة من <  >RESTAURANTالى
<.>EPICERIE/IMPORT EXPORT
التسيير والتوقيع للسيدة  بن
سالمة شم�سي.
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اإليداع القانوني تم
باملحكمة التجارية ألكادير بتاريخ
 25ماي  2022تحت رقم 110011
ر.س.ت .41383
412 P

تحيين القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير في  11نوفمبر 2021
تحث رقم .107215
414 P

SOCIETE TWADA LKHIR

شركة  – KELSAcomش.م.م

املقر االجتماعي :  رقم  27بلوك  4حي
SERVICE
مبارك وعمر ايت ملول
Société à Responsabilité Limitée
رقم السجل التجاري10383:   
associé unique
انزكان
Au Capital de 100.000,00 Dhs
قررت الجمعية العامة االستثنائية
 Siège Social est fixé  : ROUTEاملنعقدة بتاريخ  21ماي  2022مايلي  :
NATIONAL N° 01 DOUAR
استبدال االسم العائلي للشريك
TAGANT GUELMIM
الوحيد  السيد   :بوالحنا -
ICE : 002609061000051
 BOULHANNAباسم    :اجامع
تعديالت قانونية
.OUJAMAA
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ  19ماي
اﻹيداع القانوني  :تم لدى املحكمة
 ، 2022قرر الشريك الوحيد ما يلي  :االبتدائية بانزكان بتاريخ  31ماي
تغيير االسم التجاري للشركة.
 ،2022تحت رقم .1030
415 P
إضافة أنشطة جديدة للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شــركة »DIMA SFA SARL
االبتدائية كلميم بتاريخ  26ماي
شركة ذات مسؤولية محدودة 
 2022تحت رقم .202/2022
درهم  100.000رأسم ــالها
413 P
مقرها االجتماعي   :القطعة رقم
C.A CONSEIL
 ،4887الشطر الثالث،
Siège
social
: 97, 1ER ETAGE, AVENUE
الحي املحمدي ،أكادير
,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

SOCIETE KHIDMA
AGADIR SERVICE SARL AU

MODIFICATION
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد  في  25نوفمبر  2021ثم
بموجبه احدات تغييرات بشركة »
« KHIDMA AGADIR SERVICE
  SARLشركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها  100 000.00درهم حيت
قرر مايلي  :
تغيير تسمية الشركة إلى LE C
.DOME
الزيادة في النشاط االجتماعي إلى :
توطين الشركات.

تأسيس فرع للشركة
تعيين مدير للفرع

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة املنعقد بتاريخ 25
أبريل  2022تقرر مايلي  :
 )Iتأسيس فرع للشركة.
تم تأسيس فرع جديد للشركة
بالعنوان اآلتي  :
رقم  ،2عمارة  ،22إقامة التضامن
أكادير.
 )IIتعيين مدير للفرع.
تم تعيين السيد مودنين عبد هللا
كمدير للفرع وذلك ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكادير بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .110054
للخالصة البيان

416 P
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شركـة « » STEAM NEGOCE
ش.م.م
بشريك وحيد 
الراسمال  100.000,00درهم
املقر االجتماعي   :املحل رقم ،1
تجزئة الوحدة بلوك ج رقم 80
العيون

فتح وكالة جديدة

الجريدة الرسمية

تعيين السيد  رضوان منير،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  IB26556والسيد  خليل منير
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،IB28612مسيري الشركة ملدة 
غير محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  التجارية بأكادير في  25ماي 2022
بتاريخ  21فبراير  ،2022تقرر ما يلي   :تحت رقم .110018
فتح وكالة جديدة بالعنوان املشار
418 P
اليه اسفله  :
املحل رقم 1-21ب شارع جابر بن
THE CASTLE
حيان الدشيرة الجهادية.
SARL
اضافة العالمة التجارية “EL
بمقت�ضى العقود املوقعة ،محضر
 ”HERRIللوكالة الجديدة استنادا إلى
الشهادة  السلبية املسلمة من طرف الجمع العام االستثنائي والقانون
املكتب املغربي للملكية الصناعية االسا�سي املتجدد بتاريخ  29أبريل
والتجارية بتاريخ  18فبراير  2022 2022قرر شركاء شركة THE
تحت رقم  .2484005 :
 CASTLE SARLما يلي  :
تعيين السيد  زكموني يوسف
اعالن وفاة السيد عمر منير مسير
مسيرا للوكالة ملدة غير محدودة.
مساهم في الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
املوافقة على السيد رضوان منير
االبتدائية بالعيون بتاريخ  13ماي
ممثال قانونيا لورثة السيد عمر منير
 2022تحت رقم  .1346/2022
 417 Pوفقا للعقد املوثق الصادر في أكادير

AGAFONTE
بمقت�ضى العقود املوقعة ،محضر
الجمع العام االستثنائي والقانون
االسا�سي املتجدد بتاريخ  29أبريل
 2022قرر شركاء شركة AGAFONTE
 SARLما يلي  :
اعالن وفاة السيد عمر منير مسير
مساهم في الشركة.
املوافقة على السيد رضوان منير
ممثال قانونيا لورثة السيد عمر منير
وفقا للعقد املوثق الصادر في أكادير
بتاريخ  11فبراير  2021أمام السيد 
املوثق عبد هللا أوغزيف.
املوافقة على استمرارية عمليات
الشركة.

بتاريخ  11فبراير  2021أمام السيد 
املوثق عبد هللا أوغزيف .
املوافقة على استمرارية عمليات
الشركة.
تعيين السيد  رضوان منير،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  IB26556والسيد  خليل منير
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،IB28612مسيري الشركة ملدة 
غير محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بإنزكان في  25ماي 2022
تحت رقم .983
419 P

التسييرالحر
لفندق ومقهى امنو

بمقت�ضى عقد  عرقي بتاريخ
 15أبريل  2022تقرر ما يلي  :
منح التسيير الحر من طرف السيد 
بولحسان محمد لفائدة  السيد 
بولحسان علي لألصل التجاري
املتعلق بالفندق واملقهى املسجل
بالسجل التجاري للمحكمة التجارية
باكادير تحت رقم  12110والكائن
بزنقة يعقوب املنصور شارع 29
فبراير تالبرجت اكادير.
420 P

STE AYOUB.MED TRAVAUX

10467

التسمية Ste 2HM FRUIT :
.S.A.R.L
الهدف  :تصدير واستيراد الخضر
والفواكه.
اعمال مختلفة.
تصدير واستيراد.
املقر االجتماعي  :تجزءة  اركانة
بلوك س رقم  49ايت ملول.
املدة   99 :سنة ابتدءا من تاريخ
التأسيس.
الشركاء :
موالي هشام العالوي  500حصة.
حميد مداد   500حصة.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم  .
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد موالي هشام العالوي والسيد 
حميد مداد.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير وتنتهي في  31دجنبر من كل
سنة.
األرباح  :تخصم  5%من اإلرباح
لتكوين االحتياط القانوني.
اإليداع القانوني  :تم االيداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان
تحت رقم 1038بتاريخ فاتح يونيو 
.2022
422 P

تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
تسمية الشركة  AYOUB.MED  :
.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز   :اشغال
مختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي :  جمعية
السالمة قرب مدرسة اقرأ املعديات
تارودانت.
مبلغ رأسمال الشركة 500.000 :
درهم (خمسمائة الف درهم).
شركة VIENNE OPTIC
يسير الشركة كل من السيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة
بوقسيم محمد والسيد  ايت صالح
شريك واحد
ايوب.
مقرها االجتماعي رقم  118شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة الحسن األول حي الداخلة  ،أكادير
االبتدائية بتارودانت بتاريخ  8ابريل
تأس ـيــس
 2022تحت رقم .477
 )Iبمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ ب
 30 421 Pمارس  2022بأكادير أسست
شركة ذات مسؤولية محدودة 
Ste 2HM FRUIT S.A.R.L
بشريك واحد.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
التسمية  :شركة VIENNE
محدودة
.OPTIC
بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
الهدف أخصائي نظارات.
املقر االجتماعي  :رقم  118شارع
 19ماي  2022تم تأسيس شركة
الحسن األول حي الداخلة ،أكادير.
ذات املسؤولية املحدودة التالية :
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املدة  99 :سنة من تاريخ التقييد 
في السجل التجاري.
الرأسمال  100.000 :درهم موزع
على  1000حصة بمقدار  100درهم
للحصة موزعة كالتالي :
 1000حصة للشريك الوحيد 
اآلنسة البحاجي منى.
التسيير  :تم تعيين اآلنسة
بنصالح نسرين مسيرة للشركة والتي
قبلت املهمة ملدة غير محددة.
 )IIالشركة مسجلة بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ  27ماي  2022تحت رقم
 ،51547وتم اإليداع القانوني بنفس
املحكمة وبنفس التاريخ تحت رقم
.110041
الستخراج والذكر
اآلنسة بنصالح نسرين

423 P

STE UNIVERS AIT SALAH

sarl
رأس مالها  100.000درهم
املقر اإلجتماعي   :شارع الوحدة 
حي الحرش مجمع  Aرقم  433أيت
ملول.

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 6ابريل  2022م ،تم إحداث القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة من طرف املوقعين للعقد،
خصائصها كالتالي  :
التسمية STE UNIVERS AIT :
.SALAH
املقر اإلجتماعي  :شارع الوحدة 
حي الحرش مجمع  Aرقم  433ايت
ملول.
الهدف اإلجتماعي  :
تجارة  السيارات والشاحنات
املستعملة.
رأس مال الشركة حدد في   :
 100.000درهم مجزء على 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة كلها مكتتبة كالتالي  :

السيد  رشيد  أيت صالح   750 :
حصة ،أي  75.000درهم.
السيد أمينة نزوز   250 :حصة ،
أي  25.000درهم.
املجموع  1000حصة أي 100.000
درهم.
التسيير عين السيد  رشيد  أيت
صالح مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير
محدودة.
السنة املالي ـ ــة   :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر .
املدة   99 :سنة.
 - 2قد  تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة اإلبتدائية بانزك ـ ــان بتاريخ
 12ماي  2022م تحت رقم - 896
السجل التجاري رقم  .26111 :
424 P
مكتب اوديكونطا ش.م.م
CABINET AUDICOMPTA

COMPTOIR DES
REVETEMENTS CODERE
S.A.R.L.AU

ت ــأسـيــس
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التوزيع ،االستيراد  ،التصدير،
الشراء ،البيع بالجملة ،نصف
الجملة ،والتقسيط للصباغة
ومواد البناء وجميع أنواع واملواد
الكيميائية.
وعموما جميع العمليات املتعلقة
باألنشطة املذكورة وكل األنشطة
املتشابهة أو ذات طابع من شأنه
توسيع وتنمية الهدف االجتماعي
للشركة.
املقر االجتماعي  :رقم  15زنقة
سبتة  -الحي الصناعي تاسيال،
الدشيرة الجهادية.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  90.000درهم مقسمة ل 900
حصة بقيمة  100درهم منسوبة
بالكامل للسيد أساكتي احمد.
املدة   99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء
حالة التمديد أو الفسخ املسبق
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة.
التسيير  :تم تعيين السيد احمد 
أساكتي كمسير وحيد للشركة ملدة 
غير محددة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .988

بمقت�ضى عقد  عرفي بتاريخ
 10ماي  2022تم تأسيس شركة
محدودة  املسؤولية ذات الشريك
الوحيد صفاتها كما يلي :
التسمية COMPTOIR DES :
REVETEMENTS
CODERE
 لالستخالص والبيان
S.A.R.L.AU
املسير
الهدف  :أن الشركة تهدف أساسا
425 P
إلى :
الطالء للبنايات
أشغال
شركـة اميڴرو
والتزيينات.
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
توزيع جميع املنتجات ،لوازم،
رأسمالها  100.000درهم
توابع ،مواد وجميع التجهيزات
املقر االجتماعي   :حي اساكا بلوك أ
الخاصة بالطالء والصباغة.
رقم  242تكيوين اكادير
تغطية األلواح ،الجدران ،ولوازم
بمقت�ضى العقد  العرفي املسجل
الديكورات
إعداد أشغال الصباغة والصباغة باكادير بتاريخ  27سبتمبر 2021
والذي ترتب عنه ما يلي  :
اإليكولوجية.
تصفية مسبقة لشركة اميڴرو.
ورق الجدران واألرضيات
مقر التصفية   :حي اساكا بلوك أ
والعشب االصطناعي.
البيع بالتقسيط لجميع مواد رقم  242تكيوين اكادير.
تعيين السيد كريم باها كمصف.
البناء أو البضائع كيفما كان نوعها.

اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية باكادير تحت رقم 107450
بتاريخ  30نوفمبر .2021
426 P

شركـة ساموتي

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي   :حي اوشاح شارع
موالي علي الشريف تراست انزكان
ايت ملول
بمقت�ضى العقد  العرفي املسجل
بانزكان بتاريخ  10ماي  ،2022والذي
ترتب عنه ما يلي  :
تصفية مسبقة لشركة ساموتي.
مقر التصفية   :حي اوشاح شارع
موالي علي الشريف تراست انزكان
ايت ملول.
تعيين السيدة لطيفة البركي
كمصف.
اإليداع القانوني  :باملحكمة
االبتدائية بانزكان تحت رقم 977
بتاريخ  24ماي .2022
427 P

STE LS COURAGE MAROC
SUCCURSALE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 10
نونبر  ،2021واملسجل في  3يناير
 2022بالرباط ،تاسست الشركة
الخصائص التالية :
الشكل  :فرع لشركة ذات مسؤولية
محدودة .STE LS COURTAGE
الهدف االجتماعي  :مركز االتصال
لالستغاثة لخدمات تكنولوجيا
املعلومات.
راسمال الشركة  00.00 :درهم.
املسير  :السيد LEROY THIERRY
.DIDIER
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الجريدة الرسمية
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املقر االجتماعي  :اقامة  56شارع
جبل العيا�شي ،شقة رقم  8الطابق
الثاني ،اكدال الرباط.
رقم التقييد  بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بالرباط .158823
428 P

STE APPILAB
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 7مارس  ،2022واملسجل في  4ابريل  
 2022بالرباط ،تاسست الشركة
ذات الخصائص التالية :
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي    :تكنولوجيا
املعلومات )مبرمج ،محلل ،مصمم)
مركز االتصال لالستغاثة لخدمات
تكنولوجيا املعلومات.
راسمال الشركة 100.000 :
درهم ،مقسمة الى  1000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
موزعة كما يلي :

شركة 1000 .... APPILAB SARL
حصة.
املدة   99 :سنة ابتداء من
التاسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :اقامة  30شقة
رقم  8زنقة موالي احمد  الوكيلي

MAITRE SI MOHAMMED BAINA
NOTAIRE

STE FONINVESZ

ش.م.م.ش.و.
مقرها االجتماعي  :عمارة  ،30دار
 8زنقة موالي احمد لوكيلي حسان
الرباط

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد  رسمي محرر
من طرف االستاذ  �سي محمد  باينة
بتاريخ  24أبريل  ،2022تم تاسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
باملواصفات التالية :
التسمية  :شركة .FONINVESZ
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
النشاط التجاري  :مطعم تنظيم
الحفالت واعداد املطاعم استيراد
وتصدير.
املقر االجتماعي  :العمارة  ،30
الدار  8زنقة موالي احمد لوكيلي
حسان الرباط.
املدة   :تم تحديد  مدة  الشركة
خالل  99سنة من تاريخ تسجيلها في
السجل التجاري.
الشركاء  :السيد أنس امزيان.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
السيد  أنس امزيان وذلك ملدة  غير
محدودة.
تم االيداع القانوني للشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ فاتح يونيو  ،2022
تحت رقم  ،125128السجل التجاري
رقم .160671
430 P
MAITRE SI MOHAMMED BAINA
NOTAIRE

DUO FONCIAMEZ

شركة ذات مسؤواية محدودة
بشريك وحيد
مقرها االجتماعي  :عمارة  ،30دار
 8زنقة موالي احمد لوكيلي حسان
الرباط

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد  رسمي محرر
حسان الرباط.
ي من طرف االستاذ  �سي محمد  باينة
رقم التقييد  بالسجل التجار
بتاريخ  24أبريل  ،2022تم تاسيس
باملحكمة التجارية بالرباط  .160443شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 429 Pباملواصفات التالية :

10469

اإليداع القانوني  :تم إيداع
شركة
:
التسمية
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى
.DUOFONCIAMEZ
الصفة القانونية  :شركة ذات املحكمة االبتدائية بتيزنيت بتاريخ
 12ماي  2022تحت رقم .155 /
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
432 P
النشاط التجاري  :مطعم تنظيم
الحفالت واعداد املطاعم استيراد
BELKAHIA ET FILS DE
وتصدير.
املقر االجتماعي  :العمارة  ،30
CONSTRUCTION
الدار  8زنقة موالي احمد لوكيلي
SARL AU
حسان الرباط.
تأسيس شركة
املدة   :تم تحديد  مدة  الشركة
تم بتاريخ  10ماي 2022وضع
خالل  99سنة من تاريخ تسجيلها في قانون منظم لشركة باملميزات
السجل التجاري.
التالية:
الشركاء  :السيد أنس امزيان.
التسميةBELKAHIA ET FILS     :
التسيير  :تسيير الشركة من طرف DE CONSTRUCTION SARL AU
السيد  أنس امزيان وذلك ملدة  غير شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
محدودة.
مساهم واحد.
تم االيداع القانوني للشركة لدى
الشكل القانوني   :شركة ذات
كتابة الضبط باملحكمة التجارية املسؤولية املحدودة ذات مساهم
بالرباط بتاريخ فاتح يونيو   ،2022واحد.
تحت رقم  ،125127السجل التجاري
الهدف       :
رقم .160669
  تاجر مواد البناء بالجملة.
431 P
املقر االجتماعي :رقم  67شارع
املنصور الذهبي الطابق الثاني شقة
ESSAYDI BOVINS
رقم  10مراكش  .
الرأسمال االجتماعي :حدد في مبلغ
شركة ذات مسؤولية محدودة
 100000درهم مقسمة إلى 1000
تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ حصة من فئة  100درهم موزعة
			        
 12أبرل  2022بتيزنيت قد تم تأسيس كاآلتي :
السيد  عبد  هللا بلكاهية 1000شركة ذات مسؤولية محدودة والتي
حصة     .
تحمل الخصائص التالية :
اإلدارة   :تسير الشركة ملدة  غير
التسمية STE ESSAYDI :
محدودة  من طرف السيد  عبد  هللا
.BOVINS
الهدف االجتماعي  :استيراد بلكاهية.
السنة االجتماعية    :تبتدئ من
املوا�شي.
رأسمال الشركة  100.000 :فاتح ينايرإلى غاية  31ديسمبر.
املدة  :حددت في  99سنة ابتداء
درهم.
السيدي ريان  50.000.00 :درهم .من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى
الزاهدي يامنة 50.000.000 :
املحكمة التجارية بمراكش بتاريخ
درهم.
املقر االجتماعي  :مركز سوق  31ماي 2022تحت رقم 136264
وسجلت الشركة في السجل التجاري
بونعمان  -تيزنيت.
التسيير  :تم تعيين السيدي ريان بمراكش تحت رقم.125923
433 P
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

الجريدة الرسمية

10470

STE KS EVENT
SARL AU
  تم بتاريخ  10ماي  2022اجتماع
عام استثنائي حدد بموجبه النقط
التالية:
تغيير االسم القانوني للشركة من
   KS EVENT SARL AUالى NOUR
.AND SAOND SARL AU
وقد  تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية   في مراكش 23
ماي 2022تحت رقم  .135999
434 P

STE ICE LADY
SARL
   تم بتاريخ  28فبراير2022
اجتماع عام استثنائي حدد بموجبه
النقط التالية:
 1نقل املقر الرئي�سي للشركةالكائن سابقا  بالشرف جوهرة النخيل
العمارة   Eالشقة رقم  1مراكش إلى
العنوان الجديد   :املكتب رقم 13
الطابق األول العمارة ستافروال طريق
 4دمم املخيم العسكري كليز مراكش.
 2وقد تم اإليداع القانوني لدىاملحكمة التجارية   في مراكش 20
أبريل 2022تحت رقم  .134971
435 P

STE BRAKETT
ACCESSOIRES
SARL
  تم بتاريخ  4مارس 2022اجتماع
عام استثنائي حدد بموجبه النقط
التالية:
 1توسيع الهدف االجتماعي إلىالعنصر التالي:
بيع مستحضرات التجميل.لتصبح األنشطة على النحو التالي:
بيع منتجات اإلكسسواراتالحرفية وغير الحرفية والهدايا
التذكارية (من البالستيك واملواد
األخرى).

متجر لبيع املالبس الجاهزة لألفراد (املالبس الجاهزة  املصنوعة
ً
ً
املصنوعة يدويا).
يدويا وغير
تاجر في االستيراد والتصدير.بيع مستحضرات التجميل. 2وقد تم اإليداع القانوني لدىاملحكمة التجارية   في مراكش 23
مارس 2022تحت رقم  .134147
436 P

Ste ELSO INVESTING

SARL
تم بتاريخ  18مارس 2022اجتماع
عام استثنائي حدد بموجبه النقاط
اآلتية:
أوال   -قام السيد  زياد سليم ببيع 160حصة للسيد محمد مزيغ.
قام السيد   املهدي الحرام ببيع
 170حصة للسيد  محمد  مزيغ.
وبالتالي يصبح ترتيب الحصص على
الشكل التالي:
 340حصة للسيد زياد سليم.
 330حصة للسيد املهدي الحرام.
 330حصة للسيد محمد مزيغ.
 تانيا – توسيع الهدف االجتماعيإلى العناصر التالية :
استيراد وتصدير وتوزيعمستحضرات التجميل ومنتجات
النظافة الشخصية واملبيدات
الحيوية.
استيراد وتوزيع وتسويقاملكمالت الغذائية.
ثالثا  لتصبح األنشطة على النحو 
التالي:
استيراد اعالف الكالب والقططوالخيول.
استغالل االمتيازات.استيراد وتصدير وتوزيعمستحضرات التجميل ومنتجات
النظافة الشخصية واملبيدات
الحيوية.
استيراد وتوزيع وتسويقاملكمالت الغذائية.
 ثالثا –استقالة السيد  املهديالحرام   من منصبه كمسير ثاني
للشركة.
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تم اإليداع القانوني يوم  8فبراير
يقبل الجمع العام استقالته.
 رابعا–تعيين السيد  زياد سليم  2022لدى املحكمة التجاريةكمسير وحيد للشركة.
بمراكش تحت رقم .132669
يقبل السيد  زياد سليم تعيينه
439 P
الجديد.
خامسا– تغيير امضاء الشركة:BLUEVIVACE
ستلزم الشركة باإلمضاء الوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة 
السيد زياد سليم.
رأسمالها  100.000 :درهم
تم اإليداع القانوني في املحكمة
املقر االجتماعي 6 :زنقة ضاية
التجارية في مراكش  8أبريل 2022
عوا ،الطابق الرابع ،شقة رقم ،16
تحت عدد .134623
أكدال ،الرباط
437 P
بمقت�ضى عقد  عرفي حرر بتاريخ
 29 SOCIETE ALMAS BATISSEأبريل  2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة محدودة  املسؤولية
SARL AU
تم بتاريخ   فاتح نوفمبر  ،2021خاصيتها كالتالي :
اجتماع عام استثنائي حدد بموجبه
الشركاء :
النقاط اآلتية :
الشاوي الغالي خالد.
أوال  :تصفية الشركة بتاريخ فاتح
بوخريص رجاء.
نوفمبر .2021
الهدف :للشركة األهداف التالية.
ثانيا  :ابراء ذمة السيد  عبد 
زراعة الحدائق و صيانتها.
الرزاق أبو عثمان دو جنسية مغربية
تنظيف.
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
تسويق النباتات.
 E36947كمحلل للشركة.
املدة 99 :سنة.
ثالثا  :التشطيب على الشركة
رأسمال الشركة  :محدد فيها قدره
بتاريخ فاتح نوفمبر .2021
تم اإليداع القانوني يوم  100.000 21درهم مقسم الى 1000
يناير   2021لدى املحكمة التجارية حصة من فئة  100درهم للواحدة 
موزعة بين املساهمين على الشكل
بمراكش تحت رقم  .132023
 438 Pالتالي :
الشاوي الغالي خالد   500حصة
& JPS CONSEIL
بمبلغ  50.000درهم.
DEVELOPPEMENT
بوخريص رجاء  500حصة بمبلغ
SARL AU
 50.000درهم.
تم بتاريخ  18أكتوبر 2021
املجموع  1000 :حصة بمبلغ
اجتماع عام استثنائي حدد بموجبه  100.000درهم.
النقاط اآلتية:
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
أوال :تصفية الشركة بتاريخ 18
السيدة بوخريص رجاء .
أكتوبر .2021
اإليداع  :تم اإليداع القانوني
ثانيا :ابراء ذمة السيد  SERGE
   PIERRE LAMBERTIدو  جنسية بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
فرنسية الحامل لجواز السفر رقم             بالرباط يوم فاتح يونيو  2022تحت
رقم .125141
  14DR47380كمحلل للشركة.
رقم بالسجل التجاري .160687
ثالثا  :التشطيب عل الشركة
440 P
بتاريخ  18أكتوبر .2021
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استقالة السيد  محمد  حمياني
SWAP OUT
برنو�صي من مهامه كمسير غير
شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك ،وتعيين مسير جديد لشركة
 ذات شريك وحيد
 U. B. E. Sش م م السيد  املهدي
رأسمالها  100.000 :درهم
النقاب ،ملدة غير محدودة.
املقر االجتماعي  6 :زنقة ضاية
تم اإليداع القانوني بكتابة
عوا ،الطابق الرابع ،شقة رقم ،16
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة 
أكدال ،الرباط
بمقت�ضى عقد  عرفي حرر بتاريخ يوم  20ماي  ،2022تحت رقم .8148
442 P
 29أبريل  ،2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة محدودة  املسؤولية
IMCHAYTEX
خاصيتها كالتالي :
شركة محدودة املسؤولية
الهدف  :للشركة األهداف التالية.
ذات شريك وحيد
استيراد وبيع وشراء أجهزة 
الرأسمال االجتماعي  10.000 :درهم
الكمبيوتر.
املقر االجتماعي  :شارع فلسطين
بيع وشراء األجهزة  اإللكترونية إقامة الخصاص رقم  1املحمدية
واألجهزة املنزلية.
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بتاريخ
املدة  99 :سنة.
 11أغسطس  2020تم تأسيس
رأسمال الشركة  :محدد فيها قدره شركة محدودة  املسؤولية ذات
 100.000درهم مقسم الى  1000الخصائص التالية :
حصة من فئة  100درهم للواحدة،
:
االجتماعية
التسمية
كلها ممنوحة للسيد شباني ابراهيم. IMCHAYTEX .
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
الهدف  :مقاول للوازم النسيج.
السيد شباني ابراهيم ،مسير وحيد.
الرأسمال   10.000 :درهم.
اإليداع  :تم اإليداع القانوني
الشكل القانوني  :شركة محدودة 
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية املسؤولية ذات شريك وحيد.
املقر االجتماعي  :شارع فلسطين
بالرباط يوم  01/06/2022تحت رقم
إقامة الخصاص رقم  1املحمدية.
.125140
التسيير  :عهد تسيير الشركة إلى
رقم بالسجل التجاري .160685
 441 Pالسيد عزيز وك�شي لفترة غير محدودة.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
االبتدائية ملدينة املحمدية تحت رقم
UNIVERSE BUILDING
 1124بتاريخ  22سبتمبر  2020رقم
ENGINEERING AND
السجل التجاري .26121

SERVICES
UBES

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :رقم  ،2عمارة 
 ،1525شارع طارق ابن زياد حي
املغرب العربي ،تمارة
تبعا ملداولة محضر الجمع
العام االستثنائي املنعقد  بتاريخ 5
أبريل  2022لشركة UNIVERSE
BUILDING ENGINEERING AND
 SERVICES U. B. E. Sش م م ،تقرر
ما يلي :

م.فتار

TEXSERVICES

443 P

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
الرأسمال االجتماعي  10.000 :درهم
املقر االجتماعي  :شارع فلسطين
إقامة الخصاص رقم  1املحمدية
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بتاريخ
 23يونيو   2021تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية ذات الخصائص
التالية :

10471

االجتماعية

:

سل سوليسيون

التسمية
إنوف فايشن
. TEXSERVICES
الهدف  :مقاول للوازم اليد  شركة ذات املسؤولية املحدودة
العاملة.
حل شركة
الرأسمال   10.000 :درهم.
سل سوليسيون
الشكل القانوني  :شركة محدودة  شارع االدريسية زنقة طارق زياد
املسؤولية ذات شريك وحيد.
رقم  64الطابق  ،90000 ، 1طنجة
املقر االجتماعي  :شارع فلسطين
املغرب
إقامة الخصاص رقم  1املحمدية.
إنوف فايشن شركة ذات املسؤولية
التسيير  :عهد تسيير الشركة إلى
املحدودة
السيد عزيز تغزوتي ثوتان لفترة غير
(في طور التصفية)
محدودة.
اإليداع القانوني تم باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي  5شارع
االبتدائية ملدينة املحمدية تحت رقم يوسف ابن تاشفين الطابق  2رقم
 90000 - 3طنجة املغرب.
 1607بتاريخ  12يوليو   2021رقم
حل شركة
السجل التجاري .28553
م.فتار
رقم التقييد في السجل التجاري
444 P
.107749
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FACE FIDUCIAIRE
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر حل
ORCHIDEE ASSUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة التوصية البسيطة
إنوف فايشن مبلغ رأسمالها 10.000
خطإ
استدراك ٍ
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 5
خطإ وقع بالجريدة 
استدراك ٍ
شارع يوسف ابن تاشفين الطابق 2
الرسمية
رقم  90000 - 3طنجة املغرب نتيجة
FACE FIDUCIAIRE
 209شارع مصطفى املعني ل  :ال يوجد نشاط.
و حدد مقر التصفية ب  5شارع
الطابق الثالث رقم  ،20130 ، 6الدار
البيضاء املغرب
يوسف ابن تاشفين الطابق  2رقم 3
 ORCHIDEE ASSURشركة  90000 -طنجة املغرب.
التوصية البسيطة
و عين:
وعنوان مقرها اإلجتماعي
السيد(ة) اميمة رضوان و 
 201شارع مصطفي املعاني ط  2عنوانه(ا) حي املزوق زنقة  09رقم 12
ش  9مرس السلطان  90000 20130 -طنجة املغرب كمصفي (ة)
الدارالبيضاء املغرب.
للشركة.
خطإ وقع بالجريدة 
إستدراك
ٍ
 وعند  اإلقتضاء الحدود
الرسمية عدد  5719بتاريخ  08يونيو 
املفروضة على الصالحيات املخولة
.2022
بدال من  :رقم التقييد في السجل لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
التجاري542711
تم اإليداع القانوني باملحكمة
يقرأ  :رقم التقييد في
التجارية بطنجة بتاريخ  23ماي
السجل التجاري542771
 2022تحت رقم .253933
الباقي بدون تغيير.
2I
1I

الجريدة الرسمية

10472
سل سوليسيون

نهاري تورس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 01تجزئة البحيرة الشطر الرابع -
 44000الصويرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1483
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  14أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 190.000درهم» أي من «10.000
درهم» إلى « 200.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .179/2022
4I
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اإلقتضاء بمختصر تسميتها ste :
.TURK-MARBRE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
مواد البناء  -استراد وتصدير -بيع
وتركيب الرخام.
عنوان املقر االجتماعي  :حي اوالد
بوعطية زنقة  3رقم 62000 11
الناضور املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  دمام حليمة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  دمام حليمة عنوانه(ا)
حي العمران تجزئة السعادة  رقم 2
 62000الناضور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  دمام حليمة عنوانه(ا)
حي العمران تجزئة السعادة  رقم 2
 62000الناضور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .823
5I

سل سوليسيون
شارع االدريسية زنقة طارق زياد
رقم  64الطابق  ،90000 ، 1طنجة
املغرب
نهاري تورس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قيسارية
بوطاهر زنقة  71رقم  11الطابق
االول حي املنظر الجميل 90000 -
طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au
.93375
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  ste TURK-MARBRE SARL
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تحويل
AU
املقر االجتماعي الحالي للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
«قيسارية بوطاهر زنقة  71رقم 11
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
الطابق االول حي املنظر الجميل
  90000طنجة املغرب» إلى «حي Ste,Fiduciaire Elyaakoubi SralAu
فرزداق إقامة الزريوح الطابق 7
165av Tanger 1er etage apt 3
الشقة  90000 - 39طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة nador، 62000، Nador maroc
التجارية بطنجة بتاريخ  24ماي ste TURK-MARBRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .254017
FINANCE CENTER
الشريك الوحيد
3I
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
AUDIOKECH
FIDUCIAIRE MOGADOR
بوعطية زنقة  3رقم 62000 11
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
SUD RENOVATION
الناضور املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
IMMOBILIERE
FINANCE CENTER
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
AV ALLAL EL FASSI N° 598
الشريك الوحيد
الشركة
رفع رأسمال
CM UNITE 5 MARRAKECH ،
13185
FIDUCIAIRE MOGADOR
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في 40000، MARRAKECH MAROC
 14أبريل  2022تم إعداد القانون
N 46 BD AL MASSIRA
 AUDIOKECHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
Essaouira Maroc
الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
SUD RENOVATION
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10
باملميزات التالية:
 IMMOBILIEREشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات القبو عمارة بن عبد الرزيق شارع
مسؤولية محدودة ذات الشريك
عالل الفا�سي  40000 -مراكش
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
املغرب
الوحيد.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند 
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم -313

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125647
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  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 :
.AUDIOKECH
غرض الشركة بإيجاز  - :تقويم
السمع
 استيراد وتصدير بيع وشراء جميع املعداتواألجهزة الطبية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 10
القبو  عمارة  بن عبد  الرزيق شارع
عالل الفا�سي  40000 -مراكش
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ثيو ابراهيم  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ثيو ابراهيم عنوانه(ا) حي
السالم  03شارع العقيد العالم عمارة 
 40الطابق  03الشقة  06البيضاء
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ثيو ابراهيم عنوانه(ا) حي
السالم  03شارع العقيد العالم عمارة 
 40الطابق  03الشقة  06البيضاء
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .135928
6I
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LUCA CENTER

WAJAD INGENERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

LUCA CENTER
BUREAU 2 IMM 786
ALMASSAR ROUTE DE SAFI
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 WAJAD INGENERIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دار زينة
كيليز طريق الدار البيضاء ،مراكش -
 4000مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.15491
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03فبراير  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) خديجة اغياظ
 25حصة اجتماعية من أصل 50
حصة لفائدة  السيد  (ة) طه ايوب
بنبلة بتاريخ  03فبراير .2022
تفويت السيد (ة) خديجة اغياظ
 25حصة اجتماعية من أصل 50
حصة لفائدة  السيد  (ة) يوسف
حمزة بنبلة بتاريخ  03فبراير .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14فبراير
 2022تحت رقم .132861
7I
LUCA CENTER

AMELKIS PRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

LUCA CENTER
BUREAU 2 IMM 786
ALMASSAR ROUTE DE SAFI
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 AMELKIS PROشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 29مكرر طريق ابن عائشة كيليز

الجريدة الرسمية

 83حصة اجتماعية من أصل 167
مراكش  4000 -مراكش املغرب.
تفويت حصص
حصة لفائدة  السيد  (ة) يوسف
ي
رقم التقييد في السجل التجار
حمزة بنبلة بتاريخ  03فبراير .2022
.54773
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي التجارية بمراكش بتاريخ  14فبراير
املؤرخ في  03فبراير  2022تمت  2022تحت رقم .132862
املصادقة على :
9I
تفويت السيد (ة) خديجة اغياظ
LUCA CENTER
 694حصة اجتماعية من أصل
RIADS ET DEMEURES
 1.387حصة لفائدة  السيد  (ة) طه
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ايوب بنبلة بتاريخ  03فبراير .2022
تفويت حصص
تفويت السيد (ة) خديجة اغياظ
LUCA CENTER
 693حصة اجتماعية من أصل
BUREAU 2 IMM 786
 1.387حصة لفائدة  السيد  (ة)
ALMASSAR ROUTE DE SAFI
يوسف حمزة بنبلة بتاريخ  03فبراير
MARRAKECH ، 40000،
.2022
MARRAKECH MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 RIADS ET DEMEURESشركة
التجارية بمراكش بتاريخ  18فبراير
ذات املسؤولية املحدودة
 2022تحت رقم .133080
 8Iوعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 72
درب زمران حي بريمة مراكش 4000 -
LUCA CENTER
مراكش املغرب.
تفويت حصص
OPERATIONS MALIERE
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
.22043
LUCA CENTER
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
BUREAU 2 IMM 786
املؤرخ في  03فبراير  2022تمت
ALMASSAR ROUTE DE SAFI
املصادقة على :
MARRAKECH ، 40000،
تفويت السيد (ة) خديجة اغياظ
MARRAKECH MAROC
 42حصة اجتماعية من أصل 83
 OPERATIONS MALIEREشركة حصة لفائدة  السيد  (ة) طه ايوب
ذات املسؤولية املحدودة
بنبلة بتاريخ  03فبراير .2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
تفويت السيد (ة) خديجة اغياظ
 16رقم  29طريق ابن عائشة كيليز  41حصة اجتماعية من أصل 83
مراكش  4000 -مراكش املغرب.
حصة لفائدة  السيد  (ة) يوسف
تفويت حصص
حمزة بنبلة بتاريخ  03فبراير .2022
ي
التجار
رقم التقييد في السجل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.55677
التجارية بمراكش بتاريخ  10فبراير
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  2022تحت رقم .132750
املؤرخ في  03فبراير  2022تمت
10I
املصادقة على :
FMJE
تفويت السيد (ة) خديجة اغياظ
شركة SERVERL DIGITAL
 84حصة اجتماعية من أصل 167
MANAGEME
حصة لفائدة  السيد  (ة) طه ايوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بنبلة بتاريخ  03فبراير .2022
الشريك الوحيد
تفويت السيد (ة) خديجة اغياظ

10473

تأسيس شركة

FMJE
Plate-forme d›écoute
d›orientation et
d›accompagnement route
Meknès hay taj rue 203 Ain
kadouss Fès ، 30000، FES
MAROC

شركة SERVERL DIGITAL
MANAGEME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 60الطابق الثاني املكتب رقم 10
تجزئة الوفاء طريق صفرو فاس Fes
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72657
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  :شركة
.SERVERL DIGITAL MANAGEME
غرض الشركة بإيجاز  :التسويق
االلكتروني ،انشاء مواقع و تطبيقات
على االنترنت.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 60الطابق الثاني املكتب رقم 10
تجزئة الوفاء طريق صفرو فاس Fes
 30000فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  هنيدة  عبدالحق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد هنيدة عبدالحق عنوانه(ا)
رقم  27زنقة جبل زالغ  2نرجس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هنيدة عبدالحق عنوانه(ا)
رقم  27زنقة جبل زالغ  2نرجس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .2684
11I
PME CONSULTING GROUP

A.S.A STUDIO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

معماري يشغل من واحد  إلى ثالثة
رسامين أو  حاسبين أو  كاتبات أو 
راقنات وبصفة عامة كل العمليات
التجارية والعقارية وغير العقارية
واملالية املتعلقة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة بالهدف املذكور أعاله.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 66
املكتب  10الطابق الثاني مركب
الجواهر شارع السالوي 30000 -
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  اللطيف صميلي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  اللطيف صميلي
عنوانه(ا) تجزئة الياسمين إقامة باب
فاس الشقة  6طريق إيموزار 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  اللطيف صميلي
عنوانه(ا) تجزئة الياسمين إقامة باب
فاس الشقة  6طريق إيموزار 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  19ماي 2022
تحت رقم .2218
12I

PME CONSULTING GROUP
رقم  ،66املكتب  ،11الطابق الثاني،
مركب الجواهر ،شارع السالوي،
املدينة الجديدة ،فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 A.S.A STUDIOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 66
املكتب  10الطابق الثاني مركب
الجواهر شارع السالوي 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72619
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19أبريل  2022تم إعداد القانون
ATELIER ELECTRO
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية TECHNIQUE DE L’ATLAS
محدودة ذات الشريك الوحيد  شركة ذات املسؤولية املحدودة
باملميزات التالية:
حل شركة
شكل الشركة  :شركة ذات SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
مسؤولية محدودة ذات الشريك
SARL AU
الوحيد.
 59شارع االمير موالي عبد هللا ،
تسمية الشركة متبوعة عند 
 ،54000خنيفرة املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ATELIER ELECTRO TECHNIQUE A.S.A :
.STUDIO
 DE L’ATLASشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
غرض الشركة بإيجاز  :مهندس
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن
سينا رقم  02شارع محمد الخامس -
 54450مريرت املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3161
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ATELIER ELECTRO TECHNIQUE
 DE L’ATLASمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة ابن سينا رقم 02
شارع محمد  الخامس 54450 -
مريرت املغرب نتيجة ل  :توقيف
نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب زنقة ابن
سينا رقم  02شارع محمد الخامس -
 54450مريرت املغرب.
و عين:
السيد(ة) الطيب كاسكاس و 
عنوانه(ا) زنقة ابن بطوطة رقم 66
حي ايت حجو  54450مريرت 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 بخنيفرة  بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .215
13I
gest consultants

NEOKIDS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

gest consultants
 15زنقة القا�ضي إلياس املعاريف
الدار البيضاء ،20100 ،الدار
البيضاء املغرب
 NEOKIDS PRIVEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 56زنقة  3شانتيمار  20110 -الدار
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
543077
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 :
.NEOKIDS PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :حضانة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 56زنقة  3شانتيمار  20110 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد جواد العراقي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بنشرقي غيتة  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  بنشرقي حفصة 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  جواد العراقي
عنوانه(ا)  1زنقة مارتيل انفا 20100
الدار البيضاء املغرب.
السيدة  بنشرقي غيتة عنوانه(ا)
تجزئة املنار فيال ميموزا رقم 1
 20130الدار البيضاء املغرب.
السيدة بنشرقي حفصة عنوانه(ا)
تجزئة انفال عمارة  ب 2شقة 1
شارع بعقوب املنصور  20120الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  جواد العراقي
عنوانه(ا)  1زنقة مارتيل انفا 20100
الدار البيضاء املغرب
السيدة بنشرقي حفصة عنوانه(ا)
تجزئة انفال عمارة  ب 2شقة 1
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
شارع بعقوب املنصور  20120الدار
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25ماي
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة  2022تحت رقم .316/2022
15I
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
ماي  2022تحت رقم .824135
املغتي سعيدة
14I

شركة املحامدية

املغتي سعيدة

شركة رياض املستقبل
إعالن متعدد القرارات

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

املغتي سعيدة
 17زنقة شنكيط شقة  4ص.ب
 261الراشدية  ،52000 ،الراشدية
املغرب
شركة املحامدية شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي كمون
الرمل قصر والد سعيدان الريصاني
عمالة الرشيدية  52450 -الريصاني
املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10397
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  17مارس  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «نقل البضائع
بالسيارات ذات الحمولة املعتمدة 
ً 15
طنا أو أكثر النقل املحلي» إلى «نقل
األمتعة بدون مصاحبة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .318/2022
16I

املغتي سعيدة
 17زنقة شنكيط شقة  4ص.ب
 261الراشدية  ،52000 ،الراشدية
املغرب
شركة رياض املستقبل «شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :بشارع
محمد السادس رقم  43الطابق
الثاني الشريط التجاري تاركة
الجديدة الرشيدية 52000 - .
الرشيدية  .املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.10959
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير املقر االجتماعي
•
لشركة من:شارع محمد السادس رم
 43الطابق الثاني الشريط التجاري
تاركة الجديدة  الرشيدية الى متجر
رقم  1060املركب الحب�سي بوتالمين
الرشدية.
AMINE DREAMS TRAVAUX
قرار رقم  :2الذي ينص على مايليAMINE DREAMS TRAVAUX :
•
إضافة النشاط التالي  :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وكالة عقارية.
الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
تأسيس شركة
النظام األسا�سي التالية:
AMINE DREAMS TRAVAUX
بند رقم  :3الذي ينص على مايليHAY ENNASR RUE OUHOUD :
وكالة عقارية.
NR 8 OUJDA ، 60000، oujda
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
maroc
متجر رقم  1060املركب الحب�سي
AMINE DREAMS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بوتالمين الرشدية.

10475

تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النصر التجارية بوجدة بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .727
زنقة أحد رقم  8وجدة 60000 -
17I
وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
cabinet comptable aziz
محدودة ذات الشريك الوحيد 
AGADIRSANTE
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
39407
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
رفع رأسمال الشركة
 24ماي  2022تم إعداد القانون
cabinet comptable aziz
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  2زنقة  4العهد الجديد ابن امسيك
محدودة ذات الشريك الوحيد   ،20450 ،الدارالبيضاء املغرب
باملميزات التالية:
 AGADIRSANTEشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الوحيد.
األوكالبتوس طريق بوبنا 4زنقة
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :فانوالوازيس  20410 -الدارالبيضاء
املغرب.
.AMINE DREAMS TRAVAUX
رفع رأسمال الشركة
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
رقم التقييد في السجل التجاري
متنوعة وأعمال بناء
.467385
أعمال اإلصالح
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
عنوان املقر االجتماعي  :حي النصر
املؤرخ في  04ماي  2022تم رفع
زنقة أحد  رقم  8وجدة   60000 -رأسمال الشركة بمبلغ قدره
وجدة املغرب.
« 20.000.000درهم» أي من
املدة  التي تأسست من أجلها « 100.000درهم» إلى «20.100.000
الشركة  99 :سنة .
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
درهم ،مقسم كالتالي:
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد  هشام حماوي 1.000 :
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية ماي  2022تحت رقم .825207
18I
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  هشام حماوي عنوانه(ا)
cabinet comptable aziz
تجزئة واد املخازن شارع محمد 
ASFI INVEST
الخامس س  11رقم oujda 60000 8
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
رفع رأسمال الشركة
ومواطن مسيري الشركة:
cabinet comptable aziz
السيد  هشام حماوي عنوانه(ا)  2زنقة  4العهد الجديد ابن امسيك
تجزئة واد املخازن شارع محمد   ،20450 ،الدارالبيضاء املغرب
الخامس س  11رقم  ASFI INVEST oujda 60000 8شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب

10476
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .254038
20I

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
األوكالبتوس طريق بوبنا 4زنقة
فانوالوازيس  20410 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
COMPTAELISSAOUI
رقم التقييد في السجل التجاري
LUXUS METAL
.499975
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  04ماي  2022تم رفع
COMPTAELISSAOUI
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
طريق العرائش عمارة أجعون رقم
« 11.000.000درهم» أي من
 7الطابق الثاني القصر الكبير ،
« 100.000درهم» إلى «11.100.000
 ،92150القصر الكبير املغرب
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
 LUXUS METALشركة ذات
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
املسؤولية املحدودة
املستحقة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بناندة 
تم اإليداع القانوني باملحكمة جماعة قصر ابجير القصر الكبير -
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
 92150القصر الكبير املغرب.
ماي  2022تحت رقم .825208
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
19I
.739
cabinet comptable aziz
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
KAZAK
املؤرخ في  25أبريل  2022تم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.300.000درهم» أي من
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
« 1.200.000درهم» إلى «2.500.000
درهم» عن طريق  :إدماج احتياطي أو 
cabinet comptable aziz
 2زنقة  4العهد الجديد ابن امسيك أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،20450 ،الدارالبيضاء املغرب
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 24
 KAZAKشركة ذات مسؤولية
ماي  2022تحت رقم .324
محدودة ذات الشريك الوحيد
21I
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
األوكالبتوس طريق بوبنا 90040 -
s1 consulting
طنجة املغرب.
بيومو اكساس كوط دوغ
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
.58225
s1 consulting
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
imm 2eme etage ville 18
املؤرخ في  04ماي  2022تم رفع
nouvelle sefrou3 ، 31000،
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
SEFROU MAROC
« 34.000.000درهم» أي من بيومو اكساس كوط دوغ شركة ذات
« 250.000درهم» إلى «34.250.000
املسؤولية املحدودة
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 18
مع ديون الشركة املحددة املقدار و  شارع محمد الخامس صفرو صفرو 
 31000صفرو املغرب
املستحقة.
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
3717
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :بيومو 
اكساس كوط دوغ.
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 18
شارع محمد الخامس صفرو صفرو 
 31000صفرو املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  كريم عطو   500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  املصطفى عطو  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  كريم عطو  عنوانه(ا)
الحاجب  51152الحاجب املغرب.
السيد املصطفى عطو عنوانه(ا)
الحاجب  51152الحاجب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  كريم عطو  عنوانه(ا)
الحاجب  51152الحاجب املغرب
السيد املصطفى عطو عنوانه(ا)
الحاجب  51152الحاجب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو  بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .296
22I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

NEGOPERA SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
avenue beethoven, immeuble
opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC
 NEGOPERA SARLشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,14شارع
موالي إسماعيل ,إقامة موالي
إسماعيل الطابق الثالث رقم الشقة
 90000 - 9طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127165
بمقت�ضى عقد  عرفي 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 :
.NEGOPERA SARL
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
الرئي�سي للشركة هو:
 إدارة األصول العقارية الخاصةبها
 اقتناء أو تشييد أو تأجير أو إدارة أو  بيع جميع املباني في املغرب وفي
الخارج
 ملكية وإدارة والتخلص مناملمتلكات التي يمكن أن تصبح ً
الحقا
ً
مالكا لها  ،عن طريق االستحواذ  أو 
التبادل أو املساهمة أو غير ذلك
 بصفة عامة جميع العملياتالتجارية ,املالية ,الصناعية و العقارية
التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضيع
املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه

الجريدة الرسمية
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له أو يمكنه املساهمة في النمو تحت
أي نوع لحساب الشركة الخاصة.
عنوان املقر االجتماعي ,14 :
شارع موالي إسماعيل ,إقامة موالي
إسماعيل الطابق الثالث رقم الشقة
 90000 - 9طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  املهدي بنسليمان 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي بنسليمان عنوانه(ا)
 ,14شارع موالي إسماعيل ,إقامة
موالي إسماعيل الطابق الثالث رقم
الشقة  90000 9طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي بنسليمان عنوانه(ا)
 ,شارع موالي إسماعيل ,إقامة موالي
إسماعيل الطابق الثالث رقم الشقة
 90000 9طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13ماي
 2022تحت رقم .253650
23I
AETHER MAROC

AETHER MAROC

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 AETHER MAROCمبلغ رأسمالها
 50.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  43سالومة  1عين السبع
الدار البيضاء  20250الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :تصفية الشركة
طواعية.
و  حدد مقر التصفية ب 43
سالومة  1عين السبع الدار البيضاء
 20250الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) سفيان ا قشار و 
عنوانه(ا) حي الهناء زنقة  36مدغرة 
الرقم  1145 26الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :جميع الوثائق املتعلقة بالشركة :
القانون االسا�سي ...
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
دجنبر  2021تحت رقم .805445
24I
SOCOGESE

MAK CENTER

إعالن متعدد القرارات

SOCOGESE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل
حل شركة
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
AETHER MAROC
« MAK CENTERشركة ذات
 43سالومة  1عين السبع
املسؤولية املحدودة»
الدارالبيضاء،20250 ،
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
الدارالبيضاء املغرب
 41مكاتب الربيع ،زاوية زنقة عبد 
 AETHER MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
الخالق توريس وزنقة إبراهيم
الروضاني الطابق السادس- .
التصفية)
 30000فاس املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي 43
«إعالن متعدد القرارات»
سالومة  1عين السبع الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري:
 20250الدار البيضاء املغرب.
.56317
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08فبراير 2022
.356695

10477

تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تفويت  500حصة
إجتماعية يديرها السيد  الشرعي
أحمد لصالح السيد بورايون كيفن.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة SARL
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد .SARL AU
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد  الشرعي احمد  من
مهامه كمسير و تبرئة ذمته.
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :تعيين مسير جديد  باسم
السيد بورايون كيفن وذلك ملدة غير
محدودة.
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة SARL
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد .SARL AU
بند  رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :رأسمال الشركة 100.000،00
درهم مقسمة كالتالي 1000 :حصة
اجتماعية لفائدة  السيد  بورايون
كيفن.
بند  رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تسيير الشركة من طرف
املسير الوحيد السيد بورايون كيفن
وذلك ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25ماي 2022
تحت رقم .2022/2293
25I
Rektouti

TAMANOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Rektouti
Tanger Tanger، 90000، Tanger
املغرب

 TAMANOURشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الجيراري  2زنقة  64رقم  14طنجة -
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
116955
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20ماي  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. TAMANOUR
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الدولي و الوطني للبضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الجيراري  2زنقة  64رقم  14طنجة -
 90000طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  جبيلو نورالدين 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جبيلو نورالدين عنوانه(ا)
مركب االحد  الجديد  رقم  3اجزنية
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جبيلو نورالدين عنوانه(ا)
مركب االحد  الجديد  رقم  3اجزنية
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01يونيو 
 2021تحت رقم .5099
26I

10478
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت
السيد عز الدين صحراوي 450 :
ملحقة ورزازات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
SOCIÉTÉ BIO PARA SANTE
األسماء الشخصية والعائلية
« TINGHIR SARL
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيدة  جميلة حليلي عنوانه(ا)
تأسيس شركة
افانور  45800تنغير املغرب.
املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة
السيدة  حرية بناشم عنوانه(ا)
تافياللت ملحقة ورزازات
حي الوحدة  رقم 45000 1980
شارع موالي رشيد عمارة دادس
ورزازات املغرب.
الطابق االول ورزازات،45000 ،
السيد  عز الدين صحراوي
ورزازات املغرب
عنوانه(ا) حي الوحدة  رقم 1980
SOCIÉTÉ BIO PARA SANTE
 45000ورزازات املغرب.
 « TINGHIR SARLشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 158
السيدة  جميلة حليلي عنوانه(ا)
شارع محمد الخامس  45800 -تنغير افانور  45800تنغير املغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
االبتدائية بتنغير بتاريخ  26يناير
املحدودة 
 2022تحت رقم .-
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
27I
3611
FCG AL AMANE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13شتنبر  2021تم إعداد القانون
LA MAROCAINE DE LA
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
GUERISON PRANIQUE
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
FCG AL AMANE
تسمية الشركة متبوعة عند  16RUE SEBOU APT2 AGDAL
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
RABAT 16RUE SEBOU APT2
AGDAL RABAT، 10090، RABAT SOCIÉTÉ BIO PARA SANTE
.« TINGHIR SARL
MAROC
غرض الشركة بإيجاز  * :تاجر
LA MAROCAINE DE LA
ملحقات الشبه الطبية
 GUERISON PRANIQUEشركة
* تاجر ملحقات الطبية
ذات املسؤولية املحدودة
* املساومة .
وعنوان مقرها اإلجتماعي  16زنقة
158
رقم
عنوان املقر االجتماعي :
سبو شقة  2مكرر أكدال 10090 -
تنغير
45800
شارع محمد الخامس -
الرباط املغرب
املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املدة  التي تأسست من أجلها
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشركة  99 :سنة .
CAF MAROC
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
160525
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
IKRIMA BUSINESS
السيدة  جميلة حليلي  23 100 :ماي  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
حل شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
CAF MAROC
السيدة حرية بناشم  450 :حصة املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
بقيمة  100درهم للحصة .

املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LA :
MAROCAINE DE LA GUERISON
.PRANIQUE
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية -تنظيم لقاءات
استيراد و تصدير.عنوان املقر االجتماعي  16 :زنقة
سبو شقة  2مكرر أكدال 10090 -
الرباط املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  صبناني كومار بلشاند 
 900 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة  كوثر حمدوش 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  صبناني كومار بلشاند 
عنوانه(ا) لومي  99345توغو 
بريطانيا.
السيدة كوثر حمدوش عنوانه(ا)
شارع املقاومة عمارة ج إقامة فيدال
شقة  19املحيط  10040الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر حمدوش عنوانه(ا)
شارع املقاومة عمارة ج إقامة فيدال
شقة  19املحيط  10040الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .124994
28I

2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
 IKRIMA BUSINESSشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد
زيز رقم  20اقامة كاسطيا الطابق
الثاني رقم  90000 - 10طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.103357
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 IKRIMA BUSINESSمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة واد زيز رقم  20اقامة
كاسطيا الطابق الثاني رقم - 10
 90000طنجة املغرب نتيجة ل  :أزمة
نشاط.
و حدد مقر التصفية ب زنقة واد
زيز رقم  20اقامة كاسطيا الطابق
الثاني رقم  90000 - 10طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) كريمة النادي و 
عنوانه(ا) حي السانية زنقة  1رقم 18
 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  23ماي
 2022تحت رقم .4535
29I
cabinet comptable aziz

SALE INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet comptable aziz
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 2زنقة  4العهد الجديد ابن امسيك
 ،20450 ،الدارالبيضاء املغرب
 SALE INVESTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4زنقة
فانوالوازيس  20410 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.481061
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  04ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 9.000.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «9.100.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825206
30I
FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

CHAIFOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
avenue beethoven, immeuble
opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC
 CHAIFOODشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الحرة بطنجة  TACبزنيس سينتير,
مستقبل سينتير الطابق االر�ضي
محل رقم  90034 - 2طنجة املنطقة
الحرة  TACاملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127549
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 09ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية

الجريدة الرسمية

محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CHAIFOOD
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
الرئي�سي للشركة هو  األنشطة
املتعلقة باألشخاص املصرح لهم
بالتأسيس في منطقة التصدير الحرة 
بطنجة
تقديم الطعام الخفيف في املوقع
أو النقل
نشاط املطاعم بجميع أشكاله
أي عملية استيراد وتصدير ألي
مادة وأي غرض يهدف إلى تحقيق أو 
تطوير أي مشروع مطعم
بصفة عامة جميع العمليات
التجارية ,املالية ,الصناعية و العقارية
التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضيع
املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه
له أو يمكنه املساهمة في النمو تحت
أي نوع لحساب الشركة الخاصة.
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الحرة  بطنجة  TACبزنيس سينتير,
مستقبل سينتير الطابق االر�ضي
محل رقم  90034 - 2طنجة املنطقة
الحرة  TACاملغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  شيماء الرصاعي 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  شيماء الرصاعي
عنوانه(ا) الحجريين فيال شيماء رقم
 7اكزناية  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  شيماء الرصاعي
عنوانه(ا) الحجريين فيال شيماء رقم
 7اكزناية  90000طنجة املغرب

10479

تم اإليداع القانوني باملحكمة الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
درهم ،مقسم كالتالي:
 2022تحت رقم .254061
السيدة  اسماء بوزردة  100 :
31I
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
STE FACILITY.CASH
األسماء الشخصية والعائلية
 STE ASM FASHION SARLوصفات ومواطن الشركاء :
AU
السيدة  اسماء بوزردة  عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات حي بياضة جرسيف 35100
الشريك الوحيد
جرسيف املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
STE FACILITY.CASH
ومواطن مسيري الشركة:
AV MED V QUARTIER SIDI
السيدة  اسماء بوزردة  عنوانه(ا)
MOUSSA N° 13 GUERCIF
حي بياضة جرسيف 35100
AV MED V QUARTIER SIDI
جرسيف املغرب
MOUSSA N° 13 GUERCIF،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
35100، GUERCIF MAROC
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  23ماي
 2022 STE ASM FASHION SARL AUتحت رقم .1326
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
32I
الشريك الوحيد
STE FACILITY.CASH
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
STE NASER BAD IMPO
البرنامج االجتماعي رقم - 32
جرسيف ¨ 35100 -جرسيف
EXPO SARL AU
املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE FACILITY.CASH
AV MED V QUARTIER SIDI
2323
MOUSSA N° 13 GUERCIF
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 09ماي  2022تم إعداد القانون
AV MED V QUARTIER SIDI
MOUSSA N° 13 GUERCIF،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
35100، GUERCIF MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد 
STE NASER BAD IMPO EXPO
باملميزات التالية:
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي الساقية
الوحيد.
 16رقم  4تادرت  -جرسيف -
تسمية الشركة متبوعة عند 
 35100جرسيف املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
. ASM FASHION SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد 
غرض الشركة بإيجاز  - :صنع
وخياطة املالبس النسائية  -بيع رقم التقييد في السجل التجاري :
2333
املالبس النسائية  -التفاوض .
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
البرنامج االجتماعي رقم  - 32جرسيف  20ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 ¨ 35100جرسيف املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها محدودة ذات الشريك الوحيد 
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10480

باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
NASER BAD IMPO EXPO SARL
. AU
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
األمتعة غير املصاحبة لحساب الغير
– التفاوض  -استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :الساقية
 16رقم  4تادرت  -جرسيف 35100 -
جرسيف املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدوي حميد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بدوي حميد  عنوانه(ا)
الساقية  16رقم  4تادرت  -جرسيف
 35100جرسيف املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بدوي حميد  عنوانه(ا)
الساقية  16رقم  4تادرت  -جرسيف
 35100جرسيف املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .1331
33I
STE FACILITY.CASH

STE BERTAL ORIENT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
AV MED V QUARTIER SIDI
MOUSSA N° 13 GUERCIF
AV MED V QUARTIER SIDI
MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC
STE BERTAL ORIENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك
خربوش  20الطابق األول اوالد
حموسة  -جرسيف 35100 -
جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
2327
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 28ماي  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 :
. BERTAL ORIENT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  - :األشغال
املختلفة – التفاوض -األشغال
الغابوية.
عنوان املقر االجتماعي  :ملك
خربوش  20الطابق األول اوالد
حموسة  -جرسيف 35100 -
جرسيف املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  برطال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  برطال عنوانه(ا)
حي اوالد حموسة جرسيف 35100
جرسيف املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  برطال عنوانه(ا)
حي اوالد حموسة جرسيف 35100
جرسيف املغرب
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املدة  التي تأسست من أجلها
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  25ماي الشركة  99 :سنة .
 2022تحت رقم .1328
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 34Iدرهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بقالي  1.000 :حصة
STE FACILITY.CASH
بقيمة  100درهم للحصة .
STE SALIMA CHARK SARL
األسماء الشخصية والعائلية
AU
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد محمد بقالي عنوانه(ا) حي
الشريك الوحيد
الشوبير الشمالي جرسيف 35100
تأسيس شركة
جرسيف املغرب.
STE FACILITY.CASH
األسماء الشخصية والعائلية
AV MED V QUARTIER SIDI
ومواطن مسيري الشركة:
MOUSSA N° 13 GUERCIF
السيد محمد بقالي عنوانه(ا) حي
AV MED V QUARTIER SIDI
الشوبير الشمالي جرسيف 35100
MOUSSA N° 13 GUERCIF،
جرسيف املغرب
35100، GUERCIF MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 STE SALIMA CHARK SARL AUاالبتدائية بجرسيف بتاريخ  23ماي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  2022تحت رقم .1327
الشريك الوحيد
35I
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطب
CABINET CBA SARL
الحضري الشطر  1ج  15قطعة رقم
DECO PASTEL
 - 173جرسيف  35100 -جرسيف
املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
CABINET CBA SARL
رقم التقييد في السجل التجاري :
 27زنقة بابوم ،طابق  ،3شارع
2325
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في محمد الخامس  ،20250 ،الدار
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
البيضاء املغرب
 DECO PASTELشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى حي
شابب  ، 4رقم  ، 3حي السالم- .
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 20203الدار البيضاء املغرب
الوحيد.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
رقم التقييد في السجل التجاري :
. SALIMA CHARK SARL AU
544145
غرض الشركة بإيجاز  :القطب
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
الحضري الشطر  1ج  15قطعة رقم
 06ماي  2022تم إعداد القانون
 173جرسيف.عنوان املقر االجتماعي  :القطب األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الحضري الشطر  1ج  15قطعة رقم محدودة ذات الشريك الوحيد 
 - 173جرسيف  35100 -جرسيف باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب.
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مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DECO :
.PASTEL
غرض الشركة بإيجاز  - :تجارة 
واستيراد وتصدير جميع أنواع الهدايا
والديكورات..
عنوان املقر االجتماعي  :مبنى
حي شابب  ، 4رقم  ، 3حي السالم- .
 20203الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نزهة الخلطي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نزهة الخلطي عنوانه(ا)
 0و  عملية سيال سسكوار ه ه
الطابق١شقة  ٢عمارة و20203 .
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نزهة الخلطي عنوانه(ا)
 0و  عملية سيال سسكوار ه ه
الطابق١شقة  ٢عمارة و20203 .
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825271
36I
CAF MAROC

SOCOUVCO

إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
« SOCOUVCOشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
الحمد رقم  3شارع سجلماسة

الطابق االول  - -طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.109563
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت السيد عبد الوهاب العبا�سي،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،K370753املغربي1000 ،
حصة من الحصص االجتماعية
للشركة لفائدة السيد محمد يوسف
الزروالي ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .LB64715
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :إنهاء مهام السيد عبد الوهاب
العبا�سي.
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد محمد يوسف الزروالي
مسيرا جديدا للشركة.
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحديث القانون االسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بالتعديل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .4573
37I
FIDABEL SARL AU

ESPACE TIOUAL MATHS
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU
 SAFI CONSULTANTمكتب
 4عمارة ميمونة الطابق الثاني
الجريفات آسفي  ،46000 ،آسفي
املغرب
ESPACE TIOUAL MATHS PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة
أبو رقراق حي النهضة آسفي 46020 -
آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
12815
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18ماي  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 :
.ESPACE TIOUAL MATHS PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :الدعم
املدر�سي
تجارة األدوات املدرسية
تجارة املكتبيات و اإلعالميات.
عنوان املقر االجتماعي  13 :زنقة
أبو رقراق حي النهضة آسفي 46020 -
آسفي املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  طيوال حسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  طيوال حسن عنوانه(ا)
 13زنقة أبو رقراق حي النهضة آسفي
 46020آسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  طيوال حسن عنوانه(ا)
 13زنقة أبو رقراق حي النهضة آسفي
 46020آسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .424
38I

10481
LABRASS MULTISERVICES SARL

KENTI FARM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم  21شارع االمير موالي عبد هللا ،
 ،70000العيون املغرب
 KENTI FARMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
رقم  2زنقة احمد بن شقرون رقم
 24الداخلة  73000 -الداخلة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
21619
بمقت�ضى عقد  عرفي 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 KENTI :
.FARM
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
األبقار الحلوب واملاشية والدواجن
وجميع حيوانات املزرعة  -زراعة
وتجارة واستيراد املواد الزراعية
 تجهيز األرض  -عمليات الحصاد البذر والغرس  -التقليم منأشجار الفاكهة والكروم  -النظافة
الزراعية. ...
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة رقم  2زنقة احمد بن شقرون
رقم  24الداخلة  73000 -الداخلة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد  محمد  عبد  الصمد 
الكنتاوي  1.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد  محمد  عبد  الصمد 
الكنتاوي  1000 :بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  عبد  الصمد 
الكنتاوي عنوانه(ا) حي القسم 1
رقم  47ب الداخلة  73000الداخلة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  عبد  الصمد 
الكنتاوي عنوانه(ا) حي القسم 1
رقم  47ب الداخلة  73000الداخلة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 20
ماي  2022تحت رقم .884
39I
GLOBE FIDUCIAIRE

PGIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم
 ،20100 ، 18الدار البيضاء املغرب
 PGISشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم7
شارع احمد توكي الطبقة ٫2الشقة
 ٫10الدار البيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544397
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 09ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
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 73000الداخلة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.9895
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) سميرة حيسون
 370حصة اجتماعية من أصل 370
حصة لفائدة  السيد  (ة) مجدولين
بنعبو بتاريخ  11ماي .2022
تفويت السيد  (ة) زكرياء أسباع
 10حصة اجتماعية من أصل 260
حصة لفائدة  السيد  (ة) مجدولين
بنعبو بتاريخ  11ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 19
ماي  2022تحت رقم .855/2022
41I

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها .PGIS :
غرض الشركة بإيجاز  :اإلشهار.
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 حلمي رضا  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حلمي رضا عنوانه(ا) 04
زنقة الترميدي درج د الطابق  5زاوية
زنقة أبو الثور املعاريف  20470الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
ومواطن مسيري الشركة:
LAAYOUNE
السيد  حلمي رضا عنوانه(ا) 04
MAZURA FISH
زنقة الترميدي درج د الطابق  5زاوية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
زنقة أبو الثور املعاريف  20470الدار
تعيين مسير جديد للشركة
البيضاء املغرب
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CONFIANCE LAAYOUNE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى
ماي  2022تحت رقم .825154
العيون  ،72000 ،املر�سى العيون
40I
املغرب
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
 MAZURA FISHشركة ذات
LAAYOUNE
املسؤولية املحدودة
MAZURA FISH
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم أب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 123زنقة الجديدة حي املسيرة - 3
تفويت حصص
 73000الداخلة املغرب.
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE
تعيين مسير جديد للشركة
CONFIANCE LAAYOUNE
رقم التقييد في السجل التجاري
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى
.9895
العيون  ،72000 ،املر�سى العيون
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املغرب
املؤرخ في  11ماي  2022تم تعيين
 MAZURA FISHشركة ذات
مسير جديد للشركة السيد(ة) بنعبو 
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم أب مجدولين كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
 123زنقة الجديدة حي املسيرة - 3

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 19
ماي  2022تحت رقم .855/2022
42I
BELGAZI ALI

SOLINGE TRANSPORTS
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33
 طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة، ،90000طنجة املغرب
« SOLINGE TRANSPORTSشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
اكادير اقامت جسوس 90000 - ,
طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.20571
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي : :بمقت�ضى عقد  االراثة لوفاة 
شريك بشركة السيد  محمد  بوليند 
ترجمان تم توزيع حصصه 5500
على الورثة -.السيد اياد ترجمان 916
حصة  - .السيدة نرمين بنمبارك 916
حصة  - .السيدة هدى ترجمان 916
حصة  - .السيدة جنات الين ترجمان
 2752حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي : :الجمع العام يوافق على
السيدة نرمين بنمبارك و  السيدة 
هدى ترجمان و السيدة جنات الين
ترجمان كشركاء جدد في الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
 :الجمع العام يقرر بأن السيد  اياد
ترجمان و  السيد  محمد  ابضالص
مسيرين مشاركين ملدة غير محددة- .
توقيع مشترك للمسيرين.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل الفصول  13 - 7و   16من

الجريدة الرسمية

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

النظام االءسل�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .254092
43I

توقيع مشترك للمسيرين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل الفصول  13 - 7و   16من
النظام االءسل�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .254088
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BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33
 طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة، ،90000طنجة املغرب
SOCIETE INDUSTRIELLE DE
TISSAGE INDEMAILLABLE
« )(SOTISMAILشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
اكادير اقامت جسوس 90000 - ,
 TANGERاملغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.335
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :بمقت�ضى عقد  االراثة لوفاة 
شريك بشركة السيد  محمد  بوليند 
ترجمان تم توزيع حصصه 2750
على الورثة -.السيد اياد ترجمان 458
حصة  - .السيدة نرمين بنمبارك 458
حصة  - .السيدة هدى ترجمان 458
حصة  - .السيدة جنات الين ترجمان
 1376حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي : :الجمع العام يوافق على
السيدة نرمين بنمبارك و  السيدة 
هدى ترجمان و السيدة جنات الين
ترجمان كشركاء جدد في الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
 :الجمع العام يقرر بأن السيد  اياد
ترجمان و  السيد  محمد  ابضالص
مسيرين مشاركين ملدة غير محددة- .

BELGAZI ALI

BELGAZI ALI

SOCIETE INDUSTRIELLE DE
TISSAGE INDEMAILLABLE
)(SOTISMAIL
إعالن متعدد القرارات

SOLINGE RESIDENCES
TOURISTIQUES
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33
 طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة، ،90000طنجة املغرب
SOLINGE RESIDENCES
« TOURISTIQUESشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
اكادير اقامت جسوس 90000 - ,
طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.23169
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :بمقت�ضى عقد  االراثة لوفاة 
شريك بشركة السيد  محمد  بوليند 
ترجمان تم توزيع حصصه 1375
على الورثة -.السيد اياد ترجمان 229
حصة  - .السيدة نرمين بنمبارك 229
حصة  - .السيدة هدى ترجمان 229
حصة  - .السيدة جنات الين ترجمان
 688حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي : :الجمع العام يوافق على
السيدة نرمين بنمبارك و  السيدة 
هدى ترجمان و السيدة جنات الين
ترجمان كشركاء جدد في الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:

10483

الجمع العام يقرر بأن السيد محمد 
ابضالص مسير الوحيد  ملدة  غير
محددة - .توقيع مشترك للمسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل الفصول  13 - 7و   16من
النظام االءسل�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .254106
45I
FIDUBAC SARL

ANJEL MARTENES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين
الشقة رقم  11الناضور NADOR،
62000، nador maroc
 ANJEL MARTENESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد
ابي رقراق العروي الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.8863
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  24ماي  2016تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد ANJEL MARTENES
مبلغ رأسمالها  200.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد
ابي رقراق العروي الناظور 62000 -
الناظور املغرب نتيجة ل  :عدم بلوغ
الهدف التجاري.
و حدد مقر التصفية ب شارع واد
ابي رقراق العروي الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد كطار و عنوانه(ا)
شارع واد ابي رقراق العروي الناظور

 62000الناظور املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :شارع واد
ابي رقراق العروي الناظور
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .802
46I
AGIN SARL

UNI-PROTECT SERVICE
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AGIN SARL
RUE RABIA APT 2 AGDAL 17
RABAT ، 12000، RABAT
MAROC
UNI-PROTECT SERVICE SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
 26عمارة  GH53إقامة الكرة حي
يعقوب املنصور الرباط 10120 -
الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.74893
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10فبراير  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 1.500.000,00درهم»
أي من « 10.000,00درهم» إلى
« 1.500.000,00درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .125005
47I
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AGIN SARL

UNI-PROTECT SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

AGIN SARL
RUE RABIA APT 2 AGDAL 17
RABAT ، 12000، RABAT
MAROC
UNI-PROTECT SERVICE SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي متجر
 226عمارة  GH53إقامة الكرة حي
يعقوب املنصور الرباط 10020 -
الرباط املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.74893
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10فبراير  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «-التصدير
والإلستراد
مقاول في املراقبةمقاول في التتظيف» إلى «-مقاولأعمال متنوعة أو مقاول بناء
مقاول لزراعة أو صيانة املنتزهاتوالحدائق والطرق».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .125005
48I
AGS CONSEIL

MEDASK HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AGS CONSEIL
51BD RAHAL EL MESKINI 1ER
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC
 MEDASK HOLDINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
 110شارع الشفشاوني كم 11.5
عين السبع  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.475347
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  26أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 57.978.000درهم» أي
من « 167.110.000درهم» إلى
« 225.088.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825472
49I
AGS CONSEIL

MISBAH INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AGS CONSEIL
51BD RAHAL EL MESKINI
1ER ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC
 MISBAH INVESTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي
الحديقة حي بوسيت إب  2رقم 15
عين السبع  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد  في السجل التجاري
.475349
الشريك
قرار
بمقت�ضى
الوحيد  املؤرخ في  26أبريل 2022
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 28.727.800درهم» أي
من « 81.610.000درهم» إلى
« 110.337.800درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825473
50I
اعالنات الشركات

EL qourachi service SARL
AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC
 TADAWUL INVESTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحديقة
حي بوسيت إب  2رقم  15عين السبع
  20000الدارالبيضاء املغرب.رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.475353
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  26أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 57.978.000درهم» أي
من « 167.110.000درهم» إلى
« 225.088.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825469
52I

لقور�شي سيغفيس ش.م.م «EL
» qourachi service SARLAU
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
21/05/2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات املواصفات التالية:
التسمية :لقور�شي سيغفيس
ش.م.م «EL qourachi service
» SARLAU
لشركة ذات مسؤولية محدودة 
الهد  ف االجتماعي :تحويل
األموال.
AGS CONSEIL
املقر االجتماعي تقسيمة أسرير
TAYSSIR INVEST
رقم 110الشارع الرئي�سي ايت عميرة.
املدة  االجتماعية 99 :سنة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
رفع رأسمال الشركة
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو 
AGS CONSEIL
التمديد
الرأسمال االجتماعي :يتكون من 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
 100.000,00درهم.
CASABLANCA MAROC
تسيير الشركة :عبد  الرحمان
 TAYSSIR INVESTشركة ذات
القر�شي.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التقييد :تم التقيد  في السجل
الوحيد
التجاري انزكان  25/05/2022تحت
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22
عدد  991للسجل التحليلي رقم
زنقة املشتل الرميطاج 20000 -
26185
الدارالبيضاء املغرب.
51I
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
AGS CONSEIL
.475365
TADAWUL INVEST
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املؤرخ في  26أبريل  2022تم
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
AGS CONSEIL
قدره « 41.749.000درهم» أي
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ERمن « 27.692.000درهم» إلى
« 69.441.000درهم» عن طريق :
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
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تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825474
53I
اعالنات الشركات

SEVENPETALS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

سيفنتال ش.م.م «SEVENPETALS
»SARL AU
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18/05/2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات املواصفات التالية:
التسمية :سيفنتال ش.م.م
«»SEVENPETALS SARL AU
لشركة ذات مسؤولية محدودة 
الهد  ف االجتماعي :استغالل
املشتل.
املقر االجتماعي :دوار أورتي صفاء
شتوكة آيت بها.
املدة  االجتماعية 99 :سنة
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو 
التمديد
ن
الرأسمال االجتماعي :يتكو من
 100.000,00درهم.
تسيير الشركة :ابراهيم زنغر.
التقييد :تم التقيد  في السجل
التجاري انزكان  25/05/2022تحت
عدد  990للسجل التحليلي رقم
26183
54I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

ATLANTIS SOLAR

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

الجريدة الرسمية
األسماء ال ش خصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  FRAN C ISCO DANIEL
 LOPEZ ORTI Zعنوانه(ا) رقم 09
اقامة  19ع م ارة   21حي الرياض
 10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائي ة بوادي الدهب بتاريخ 07
فبراير  2022تحت رقم .220/2022
55I

 ATLANTIS SOLARشركة 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 :
20657
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الشتيوي ادريس
 18يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية Sté FOTKA NEGOCE SARL-
AU
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشتيوي ادريس
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :رقم  ،92150 ، 14/القصر الكبير
املغرب
.ATLANTIS SOLAR
غرض الشركة بإيجاز  - :األعمال Sté FOTKA NEGOCE SARL-AU
الكهربائية العامة والصناعية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
واملتجددة   ،واستكشاف األعطال
الكهربائية واالرتقاء باملعايير ؛ وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
مجموعة نون زنقة  31رقم - 6
خدمات الدراسة واالستشارات
 92150القصر الكبير املغرب
والتسويق في أي مجال يتعلق
تأسيس شركة ذات مسؤولية
بالكهرباء والطاقات املتجددة.
محدودة ذات الشريك الوحيد 
 األعمال الكهربائية ذات الجهد رقم التقييد في السجل التجاري :
املنخفض واملتوسط والعالي..
3389
عنوان املقر االج ت ماعي  :شارع
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
العركوب رقم 73000 - 01 - 7724
 11ماي  2022تم إعداد القانون
الداخلة املغرب.
املدة  التي تأ س ست من أجلها األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد   FRANCI S CO DANIELمسؤولية محدودة ذات الشريك
 LOPEZ ORTIZ : 1.000حصة الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
بقيمة  100درهم للحصة .
 والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها Sté :
األسماء الشخ ص ية
. FOTKA NEGOCE SARL-AU
وصفات ومواطن الشركاء :
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
السيد  FRANC I SCO DANIEL
 LOPEZ ORTIZعنوانه(ا) رقم  09البناء
مفاوض
اقامة  19عم ا رة   21حي الرياض
 10000الرباط املغرب.
ممون حفالت.

10485

عنوان املقر االجتماعي  :حي
السالم مجموعة نون زنقة  31رقم 6
  92150القصر الكبير املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مراد العسري  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مراد العسري عنوانه(ا)
حي السالم مجموعة نون زنقة 31
رقم  92150 6القصر الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مراد العسري عنوانه(ا)
حي السالم مجموعة نون زنقة 31
رقم  92150 6القصر الكبير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .333
56I
الشتيوي ادريس

Sté BIG SMILE TRANS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/
رقم  ،92150 ، 14/القصر الكبير
املغرب
Sté BIG SMILE TRANS SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
السالمة  2رقم 92150 - 498
القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
3387
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2021تم إعداد القانون

الجريدة الرسمية

10486

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 Sté :
.BIG SMILE TRANS SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
املستخدمين لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
السالمة  2رقم  92150 - 498القصر
الكبير املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد معاد الوزاري  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  معاد الوزاري عنوانه(ا)
حي املعسكر القديم مدخل الخيالة
رقم  92150 7القصر الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ي
السيد  معاد الوزار عنوانه(ا)
حي املعسكر القديم مدخل الخيالة
رقم  92150 7القصر الكبير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .332
57I
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BOUINCHA CAR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE EL HOURIA N°49
ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
STE BOUINCHA CAR SARL AU
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.12397
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23مارس  2022تقرر حل
STE TITRITE MINERAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي قصر الطاوس واد
النعام بودنيب  52000 -الراشيدية
املغرب نتيجة الالزمة.
و عين:
السيد(ة) ابراهيم بوكبوط
و  عنوانه(ا) الراشيدية 52000
الراشيدية املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  23مارس  2022وفي قصر
الطاوس واد النعام بودنيب 52000 -
الراشيدية املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .320
59I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :قصر
دخاالت ملعب تنجداد كلميمة -
 52000الراشيدية املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.15021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تقرر حل
STE BOUINCHA CAR SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي قصر دخاالت ملعب
تنجداد كلميمة  52000 -الراشيدية
املغرب نتيجة الالزمة.
و عين:
السيد(ة) عبد  العزيز بوينشا
و  عنوانه(ا) الراشيدية 52000
الراشيدية املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
 FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTERشركة
بتاريخ  26أبريل  2022وفي قصر
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد
دخاالت ملعب تنجداد كلميمة -
AGTIB TRANS NEGOCE
 52000الراشيدية املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
قفل التصفية
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  26ماي
FIDUCIAIRE ET BUSINESS
 2022تحت رقم .321
 CENTER 58Iشركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
شقة  5عمارة شهير شارع محمد 
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 STE TITRITE MINERAL SARLالسادس زنقة سيركوف الجديدة ،
 ،24000الجديدة املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AGTIB TRANS NEGOCEشركة
قفل التصفية
ذات املسؤولية املحدودة
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة
RUE EL HOURIA N°49
أحمد التوقي اقامة أوروك  3الطابق
ERRACHIDIA ، 52000،
الثالث الرقم  13الدار البيضاء -
ERRACHIDIA MAROC
 20250الدار البيضاء املغرب.
STE TITRITE MINERAL SARL
قفل التصفية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :قصر
.408273
الطاوس واد النعام بودنيب -
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 52000الراشيدية املغرب.
املؤرخ في  31دجنبر  2021تقرر حل
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار  AGTIB TRANS NEGOCE :شركة

ذات املسؤولية املحدودة  مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة أحمد  التوقي
اقامة أوروك  3الطابق الثالث الرقم
 13الدار البيضاء  20250 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ملرض املسير.
و عين:
السيد(ة) يوسف أكطيب و 
عنوانه(ا) دوار الكطابة الحكاكشة
اوالد عمران سيدي بنور 24353
سيدي بنور املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  02مارس  2022وفي زنقة
أحمد التوقي اقامة أوروك  3الطابق
الثالث الرقم  13الدار البيضاء -
 20250الدار البيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
أبريل  2022تحت رقم .820162
60I
SOCIETE FAN MODE

société H2NAYA CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE H2NAYA CAR
MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC
 société H2NAYA CARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  34د
تجزئة رياض الزيتون طريق عين
الشقف محل  4فاس 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72691
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 21أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها société :
.H2NAYA CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  34 :د
تجزئة رياض الزيتون طريق عين
الشقف محل  4فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة هاجر األنصاري 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هاجر األنصاري عنوانه(ا)
 14زنقة توبقال طريق عين السمن
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هاجر األنصاري عنوانه(ا)
 14زنقة توبقال طريق عين السمن
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم .2749
61I
EUROMED COMPTA-SARL

MED MARO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
Bureau N° 4 1er etage Imm
N° 1106 Lot Al Massar
QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 MED MAROشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 342

الجريدة الرسمية

عمارة النصر الطابق رقم  2شيشاوة 
  41000شيشاوة املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
2099
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13ماي  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 MED :
.MARO
غرض الشركة بإيجاز  - :مقاولة
البناء و االشغال العمومية  -تاجر -
مقاول التنظيف.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 342
عمارة النصر الطابق رقم  2شيشاوة 
  41000شيشاوة املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نور الدين النوري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين النوري
عنوانه(ا) حي الزاوية سيدي املختار
شيشاوة  41000شيشاوة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين النوري
عنوانه(ا) حي الزاوية سيدي املختار
شيشاوة  41000شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .174/2022
62I

10487

سمارت سيستك () SMART SYSTECH
املدة  التي تأسست من أجلها
«« ECOMAINTECH
الشركة  99 :سنة .
«إكومنتك « شركه ذات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
مسؤولية محدده شريك وحيد درهم ،مقسم كالتالي:
السيد تابت سمير  1.000 :حصة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بقيمة  100درهم للحصة .
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
«« « ECOMAINTECHإكومنتك « وصفات ومواطن الشركاء :
شركه ذات مسؤولية محدده شريك
السيد تابت سمير عنوانه(ا) إقامة
وحيد
بيتي سكن ج ه  6إقامة  69شقة 16
 77زنقة محمد سميحة الطابق  10حي حسني  20230الدار البيضاء
شقة  ،N°57 ، 20000الدارالبيضاء املغرب.
املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
«« « ECOMAINTECHإكومنتك « ومواطن مسيري الشركة:
شركه ذات مسؤولية محدده شريك
السيد تابت سمير عنوانه(ا) إقامة
وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة  بيتي سكن ج ه  6إقامة  69شقة 16
ذات الشريك الوحيد
حي حسني  20230الدار البيضاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة املغرب
محمد سميحة الطابق  10شقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 N°57 - 20000الدار البيضاء
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
املغرب
ماي  2022تحت رقم .17879
تأسيس شركة ذات مسؤولية
63I
محدودة ذات الشريك الوحيد 
sacofi
رقم التقييد في السجل التجاري :
HORME
544203
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
حل شركة
 26أبريل  2022تم إعداد القانون
sacofi
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  4RUE ROCROIX RES EL JADIDI
ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
باملميزات التالية:
CASABLANCA، 20300،
شكل الشركة  :شركة ذات
CASABLANCA Maroc
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 HORMEشركة ذات املسؤولية
الوحيد.
املحدودة(في طور التصفية)
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة
«« « ECOMAINTECHإكومنتك « حجاج ابن ارطا البيضاء 20420 -
الدار البيضاء املغرب.
شركه ذات مسؤولية محدده شريك
حل شركة
وحيد.
رقم التقييد في السجل التجاري
غرض الشركة بإيجاز  :تركيب
.452067
وصلة األقمار الصناعية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تركيب أطباق استقبال جماعية
املؤرخ في  06أبريل  2022تقرر حل
وفردية.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة شركة ذات املسؤولية املحدودة 
محمد  سميحة الطابق  10شقة  HORMEمبلغ رأسمالها 100.000
 N°57 - 20000الدار البيضاء درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 23زنقة حجاج ابن ارطا البيضاء -
املغرب.
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 20420الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :حبي.
و حدد مقر التصفية ب  23زنقة
حجاج ابن ارطا البيضاء 20420 -
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) مهدي لحلو و عنوانه(ا)
 18-20امباس موديبو كايتا ايرميتاج
البيضاء  20300البيضاء 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 12
ماي  2022تحت رقم .823903
64I
chrono services

ROMA ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

chrono services
 45زنقة عقبة بن نافع برشيد،
 ،26100برشيد املغرب
 ROMA ISKANEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 539
الطابق  3تجزئة وفيق 26100 -
برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
16639
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ROMA :
.ISKANE
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.

عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 539الطابق  3تجزئة وفيق 26100 -
برشيد املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  موراد املصطفى 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  العرو�سي الشهبة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موراد املصطفى عنوانه(ا)
 366تجزئة الكرم  26100برشيد 
املغرب.
السيدة  العرو�سي الشهبة
عنوانه(ا)  84بلوك اوه ح ح 26100
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد موراد املصطفى عنوانه(ا)
 366تجزئة الكرم  26100برشيد 
املغرب
السيدة  العرو�سي الشهبة
عنوانه(ا)  84بلوك اوه ح ح 26100
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .514
65I
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AGRI-SUDEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE EL HOURIA N°49
ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
STE AGRI-SUDEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 86
تجزئة االنارة الراشيدية 52000 -
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الراشيدية املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري .-
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تأسيس شركة
املؤرخ في  07ماي  2022تم تحويل
chrono services
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
 45زنقة عقبة بن نافع برشيد،
«رقم  86تجزئة االنارة  الراشيدية -
 ،26100برشيد املغرب
 52000الراشيدية املغرب» إلى «قصر
اسرير مدغرة  الراشيدية  BANANI ASSISTANCE 52000 -شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الراشيدية املغرب».
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25ماي
الرقم  17تجزئة بيركور 26100 -
 2022تحت رقم .313
برشيد املغرب
66I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE GRANDS TRAVAUX DE
16641
CONSTRUCTION GHRISS
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 12ماي  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIFمحدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
RUE EL HOURIA N°49
شكل الشركة  :شركة ذات
ERRACHIDIA ، 52000،
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ERRACHIDIA MAROC
الوحيد.
STE GRANDS TRAVAUX DE
CONSTRUCTION GHRISS
تسمية الشركة متبوعة عند 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الشريك الوحيد
.BANANI ASSISTANCE
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
 120زنقة املعسكر البلدي كلميمة سيارات االسعاف.
الراشيدية  52000 -الراشيدية
عنوان املقر االجتماعي  :سفلي
املغرب.
الرقم  17تجزئة بيركور 26100 -
رفع رأسمال الشركة
برشيد املغرب.
ي
رقم التقييد في السجل التجار .-
املدة  التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الشركة  99 :سنة .
املؤرخ في  24ماي  2022تم رفع
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
رأسمال الشركة بمبلغ قدره درهم ،مقسم كالتالي:
« 400.000درهم» أي من «100.000
السيد بناني محمد  1.000 :حصة
درهم» إلى « 500.000درهم» عن بقيمة  100درهم للحصة .
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
األسماء الشخصية والعائلية
عينية.
وصفات ومواطن الشركاء :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد بناني محمد عنوانه(ا) 54
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25ماي تجزئة املدينة  26100برشيد املغرب.
 2022تحت رقم .314
األسماء الشخصية والعائلية
 67Iومواطن مسيري الشركة:
chrono services

BANANI ASSISTANCE
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد بناني محمد عنوانه(ا) 54
تجزئة املدينة  26100برشيد املغرب التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
تم اإليداع القانوني باملحكمة  2022تحت رقم .136146
69I
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .513
مكتب محاسبة
68I

GOLDLINE

SUD EST CONSEIL

SDBTP
إعالن متعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd
Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc
« SDBTPشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
النخيل  IVرقم  66الطابق االول
تامنصورت  40000 -مراكش
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.53695
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25أبريل  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي لشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغير نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :3الذي ينص على
مايلي :نشاط الشركة  :أعمال
تركيب شبكات الكهرباء ,االتصاالت
السلكية والالسلكية ومياه الشرب
 أشغال الطرق والصرف الصحيوالتهيئة  -استيراد وتصدير  -أشغال
مختلفة
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي لشركة  :الطابق
السفلي اقامة رقم  2490العزوزية
مراكش.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب محاسبة
عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
الرشيدية املغرب
 GOLDLINEشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر تاردة 
الخنك ب ص الرشيدية 52000 -
الرشيدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.15073
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18يناير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 GOLDLINEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي قصر تاردة الخنك ب ص
الرشيدية  52000 -الرشيدية املغرب
نتيجة ل  :االفالس.
و  حدد مقر التصفية ب قصر
تاردة  الخنك ب ص الرشيدية -
 52000الرشيدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) بانتاني فالتير و 
عنوانه(ا)  25عمارة سوبرادير شارع
موالي عبد هللا اكدال اكادير 10090
اكادير املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 02
مارس  2022تحت رقم .118/2022
70I

10489

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU

LMT AUDITING

BNTJ TRANS

MKHICH CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU
الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم  32الريش  ،52400 ،الريش
املغرب
 BNTJ TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 141
مكرر شارع موالي علي الشريف حي
تاحمدانت الريش  52400 -الريش
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2569
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 BNTJ TRANSمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  141مكرر شارع موالي
علي الشريف حي تاحمدانت الريش
  52400الريش املغرب نتيجة ل :اسباب اقتصادية.
و  حدد مقر التصفية ب 141
مكرر شارع موالي علي الشريف حي
تاحمدانت الريش  52400 -الريش
املغرب.
و عين:
السيد(ة) ياسين بطان و عنوانه(ا)
 141شارع موالي علي الشريف حي
تاحمدانت الريش  52400الريش
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 بميدلت بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .126
71I

LMT AUDITING
N°404 4ème étage, espace
paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 MKHICH CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
السالم الزنقة  457كاراج  2الدشيرة 
الجهادية  86360 -انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
26169
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MKHICH CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق .
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
السالم الزنقة  457كاراج  2الدشيرة 
الجهادية  86360 -انزكان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد مخيش  334 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  امبارك مخيش 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ياسين اوبال  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد مخيش عنوانه(ا) حي
ايرحالن الزنقة  1108رقم  1الدشيرة 
الجهادية  86360انزكان املغرب.

حل شركة

تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

10490

السيد  امبارك مخيش عنوانه(ا)
دوار و  جماعة امسكرود 00000
اكادير املغرب.
السيد ياسين اوبال عنوانه(ا) دوار
سيدي بوسحاب امسكرود 0000
اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد مخيش عنوانه(ا) حي
ايرحالن الزنقة  1108رقم  1الدشيرة 
الجهادية  86360انزكان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .973
72I
KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

CULTURE MOTO SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
bd abdelmoumen 185
walili parc 3eme etg N°11
CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
CULTURE MOTO SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  110شارع
 2مارس حي املستشفيات 20503 -
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.90871
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  18ماي  2022تم رفع رأسمال
الشركة بمبلغ قدره «2.800.000
درهم» أي من « 7.200.000درهم»
إلى « 10.000.000درهم» عن طريق
 :إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .825013
73I

FOUZMEDIA

STE BOH MOST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
STE BOH MOST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
هارون الرشيد إقامة فردوس الرقم
 3ميموزا  14000 -القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65383
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  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 :
.BOH MOST SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
األشغاالملختلفة وأشغال البناء
بيع الحديد واملتالشيات بنصف
الجملة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
هارون الرشيد إقامة فردوس الرقم
 3ميموزا  14000 -القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بوحفرة  مصطفى
عنوانه(ا)  -- --القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد  بوحفرة  مصطفى
عنوانه(ا)  -- --القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .-
74I
PARA WAFA SANTE

بارا وفا سانت PARA WAFA
SANTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARA WAFA SANTE
LOT BASSATINE N64
MAGASIN N 2 BOUSKOURA
CASABLANCA LOT BASSATINE
N64 MAGASIN N 2
BOUSKOURA CASABLANCA،
20100، CASABLANCA Maroc
بارا وفا سانت PARA WAFA
 SANTEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
البساتين رقم  64املحل رقم 2
بسكورة الدار البيضاء املغرب
تجزئة البساتين رقم  64املحل رقم
 2بسكورة الدار البيضاء املغرب
 20230الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
451181
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 14
أكتوبر  2019تم 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  :بارا وفا
سانت .PARA WAFA SANTE
غرض الشركة بإيجاز :
.PARAPHARMACIE

عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
البساتين رقم  64املحل رقم 2
بسكورة  الدار البيضاء املغرب
تجزئة البساتين رقم  64املحل رقم
 2بسكورة  الدار البيضاء املغرب
 20230الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  سهام وريم�شي 1.000 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  سهام وريم�شي عنوانه(ا)
رقم  4زنقة ابو ضبي الوازيس 20100
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  سهام وريم�شي عنوانه(ا)
رقم  4زنقة ابو ضبي الوازيس 20100
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
دجنبر  2019تحت رقم .724032
75I
AGAFISCO

TANDIF OHI KOB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGAFISCO
رقم  350شارع موالي اسماعيل
حي النهظة اكادير  ،80030 ،اكادير
املغرب
 TANDIF OHI KOBشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مستوطن
في مكتب رقم  53الطابق الرابع
صالة املامونية شارع حسن
بونعماني فح  500حي الداخلة أكادير
  80000أكادير املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
50857
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 :
.TANDIF OHI KOB
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
التنظيف املنزلي  /تجارة  منتجات
التنظيف.
عنوان املقر االجتماعي  :مستوطن
في مكتب رقم  53الطابق الرابع صالة
املامونية شارع حسن بونعماني فح
 500حي الداخلة أكادير 80000 -
أكادير املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  مبيركة كوبي 1.000 :
حصة بقيمة  100.000درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  مبيركة كوبي عنوانه(ا)
دوار أكرزاكن أديس طاطا 84023
طاطا املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أوهي هبة عنوانه(ا) دوار
أكرزاكن أديس طاطا  84023طاطا
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  16مارس
 2022تحت رقم .108965
76I

METACOMPTA

TAHWILAT ISSAM Sarl A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BON TRAJET
N° 139 Avenue Imam Malik
01er Etage Appt04 ، 43000، EL
KELAA SRAGHNA MAROC
TAHWILAT ISSAM Sarl A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
اوالد عي�سى املربوح  43000 -قلعة
السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
5247
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05ماي  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 :
.TAHWILAT ISSAM Sarl A.U
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال ،الوسيط في تحصيل
الديون ،السمسرة
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
اوالد عي�سى املربوح  43000 -قلعة
السراغنة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عصام لعوج 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عصام لعوج عنوانه(ا)
دوار الحوزية اوالد الكرن 43000

10491

قلعة السراغنة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عصام لعوج عنوانه(ا)
دوار الحوزية اوالد الكرن 43000
قلعة السراغنة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .234/2022
77I
BUREAU NAJAH

STE LINNA TRADIV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU NAJAH
شارع األمير موالي عبد هللا رقم 17
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
 STE LINNA TRADIVشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
رشيد بلوك  20رقم  31مكررالعيون
  70000العيون املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41399
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 STE :
.LINNA TRADIV
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
البناء املتعددة   -أشغال التنظيف
والخدمات العامة .
عنوان املقر االجتماعي  :حي موالي
رشيد بلوك  20رقم  31مكررالعيون
 70000 -العيون املغرب.

املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد  خليهن املتيو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  خليهن املتيوي عنوانه(ا)
حي موالي رشيد  الشطراألول بلوك
 20رقم  31العيون  70000العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  خليهن املتيوي عنوانه(ا)
حي موالي رشيد  الشطراألول بلوك
 20رقم  31العيو   70000العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .1199
78I
cabinet nabil el azouzi

VELLVY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi
Rue jbal ELAYACHI IMM 28
2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،
10100، RABAT MAROC
 VELLVYشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
االبطال رقم  4اكدال الرباط الرباط
 10090الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
160565
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

10492

تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.VELLVY
غرض الشركة بإيجاز  - :إنشاء
منصة مخصصة ملقدمي الخدمات
عبر اإلنترنت.
إنشاء منصة مخصصة للمبيعات
عبر اإلنترنت.
 إنشاء منصة مخصصة إلعالناتاألعمال والشؤون التجارية....
عنوان املقر االجتماعي  15 :شارع
االبطال رقم  4اكدال الرباط الرباط
 10090الرباط املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  مهدي شياضمي 630 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايمن صنهيجي  370 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي شياضمي عنوانه(ا)
 64زنقة سيدي عمر العيساوي م س
ع السوي�سي الرباط  10170الرباط
املغرب.
السيد  ايمن صنهيجي عنوانه(ا)
الشوميير 2رقم  18زنقة الزينب
حي الرياض الرباط  10100الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي شياضمي عنوانه(ا)
 64زنقة سيدي عمر العيساوي م س
ع السوي�سي الرباط  10170الرباط
املغرب
السيد  ايمن صنهيجي عنوانه(ا)
الشوميير 2رقم  18زنقة الزينب
حي الرياض الرباط  10100الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .125036
79I
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BERNIA WORKS COMPANY
املغرب.
BERNIA WORKS COMPANY
J.A.B FISH
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
السيد برنية سعيد عنوانه(ا) حي
تأسيس شركة
تأسيس شركة
 BERNIA WORKS COMPANYموالي رشيد شارع  20غشت عمارة 
omnium management
سموني رقم  70000 07العيون
العيون ،70000 ،املغرب
rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82
 BERNIA WORKS COMPANYاملغرب
30100، fes maroc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 J.A.B FISHشركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
االبتدائية بالعيون بتاريخ  24ماي
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
 2022تحت رقم .1432
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 3
املستقبل س 1رقم ،70000 ، 34
80I
العيون ،املغرب
تجزئة مبروكة طريق عين السمن -
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 30100فاس املغرب
METACOMPTA
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تأسيس شركة ذات مسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري :
SRAGHNA TECH
محدودة ذات الشريك الوحيد 
41703
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
72687
 19ماي  2022تم إعداد القانون
تقليص هدف الشركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
BON TRAJET
 31غشت  2021تم إعداد القانون
محدودة ذات الشريك الوحيد 
N° 139 Avenue Imam Malik
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات  01er Etage Appt04 ، 43000، ELمحدودة ذات الشريك الوحيد 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
باملميزات التالية:
KELAA SRAGHNA MAROC
الوحيد.
شكل الشركة  :شركة ذات
 SRAGHNA TECHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تسمية الشركة متبوعة عند  مسؤولية محدودة ذات الشريك
االقتضاء بمختصر تسميتها :
الوحيد.
الوحيد
.BERNIA WORKS COMPANY
تسمية الشركة متبوعة عند 
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال وعنوان مقرها االجتماعي  39املركب
االجتماعي واالقتصادي شقة رقم  2اإلقتضاء بمختصر تسميتها J.A.B :
البناء العامة ،بيع مواد البناء،
أشغال مختلفة ،حراسة ،مراقبة  43000 -قلعة السراغنة املغرب.FISH .
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم.
بالكاميرات ،الخ..
تقليص هدف الشركة
عنوان املقر االجتماعي  :قطعة 3
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
رقم التقييد في السجل التجاري
تجزئة مبروكة طريق عين السمن -
املستقبل س 1رقم ،70000 ، 34
3509
العيون ،املغرب.
 30100فاس املغرب.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املدة  التي تأسست من أجلها
املدة  التي تأسست من أجلها
املؤرخ في  12أبريل  2022تم حذف
الشركة  99 :سنة .
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األنشطة التالية من نشاط الشركة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الحالي :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد برنية سعيد  1.000 :حصة
مقاول في اشغال البناء واالشغال
السيدة  حنان ابراهمي 1.000 :
بقيمة  100درهم للحصة .
املختلفة.
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد برنية سعيد عنوانه(ا) حي االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ  16وصفات ومواطن الشركاء :
موالي رشيد شارع  20غشت عمارة  ماي  2022تحت رقم .218/2022
السيدة  حنان ابراهمي عنوانه(ا)
سموني رقم  70000 07العيون
 81Iشارع انوال  0000تاونات املغرب.
omnium management
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  حنان ابراهمي عنوانه(ا)
شارع انوال  0000تاونات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم .2584
83I
املتوسطية

AFICHAB PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املتوسطية
 42زنقة املسجد حي اليسر ،
 ،26100برشيد املغرب
 AFICHAB PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26محج
مرس السلطان الطابق  1الشقة - 3
 20006الداربيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
544037
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. AFICHAB PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :املعامالت
العقارية  ,التجارة ,استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  26 :محج
مرس السلطان الطابق  1الشقة - 3
 20006الداربيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد شابة  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الواحد عفيف 300 :

حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبد  الكريم شابة 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شابة عنوانه(ا) 57
نهج اإلمام مالك تجزئة املستقبل
السعادة  24000الجديدة املغرب.
السيد  عبد  الواحد  عفيف
عنوانه(ا)  03زنقة الوحدة حي ركراكة
 26100برشيد املغرب.
السيد عبد الكريم شابة عنوانه(ا)
برشيد  26100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد شابة عنوانه(ا) 57
نهج اإلمام مالك تجزئة املستقبل
السعادة  24000الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .824876
84I
CABINET BAHMAD

SEMVI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش،
 ،40000مراكش املغرب
 SEMVIشركة 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 :
125839
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13ماي  2022تم إعداد القانون

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها .SEMVI :
غرض الشركة بإيجاز  :كراء شقق
وفيالت مفروشة.
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 جواكان سيميس عنوانه(ا)
 73شومان دي فين  66000بيربينيون
فرنسا.
السيدة  أندري روز مارغريت
فيناس زوجة سيميس عنوانه(ا) 73
شومان دي فين  66000بيربينيون
فرنسا.
السيد  ريجيس ديديي جواكيم
سيميس عنوانه(ا) ري بارتيليمي
تيمونيي  66000بيربينيون فرنسا.
السيدة ليدي ماري أندري
سيميس عنوانه(ا)  6ري دي سين
 66000بيربينيون فرنسا.
السيد مارك أنديستري عنوانه(ا)
 73شومان دي فين  66000بيربينيون
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواكان سيميس عنوانه(ا)
 73شومان دي فين  66000بيربينيون
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136150
85I

10493
EURO-CARPET

EURO-CARPET

إعالن متعدد القرارات

EURO-CARPET
املنطقة الصناعية اجزناية ،القطعة
رقم  ،140الطابق األول ،املكتب رقم
 ،90000 ، 1طنجة املغرب
« EURO-CARPETشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
الصناعية اجزناية ،القطعة رقم
 ،140الطابق األول ،املكتب رقم 1
  -طنجة املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.111073
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :الزيادة في رأسمال الشركة من
 2.100.000درهم إلى 40.000.000
درهم ،وذلك بإصدار 379.000
حصة جديدة  من فئة  100درهم
للحصة الواحدة  بمبلغ إجمالي
قدره  37.900.000درهم كما
يلي  :مبلغ  29.900.000درهم تم
خصمها من الحساب الجاري الدائن
للشريكة ،واملبلغ املتبقي واملتمثل
في  8.000.000درهم تم دفع نسبة
الربع أي  2.000.000درهم بواسطة
االكتتاب نقدا في الحساب البنكي
للشركة.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد 
عبد الحق السعيدي بصفته املسير
الوحيد الغير شريك للشركة ،وذلك
ملدة  غير محدودة .تلزم الشركة
في جميع معامالتها بتوقيع املسير
الوحيد الغير شريك السيد عبد الحق
السعيدي.
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تحيين وإعادة صياغة القانون
األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
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النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تحيين وإعادة  صياغة القانون
األسا�سي بالكامل.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .253875
86I
NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

SADEKTOURS AFRIQ
INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU
RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
APP N6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC
SADEKTOURS AFRIQ INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الحرية الطابق الثالث شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544427
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  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 :
.SADEKTOURS AFRIQ INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :تسيير
املطاعم ومقاهي األكالت بجميع
أنواعها.
عنوان املقر االجتماعي  10 :زنقة
الحرية الطابق الثالث شقة رقم - 5

 20000الدارالبيضاء املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ابن خياط زكاري محمد 
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ابن خياط زكاري محمد 
عنوانه(ا) مانتيز  46000موغال تركيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ي
السيد  ابن خياط زكار محمد 
عنوانه(ا) مانتيز  46000موغال تركيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825249
87I
CAF MAROC

INSTITUT FAHD
DE FORMATION
PROFESSIONELLE PRIVE
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
INSTITUT FAHD
DE FORMATION
« PROFESSIONELLE PRIVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
البوغاز قطعة  186رقم  - - 1طنجة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.90891
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير إسم الشركة من INSTITUT
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تأسيس شركة

FAHD DE FORMATION
 PROFESSIONELLE PRIVEإلى VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU
TANGER NORD PRIVE
قرار رقم  :2الذي ينص على N°69 VILLA MAHASSINE APPT
مايلي :تغير نشاط الشركة إلى مدرسة N°2 MASSIRA I C MARRAKECH
، 40000، MARRAKECH
التعليم الخاص.
MAROC
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
AJOUADY ESPACE NEGOCE
تحديث القانون االسا�سي للشركة.
 SARLشركة ذات املسؤولية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
املحدودة
النظام األسا�سي التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الكائن في طابق األر�ضي دوار إيزيكي
بالتعديل
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم  40000 - 2668مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
املحدودة 
 2022تحت رقم .4812
 88Iرقم التقييد في السجل التجاري :
125671
بغطيطي عبد الرحمان
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25أبريل  2022تم إعداد القانون
دنيا سنترفوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تعيين مسير جديد للشركة
املحدودة باملميزات التالية:
بغطيطي عبد الرحمان
شكل الشركة  :شركة ذات
 276زنقة بوعبيد السلماني القد  املسؤولية املحدودة.
س  2الشطر  02خريبكة ،25000 ،
تسمية الشركة متبوعة عند 
خريبكة امللكة املغربية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
فوطو شركة ذات
دنيا سنتر
AJOUADY ESPACE NEGOCE
املسؤولية املحدودة
.SARL
وعنوان مقرها اإلجتماعي  80شارع
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد و 
املشتسفى وادي زم  25350 -وادي سلع التزيين الداخلي
زم املغرب.
بيع املجوهرات والحلى
االستيراد والتصدير.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .47
عنوان املقر االجتماعي  :محل
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الكائن في طابق األر�ضي دوار إيزيكي
املؤرخ في  05ماي  2022تم تعيين رقم  40000 - 2668مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
مسير جديد للشركة السيد(ة) ولهنا
الشركة  99 :سنة .
محسن كمسير وحيد
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  الرزاق االجوادي :
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  26ماي
 400حصة بقيمة  100درهم للحصة
 2022تحت رقم .55/2022
. 89I
السيد يونس االجوادي 150 :
 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AUحصة بقيمة  100درهم للحصة .
AJOUADY ESPACE NEGOCE
السيد عبد املنعم االجوادي 150 :
SARL
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  مريم االجوادي 150 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الجريدة الرسمية
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حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  هاجراالجوادي 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الرزاق االجوادي
عنوانه(ا) كولف اركان روزورت رقم
 562تسلطانت  40000مراكش
املغرب.
السيد يونس االجوادي عنوانه(ا)
كولف اركان روزورت رقم 562
تسلطانت  40000مراكش املغرب.
السيد  عبد  املنعم عنوانه(ا)
كولف اركان روزورت رقم 562
تسلطانت  40000مراكش املغرب.
السيدة مريم االجوادي عنوانه(ا)
كولف اركان روزورت رقم 562
تسلطانت  40000مراكش املغرب.
السيدة هاجراالجوادي عنوانه(ا)
كولف اركان روزورت رقم 562
تسلطانت  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الرزاق االجوادي
عنوانه(ا) كولف اركان روزورت رقم
 562تسلطانت  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .135970
90I
AGIN SARL

AGIL BINAE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AGIN SARL
RUE RABIA APT 2 AGDAL 17
RABAT ، 12000، RABAT
MAROC
 AGIL BINAE SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ديمناتي  1رقم  63عين الروز
الصخيرات  12050 -الصخيرات
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.129545
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) احمد  ملغاري
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) محمد اكارى
بتاريخ  05ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .8196
91I
AGIN SARL

AGIL BINAE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

AGIN SARL
RUE RABIA APT 2 AGDAL 17
RABAT ، 12000، RABAT
MAROC
 AGIL BINAE SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة
ديمناتي  1رقم  63عين الروز
الصخيرات  12050 -الصخيرات .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.129545
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29أبريل  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .8196
92I
AGIN SARL

AGIL BINAE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

10495

AGIN SARL
RUE RABIA APT 2 AGDAL 17
RABAT ، 12000، RABAT
MAROC
 AGIL BINAE SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ديمناتي  1رقم  63عين الروز
الصخيرات  12050 -الصخيرات
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.129545
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) اكارى
محمد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .8196
93I
STE BABOUZID

SOROR TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOROR TRADING
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
الوحدة  بلوك  Fرقم 70000 - 288
العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  هللا املتوكل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبد  هللا املتوكل 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا املتوكل عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا املتوكل عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1043
94I

STE BABOUZID
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
tensiftconsultant
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
MAROC
OUMNIA AMENAGEMENT
 SOROR TRADINGشركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد
قفل التصفية
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
tensiftconsultant
الوحدة بلوك  Fرقم 70000 - 288
ي
املكتب  2عمارة الطنطاو زنقة
العيون املغرب
الصناعة  ،46000 ،آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
OUMNIA AMENAGEMENT
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
41193
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في وعنوان مقرها اإلجتماعي  :املحل
 15أبريل  2022تم إعداد القانون رقم  1اقامة الدوحة  1شارع موالي
يوسف  46000 -اسغي املغرب.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
قفل التصفية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات رقم التقييد في السجل التجاري :
.10889
املسؤولية املحدودة.
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10496

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  12يناير  2022تقرر حل
OUMNIA
AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي املحل رقم  1اقامة الدوحة
 1شارع موالي يوسف 46000 -
اسغي املغرب نتيجة ل -وقف نشاط
املؤسسة.
و عين:
السيد(ة) نعيمة بوريشة و 
عنوانه(ا)  7زنقة االمام مالك حي
املدينة الجديدة   46000اسفي
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12يناير  2022وفي املحل
رقم  1اقامة الدوحة  1شارع موالي
يوسف  46000 -اسفي املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  26يناير
 2022تحت رقم .81
95I
tensiftconsultant

ORGAF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

tensiftconsultant
املكتب  2عمارة الطنطاوي زنقة
الصناعة  ،46000 ،آسفي املغرب
 ORGAFشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 5
حي البالطو تقاطع شارع الحرية و 
زنقة الطيب بنهيمة عمارة كومرزيد 
الطابق  46000 - 2اسفي املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.4505
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2020تقرر حل
 ORGAFشركة ذات املسؤولية
املحدودة  مبلغ رأسمالها 110.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 5حي البالطو تقاطع شارع الحرية و 

زنقة الطيب بنهيمة عمارة  كومرزيد 
الطابق  46000 - 2اسفي املغرب
نتيجة ل -وقف نشاط املؤسسة.
 اسباب اقتصادية.و عين:
السيد(ة) مها الحكيم و عنوانه(ا)
رقم  7زنقة ر تجزئة الرياض حي م ج
 46000اسفي املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  28دجنبر  2020وفي رقم 5
حي البالطو  تقاطع شارع الحرية و 
زنقة الطيب بنهيمة عمارة  كومرزيد 
الطابق  46000 - 2اسفي املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  12أبريل
 2021تحت رقم .375
96I
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الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) أحمد  مهدي تازي
و  عنوانه(ا)  ،93طريق مكة ،كلم
 ،8300تجزئة تازي ميلودي 20000
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
-:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
ماي  2022تحت رقم .824530
97I
CDH AUDIT ET CONSEILS

PARILOC

CORPORATE AUDIT GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

CDH AUDIT ET CONSEILS
RUE D›AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC
 PARILOCشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
انفا  clos de Provenceالطابق
التاسع شقة ب  20370 - 108الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
543.891
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PARILOC
غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل
عن طريق الكراء أو  اإليجار أو  أي
شكل آخر ¸املباني التي يتم تشييدها

METALISSIMO
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
 ,445شارع عبد املومن ،الطابق
الخامس ،رقم ،20000 ، 22
casablanca maroc
 METALISSIMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  219محج
لهراويين الطابق الثالث 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.175743
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 METALISSIMOمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  219محج لهراويين الطابق
الثالث  20000 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل .. :
و حدد مقر التصفية ب  219محج
لهراويين الطابق الثالث 20000 -

تأسيس شركة

أو شراءها
اقتناء وبيع جميع العقارات وكافة
الحقوق العقارية املشاعة
القيام بكافة األعمال والتجهيزات
على العقارات املقتناة أو املؤجرة مهما
كانت طبيعتها.
الترويج العقاري.
وعامة كل العمليات الصناعية
والتجارية واملالية أو على املنقول أو 
العقار املرتبطة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة جزئيا أو كليا بأحد األهداف
املماثلة أو املرتبطة بأهداف الشركة.
عنوان املقر االجتماعي  75 :شارع
انفا  clos de Provenceالطابق
التاسع شقة ب  20370 - 108الدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  داسولي 960 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الحسن داسولي  40 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد  داسولي 960 :
حصة ملكية كاملة منها  40حصة
ملكية مجردة بقيمة  100درهم.
السيد الحسن داسولي  40 :حصة
حق االنتفاع بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  داسولي عنوانه(ا)
تجزئة يوسف رقم  103تجزئة بارنفا
 20170الدار البيضاء املغرب.
السيد الحسن داسولي عنوانه(ا)
 ,103زنقة السنبلة بارنفا 20170
الدار البيضاء الدار البيضاء.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  داسولي عنوانه(ا)
تجزئة يوسف رقم  103تجزئة بارنفا
 20170الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
ماي  2022تحت رقم .824753
98I
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HELP ENTREPRISE
عنوانه(ا) اقامة املنصور عمارة  49
Alam-Khibra
EMOTIP SARL
شقة  6طابق  2شارع غاندي 20026
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
QUALICIA CONSULTING
ومواطن مسيري الشركة:
HELP ENTREPRISE
RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.
السيد  علمي كورفطي جواد
23RUE BOURED 2EME ETG
ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
عنوانه(ا) اقامة املنصور عمارة  49
APPT 4 ROCHES NOIRES ،
TARFAYA MOULAY ALI CHRIF
20026
غاندي
شارع
2
طابق
6
شقة
20290، CASABLANCA MAROC
VN MEKNES ، 50000، MEKNES
املغرب
البيضاء
الدار
 Alam-Khibraشركة ذات مسؤولية
MAROC
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
محدودة ذات الشريك الوحيد
 EMOTIP SARLشركة ذات
10
بتاريخ
البيضاء
بالدار
التجارية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة
املسؤولية املحدودة
.823121
رقم
تحت
2022
ماي
بوريد الطابق التاني الشقة 4
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم
الصخور السوداء  20290 -الدار
 267 99Iحي السالم سيدي سعيد تمديد 
البيضاء املغرب
 2مكناس 50000 - .مكناس املغرب.
QUALICIA CONSULTING
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
محدودة ذات الشريك الوحيد 
EL HAJEB LUX CAR SARL
رقم التقييد في السجل التجاري :
.52701
شركة ذات املسؤولية املحدودة
542447
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
املؤرخ في  07أبريل  2022تم تحويل
QUALICIA CONSULTING
 27أبريل  2022تم إعداد القانون  RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.املقر االجتماعي الحالي للشركة من
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
«كراج رقم  267حي السالم سيدي
ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
محدودة ذات الشريك الوحيد   TARFAYA MOULAY ALI CHRIFسعيد  تمديد   2مكناس50000 - .
باملميزات التالية:
مكناس املغرب» إلى «شقة  2الطابق
VN MEKNES ، 50000، MEKNES
شركة ذات
:
الشركة
شكل
الثاني عمارة  11مرجان  2مكناس- .
MAROC
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 50000مكناس املغرب».
 EL HAJEB LUX CAR SARLشركة
الوحيد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
املسؤولية
ذات
تسمية الشركة متبوعة عند 
التجارية بمكناس بتاريخ  22أبريل
تجزئة
اإلجتماعي
مقرها
وعنوان
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Alam- :
 2022تحت رقم .1572
التهامي شارع  2رقم  24الحاجب -
.Khibra
101I
 51000الحاجب املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :دراسة
FINANCES.NET
السوق ودراسة التصاميم.
رفع رأسمال الشركة
HIPRA MAROC SARL AU
عنوان املقر االجتماعي 23 :
رقم التقييد في السجل التجاري
زنقة بوريد  الطابق التاني الشقة 4
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.46083
الشريك الوحيد
الصخور السوداء  20290 -الدار
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رفع رأسمال الشركة
البيضاء املغرب.
املؤرخ في  12أبريل  2022تم
FINANCES.NET
املدة  التي تأسست من أجلها رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
AVENUE CAHIRA LOT 119
الشركة  99 :سنة .
« 662.400درهم» أي من «100.000
FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم» إلى « 762.400درهم» عن
TEMARA MAROC
درهم ،مقسم كالتالي:
ن
ديو
مع
مقاصة
اء
ر
إج
:
طريق
HIPRA MAROC SARL AU
السيد  علمي كورفطي جواد :
املحددة املقدار و املستحقة.
الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 1.000حصة بقيمة  100درهم
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
الشريك الوحيد
للحصة .
ماي
13
بتاريخ
بمكناس
التجارية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61تجزئة
األسماء الشخصية والعائلية
.1777
رقم
تحت
2022
املحيط شقة  5املنصور الذهبي -
وصفات ومواطن الشركاء :
تمارة  12000 -تمارة املغرب.
100I
السيد  علمي كورفطي جواد
QUALICIA CONSULTING

10497

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.124333
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  23دجنبر
 2021تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 279.000,00درهم»
أي من « 175.000,00درهم» إلى
« 454.000,00درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .8149
102I
LOU GABRIEL

LOU GABRIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LOU GABRIEL
رقم  ،25رياض الزيتون الجديد،
زنقة الباهية مراكش ،40040 ،
مراكش املغرب
 LOU GABRIELشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ،59
الحي الصناعي سيدي غانم ،رقم
 3الطابق االول  40110 -مراكش
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.113855
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  ،59الحي الصناعي سيدي
غانم ،رقم  3الطابق االول 40110 -
مراكش املغرب» إلى «رقم  ،25رياض
الزيتون الجديد ،زنقة الباهية -
 40040مراكش املغرب».

الجريدة الرسمية

10498

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .136090
103I
fiduciairelaperformance

العبد الوي ت رج

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciairelaperformance
APPT N°5 3EME ETAGE
IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
BEN RAHALE V.N MEKNES
meknes، 50000، meknes maroc
العبد الوي ت رج شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 29
ب محل  2ب البوستان  2ويسالن
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.47725
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) توفيق
العبداالوي  300حصة اجتماعية
من أصل  1.000حصة لفائدة السيد 
(ة) سفيان الدكدوكي بتاريخ 09
دجنبر .2021
تفويت السيد  (ة) توفيق
العبداالوي  300حصة اجتماعية
من أصل  1.000حصة لفائدة السيد 
(ة) عمر الدكدوكي بتاريخ  09دجنبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  16ماي
 2022تحت رقم .1800
104I
CABINET BOUZIDI

TOUR HASSAN PESCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
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مراكش املغرب
 LOU GABRIELشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم ،25
رياض الزيتون الجديد ،زنقة الباهية
  40040مراكش املغرب.توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.113855
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23مارس  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
 تسيير الرياضات و دور الضيافة. أعمال التجارة..تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .136090
106I

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
TOUR HASSAN PESCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أثينة
رقم  7سوق زايو  62000 -ناظور
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17373
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
TOUR HASSAN PESCADOS
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أثينة
رقم  7سوق زايو   62000 -ناظور
املغرب نتيجة ل CESSATION :
.D’ACTIVITEE
LOU GABRIEL
و  حدد مقر التصفية ب شارع
LOU GABRIEL
أثينة رقم  7سوق زايو  62000 -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ناظور املغرب.
الشريك الوحيد
و عين:
إضافة تسمية تجارية أو شعار
السيد(ة) ميمون بوديل و 
LOU GABRIEL
عنوانه(ا) شارع أثينة رقم  7سوق
زايو   62000ناظور املغرب كمصفي رقم  ،25رياض الزيتون الجديد،
زنقة الباهية مراكش ،40040 ،
(ة) للشركة.
مراكش املغرب
 وعند  اإلقتضاء الحدود
« LOU GABRIELشركة ذات
املفروضة على الصالحيات املخولة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
الوحيد»
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها االجتماعي :رقم ،25
االبتدائية بالناضور بتاريخ  12ماي رياض الزيتون الجديد ،زنقة الباهية
  40040مراكش املغرب. 2022تحت رقم .726
« 105Iإضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري. :
LOU GABRIEL
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تقرر
LOU GABRIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
RIAD ROSEMARY
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
توسيع نشاط الشركة
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
LOU GABRIEL
رقم  ،25رياض الزيتون الجديد 2022 ،تحت رقم .136090
زنقة الباهية مراكش ،40040 ،
107I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

STE SAADA MENAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
 ، 45شارع لخضر غيالن  ،الطابق
الخامس  ،شقة  404إقامة الوطنية
،املدينة الجديدة ،فاس ،30100 ،
فاس املغرب
 STE SAADA MENAGEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،24طريق
عين شقف ،شارع سان لويس،
فاس  30040 -فاس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.27457
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« ،24طريق عين شقف ،شارع سان
لويس ،فاس  30040 -فاس املغرب»
إلى « ،3مجمع الوحدة سيماف ،شارع
ابن خطيب ،فاس  30050 -فاس
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25ماي 2022
تحت رقم .2709
108I
مستامنة شامة

TRANSPORT EXPRIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
الناظور شارع املسيرة رقم 142
الطابق االول الناظور،62000 ،
الناظور املغرب
 TRANSPORT EXPRIFشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موسكو رقم  04الطابق الثاني لعري
الشيخ الناظور  62000 -الناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
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دوار اهرواشا ايت مايت بني سعيد 
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري  :الدريوش  62000الناظور املغرب
24115
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في االبتدائية بالناضور بتاريخ  12ماي
 08مارس  2022تم إعداد القانون  2022تحت رقم .714
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
109I
املحدودة باملميزات التالية:
SELECT CONSEIL
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
R.ASSET
تسمية الشركة متبوعة عند  شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
قفل التصفية
.TRANSPORT EXPRIF
SELECT CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز  :نقل شارع عبد املومن عمارة 421الطابق
االرساليات و السلع الوطني و الدولي
الرابع رقم ،20360 ، 16البيضاء
نقل البضائع الوطني و الدولي
املغرب
التصدير و االستيراد
 R.ASSETشركة ذات املسؤولية
شارع
:
االجتماعي
عنوان املقر
املحدودة
موسكو رقم  04الطابق الثاني لعري وعنوان مقرها اإلجتماعي  12 :زنقة
الشيخ الناظور  62000 -الناظور
غاسين الشقة  13فال فلوري -
املغرب.
 20300الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
قفل التصفية
الشركة  99 :سنة .
رقم التقييد في السجل التجاري :
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
.441249
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد  احمد  البوعزاتي 500 :
املؤرخ في  16مارس  2022تقرر حل
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 R.ASSETشركة ذات املسؤولية
السيد عابد الشبابي  500 :حصة
املحدودة  مبلغ رأسمالها 10.000
بقيمة  100درهم للحصة .
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 12
السيد احمد البوعزاتي 50000 :
زنقة غاسين الشقة  13فال فلوري
بقيمة  100درهم.
  20300الدارالبيضاء املغرب نتيجةالسيد  عابد  الشبابي 50000 :
لعدم قدرة الشركة على االستمرار في
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية املجال.
و عين:
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد(ة) ريم الغراس و عنوانه(ا)
السيد احمد البوعزاتي عنوانه(ا)
الحي املدني مجموعة  13رقم  21 57زنقة غاسين الشقة  13فال
فلوري  20100الدار البيضاء املغرب
الناظور  62000الناظور املغرب.
السيد  عابد  الشاببي عنوانه(ا) كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
دوار اهرواشا ايت مايت بني سعيد 
بتاريخ  11ماي  2022وفي  12زنقة
الدريوش  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية غاسين الشقة  13فال فلوري -
 20300الدار البيضاء املغرب.
ومواطن مسيري الشركة:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد احمد البوعزاتي عنوانه(ا)
الحي املدني مجموعة  13رقم  57التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
ماي  2022تحت رقم .824979
الناظور  62000الناظور املغرب
السيد  عابد  الشاببي عنوانه(ا)
110I

10499

ديوان الخدمات
وصفات ومواطن الشركاء :
G A H SERVICE
السيد  عبد  الهادي بوقطيب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عنوانه(ا) دوار فلوسة املساعدة 
الشريك الوحيد
 14200سيدي سليمان املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
ديوان الخدمات
ومواطن مسيري الشركة:
شارع محمد الخامس رقم  94سيدي
السيد  عبد  الهادي بوقطيب
قاسم  ،16000 ،سيدي قاسم
عنوانه(ا) دوار فلوسة املساعدة 
املغرب
 14200سيدي سليمان املغرب
 G A H SERVICEشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  05ماي
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26زنقة  2022تحت رقم .91254
111I
ابي زرعة عمارة ا اقامة رضوان
املكتب رقم  14000 - 7القنيطرة 
STE AYAD CONSULTING SARL
املغرب
باتيليكسور
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تفويت حصص
65171
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في STE AYAD CONSULTING SARL
RUE MOULAY AHMED
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
محدودة ذات الشريك الوحيد 
2EME ETAGE APPT N°9 ،
باملميزات التالية:
60000، OUJDA MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات باتيليكسور شركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي ضهر
تسمية الشركة متبوعة عند  املحلة الزاري شارع عالل الفا�سي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  G A H :تجزئة رقم  81و  60000 - 82وجدة 
.SERVICE
املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
تفويت حصص
كيميائية (مواد التنظيف) -التجارة  رقم التقييد في السجل التجاري
التفاوضية.
.30451
عنوان املقر االجتماعي  26 :زنقة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
ابي زرعة عمارة  ا اقامة رضوان
املؤرخ في  12ماي  2022تمت
املكتب رقم  14000 - 7القنيطرة 
املصادقة على :
املغرب.
تفويت السيد (ة) ميلود برمضان
املدة  التي تأسست من أجلها
 50حصة اجتماعية من أصل 100
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :حصة لفائدة السيد (ة) صالح الدين
املومني بتاريخ  12ماي .2022
درهم ،مقسم كالتالي:
تفويت السيد (ة) ميلود برمضان
السيد  عبد  الهادي بوقطيب
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم  50حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة  السيد  (ة) مصطفى
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية بوسنينة بتاريخ  12ماي .2022
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .1599
112I
FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

OFFICE WAREHOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
AV PRINCE MY ABDELLAH
N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 OFFICE WAREHOUSEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
نوايي د زنقة ابن سيناء نوري أطل�سي
السماللية الطابق  1رقم  13جليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
125519
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 :
.OFFICE WAREHOUSE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع األجهزة 
و اللوازم املعلوماتية .
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
نوايي د زنقة ابن سيناء نوري أطل�سي
السماللية الطابق  1رقم  13جليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  أمين صبار  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  علي وعلي  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  أمين صبار عنوانه(ا)
أبواب مراكش منطقة  19عمارة 59
باء الشقة  40000 7مراكش املغرب.
السيد  علي وعلي عنوانه(ا)
السكن اإلجتماعي رقم  29مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  أمين صبار عنوانه(ا)
أبواب مراكش منطقة  19عمارة 59
باء الشقة  40000 7مراكش املغرب
السيد  علي وعلي عنوانه(ا)
السكن اإلجتماعي رقم  29مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .135813
113I
AMJ MANAGEMENT

LOCAL RUNS GLOBAL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة  2الطابق
االول رقم  30طنجة ،90000 ،
طنجة املغرب
LOCAL RUNS GLOBAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
االردن اقامة يامنة  2الطابق االول
رقم  90000 - 30طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127537
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

اإلقتضاء بمختصر تسميتها LOCAL :
.RUNS GLOBAL SARL
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير وتسويق السلع والخدمات ،
وأعمال التجميع املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
االردن اقامة يامنة  2الطابق االول
رقم  90000 - 30طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد DIROSIER MOISE : 70
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  DIROSSIER MOSES
 DARELL : 30حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  DIROSIER MOISE
عنوانه(ا) فلوريدا  33034فلوريدا
امريكا.
السيد  DIROSIER MOSES
 DARELLعنوانه(ا) فلوريدا 33034
فلوريدا امريكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  DIROSIER MOISE
عنوانه(ا) فلوريدا  33034فلوريدا
امريكا
السيد  DIROSIER MOSES
 DARELLعنوانه(ا) فلوريدا 33034
فلوريدا امريكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .254048
114I
JIYAR JAOUAD

CHARGUI-MOTOCYCLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
N°5 3EME ETAGE IMM N°86
RUE SIDI AHMED ABERKANE
HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC
 CHARGUI-MOTOCYCLESشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16
زنقة البحرين حي املسيرة احفير
بركان  63050 -احفير بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
8503
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CHARGUI-MOTOCYCLES
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
الدراجات النارية
تجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 16
زنقة البحرين حي املسيرة احفير بركان
  63050احفير بركان املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  شرقي محسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  شرقي محسن عنوانه(ا)
حي املسيرة  شارع البحرين رقم 16
احفير  63050احفير بركان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  شرقي محسن عنوانه(ا)
حي املسيرة  شارع البحرين رقم 16
احفير  63050احفير بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .282/2022
115I
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JIYAR JAOUAD

EHI-DE BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
N°5 3EME ETAGE IMM N°86
RUE SIDI AHMED ABERKANE
HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
 EHI-DE BATIMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة
أرضية رقم  05تجزئة نزهة سنو�سي
السعيدية  63600 -السعيدية
بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
8499
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18ماي  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 EHI- :
.DE BATIMENT
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
العقاري
مطور
أعمال أو إنشاءات متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :قطعة
أرضية رقم  05تجزئة نزهة سنو�سي
السعيدية  63600 -السعيدية بركان
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الحير�شي عبد  العالي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم

للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الحير�شي عبد  العالي
عنوانه(ا) زنقة واد املخازن رقم
132حي العيون  63300بركان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الحير�شي عبد  العالي
عنوانه(ا) زنقة واد املخازن رقم
132حي العيون  63300بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .280/2022
116I
cabinet comptable aziz

PHARMACIE GHAZAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
 2زنقة  4العهد الجديد ابن امسيك
 ،20450 ،الدارالبيضاء املغرب
 PHARMACIE GHAZALشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2جنان
زناتتة شطر  4تجزئة عين حرودة -
 28630املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
30595
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25أبريل  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 :
.PHARMACIE GHAZAL

10501

غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية.
عنوان املقر االجتماعي  2 :جنان
زناتتة شطر  4تجزئة عين حرودة  -
 28630املحمدية املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد معاد عكيل  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد معاد عكيل عنوانه(ا) حي
ارتزانا زنقة  3عمارة   1رقم 41ق ج
 20450الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد معاد عكيل عنوانه(ا) حي
ارتزانا زنقة  3عمارة   1رقم 41ق ج
 20450الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .1077
117I
CABINET BOUZIDI

TOUR HASSAN PESCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
TOUR HASSAN PESCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
أثينة رقم  7سوق زايو 62000 -
ناظور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.17373
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28فبراير  2022تقرر حل
TOUR HASSAN PESCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع أثينة رقم 7

سوق زايو   62000 -ناظور املغرب
نتيجة ل.CESSATION D’ACTIVTEE
و عين:
ن
السيد(ة) ميمو بوديل و 
عنوانه(ا) شارع أثينة رقم  7سوق
زايو   62000ناظور املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  28فبراير  2022وفي شارع
أثينة رقم  7سوق زايو  62000 -
ناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  12ماي
 2022تحت رقم .727
118I
CDH AUDIT ET CONSEILS

GLOBAL BI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
RUE D›AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC
 GLOBAL BIشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57ممر
الحدائق  ،عين السبع 20580 -
الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.372321
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 GLOBAL BIمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 57
ممر الحدائق  ،عين السبع 20580 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل :
فقدان ثالت ارباع راس املال .
و حدد مقر التصفية ب  57ممر
الحدائق  ،عين السبع  20580 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) ايكال زفراني و عنوانه(ا)
 33تجزئة املنظر الجميل الكورنيش
 20160الدار البيضاء املغرب

الجريدة الرسمية
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كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :باملقر االجتماعي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825320
119I
zarkal & associés

H&B INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

درهم ،مقسم كالتالي:
السيد •	  عبد  الحليم
بلفقير  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيدة  آن شانطال هوين زوجة
بلفقير  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الحليم بلفقير
عنوانه(ا)  01زاوية شارع انوال وممر
أنروميد  طونطون فيل الدالربيضاء
 82000الدار البيضاء املغرب.
السيدة  آن شانطال هوين زوجة
بلفقير عنوانه(ا)  01زاوية شارع
انوال وممر أنروميد  طونطون فيل
الدالربيضاء  82000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الحليم بلفقير
عنوانه(ا)  01زاوية شارع انوال وممر
أنروميد  طونطون فيل الدالربيضاء
 82000الدار البيضاء املغرب
السيدة  آن شانطال هوين زوجة
بلفقير عنوانه(ا)  01زاوية شارع
انوال وممر أنروميد  طونطون فيل
الدالربيضاء  82000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .825116
120I

zarkal & associés
 131شارع عبد املومن الطابق  6رقم
 ،20100 ، 22الدار البيضاء املغرب
 H&B INVESTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية
إقامة شهرزاد  3الطابق  5رقم 22
الدار البيضاء املغرب  20340الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544023
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 09ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
CADES SARL
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها H&B :
KHAMS DESIGN
.INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :االستشارة 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
والخدمات في مجال العقار .
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
CADES SARL
--46BD ZERKTOUNI 1ER
سمية إقامة شهرزاد  3الطابق 5
رقم  22الدار البيضاء املغرب 20340
ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
الدار البيضاء املغرب.
 KHAMS DESIGNشركة ذات
املدة  التي تأسست من أجلها
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشركة  99 :سنة .
الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الزرقطوني طابق  2رقم  6الدار
البيضاء  20014الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
543649
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 :
.KHAMS DESIGN
غرض الشركة بإيجاز  :منشأة 
صناعية لصناعة املالبس يعمل بها
أكثر من عشرة أشخاص.
عنوان املقر االجتماعي 46 :
شارع الزرقطوني طابق  2رقم 6
الدار البيضاء  20014الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد اشن  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد اشن عنوانه(ا) زنقة
ايفني طابق  2شقة  6عين البرجة
 20014الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد اشن عنوانه(ا) زنقة
ايفني طابق  2شقة  6عين البرجة
 20014الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
ماي  2022تحت رقم .-
121I

MARGEST SARL AU

ABDO BOUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

MARGEST SARL AU
 272تجزئة العزوزية مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
 ABDO BOUILDINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي رقم 669
شقة  1صوكوما  1مراكش 40000 -
مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.35295
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27أبريل  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .5583
122I
CADES SARL

Os délices

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CADES SARL
--46BD ZERKTOUNI 1ER
ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 Os délicesشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
ياسمينة  2زنقة ,21رقم  ,100عين
الشق الدار البيضاء  20040الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544061
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
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 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 بمختصر تسميتها Os :
.délices
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
الطعام وخدمات التموين األخرى.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
ياسمينة  2زنقة ,21رقم  ,100عين
الشق الدار البيضاء  20040الدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة200.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد اوك  2.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  اوك عنوانه(ا) حي
ياسمينة  2زنقة  21رقم  100عين
الشق  20400الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  اوك عنوانه(ا) حي
ياسمينة  2زنقة  21رقم  100عين
الشق  20400الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .-
123I
AAZIZ MOHAMED

DIAGNOSTIC
ENGINEERING

إعالن متعدد القرارات

AAZIZ MOHAMED
N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,
BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC
DIAGNOSTIC ENGINEERING

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 265 :شارع ماي  2022تحت رقم .824671
124I
إميل زوال  - -الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
DAKYZ REAL ESTATE
رقم التقييد في السجل التجاري:
DAKYZ REAL ESTATE
.208715
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تأسيس شركة
املؤرخ في  12ماي 2022
DAKYZ REAL ESTATE
تم اتخاذ القرارات التالية:
 469زنقة اومباسادور ابن عايشة،
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الطابق األول ،شقة رقم ب،
تفويت السيد  سجيد  محمد  1000
الصخور السوداء ،20100 ،
حصة اجتماعية من أصل 1000
الدارالبيضاء املغرب
حصة لفائدة السيد عماري الصديق DAKYZ REAL ESTATE .شركة ذات
املسؤولية املحدودة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد للشركة السيد  وعنوان مقرها اإلجتماعي  469زنقة
عماري الصديق يقبل استقالة املسير اومباسادور ابن عايشة ،الطابق
األول ،شقة رقم ب ،الصخور
السيد  سجيد  محمد و ذلك ابتداء
السوداء  2000 -الدار البيضاء
من هذا اليوم.
املغرب
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
يقرر الشريك الوحيد للشركة تعيين
املحدودة 
ي
السيد عمار الصديق كمسير وحيد  رقم التقييد في السجل التجاري :
للشركة و ذلك لفترة غير محددة.
544277
قرار رقم  :4الذي ينص على
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
مايلي :يقرر الشريك الوحيد للشركة  18ماي  2022تم إعداد القانون
تحديث النظام االسا�سي.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات املحدودة باملميزات التالية:
النظام األسا�سي التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
الشريك الوحيد  السيد  عماري
الصديق يساهم في الشركة بمبلغ اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مائة الف درهم وهو ما يعادل قيمة .DAKYZ REAL ESTATE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
حصصه.
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي :عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  469 :زنقة
رأسمال الشركة محدد في مائة الف
اومباسادور ابن عايشة ،الطابق
درهم .مقسم أللف سهم بقيمة مئة
األول ،شقة رقم ب ،الصخور
درهم للواحد ،كلهم تحت تصرف السوداء  2000 -الدار البيضاء
السيد عماري الصديق.
املغرب.
بند  رقم  :14الذي ينص على
املدة  التي تأسست من أجلها
مايلي :ابتداء من هذا اليوم الشركة الشركة  99 :سنة .
ستسير من طرف املسير الوحيد 
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
السيد  عماري الصديق وبتوقيعه درهم ،مقسم كالتالي:
الوحيد على جميع العقود.
السيدة  ضحى فضيل العلمي

10503

 400 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة  يسرى فضيل العلمي
 400 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة خديجة قابل  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  ضحى فضيل العلمي
عنوانه(ا)  22زنقة فرونس فيل
وازيس  2000الدارالبيضاء املغرب.
السيدة  يسرى فضيل العلمي
عنوانه(ا)  22زنقة فرونس فيل
وازيس  2000الدارالبيضاء املغرب.
السيدة  خديجة قابل عنوانه(ا)
 22زنقة فرونس فيل وازيس 2000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  زين العبدين فضيل
العلمي عنوانه(ا)  22زنقة فرونس
فيل وازيس  2000الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .816771
125I
RAIS AUDIT&CONSEIL

Géo Courtiers

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Géo Courtiers
شركة ذ ا ت املسؤ و لية املحد ودة 
ذ ات الشريك الوحيد رأ سما لها
 50.000د ر هم
مقر ها اال جتما عي  :الد ا ر البيضا
ء  ،38 -زنقة أبو عباس عزفي –
الطابق  2رقم  - 19املعاريف
تأ سيس شر كة ذ ا ت املسؤ و لية
املحد و دة ذات الشر يك الو حي ــد
 )1بمقت�ضى عقد عر في منجز
بتا ر يخ  10فبراير  2022ثم تهـييـئ القا
نون األ سا �سي لشركة ذ ا ت املسؤ

الجريدة الرسمية

10504

و لية املحد و دة ذ ا ت الشر يك الو 
حيــد مميز ا تها كالتا لي :
التسمية Géo Courtiers :
الر أ سما ل اإل جتما عي 50.000:
د ر هم مقسم الى  500حصة من ف ـئــة
 100د رهم للحصة.
الشر يــك  :السيد توفيق الرياحي،
الحا مل لبطا قة التعر يف الو طنية ر
قم LB70407
املقر اال جتما عي  :الد ا ر البيضا ء
  ،38زنقة أبو عباس عزفي – الطابق 2رقم  - 19املعاريف
الهد ف  :وكالة عقارية – سماسرة 
عقارات
املـ ــد ة  99 :سنة إ بتد ا ء من تا ر
يخ تأسيسها النها ئي في السجل التجا
ر ي.
التسيير  :السيد  فياللى أنصاري
سعد ،مسير و حيد للشر كة ملد ة غير
محد و د ة.
 )2ثم اإل يد  ا ع القا نو  ني
لد  ى املركز الجهوي لإلستثمار
لوالية الدارالبيضاء-سطات ،بتاريخ
 3مارس  .2022الشركة مسجلة
بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت
رقم 534973
مقتطف من أ جل اال شها ر
126I
F.M CONSULTING

دوس إرمنوس إمو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

F.M CONSULTING
BD RAHAL EL MESKINI
2EME ETAGE APPT.2 N°54
CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC
دوس إرمنوس إمو شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  30شارع
رحال املسكيني طابق  2شقة - 5
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :

543735
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 29أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :دوس
إرمنوس إمو.
غرض الشركة بإيجاز  :ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻤﻟﻐﺮﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ -:كراء إقامات سياحية
مجهزة  مع توفير جميع الخدمات
املرافقة لذلك ،والخدمات الفندقية
،بيع وشراء جميع املنتجات ،مع
توفير وسائل الراحة و االستجمام؛-
شراء،وتسيير ،وكراء وإدارة  جميع
البضائع ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻤﻟﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻤﻟﺒﺎﻧﻲ؛
عموما جميع العمليات التجارية،الصناعية،املالية،املادية وغير
املادية ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻤﻟﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻤﻟﺒﺎﻧﻲ 
املرتبطة بطريقة مباشرة  أو  غير
مباشرة  ،بشكل كلي أو  جزئي بهذه
العمليات والتي تسهل صيرورة 
الشركة وأيضا جميع املشاركات
املباشرة  أو  غير املباشرة لبعض
الشركات ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ 
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ذات ﺻﻠﺔ..
عنوان املقر االجتماعي  30 :شارع
رحال املسكيني طابق  2شقة - 5
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عادل ايكر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبد  هللا عمري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل ايكر عنوانه(ا) تجزئة
املتوكل رقم  5دار بوعزة  النواصر
 27223الدار البيضاء املغرب.
السيد  عبد  هللا عمري عنوانه(ا)
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 19نهاية فانسو أوريول ميو 77100
 00000ميو فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل ايكر عنوانه(ا) تجزئة
املتوكل رقم  5دار بوعزة  النواصر
 27223الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2022تحت رقم .824787
127I
CABINET ANESS

LIFESCOLLOIDAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANESS
HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25
TEMARA MAROC
 LIFESCOLLOIDALشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي N 37,
Bloc D, Rue 20 Août, Hay Karim,
Benslimane - Maroc - 13000
بنسليمان اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
7579
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 :
.LIFESCOLLOIDAL
غرض الشركة بإيجاز  - :تصنيع
مستحضرات التجميل ومنتجات
النظافة الشخصية
 -تجارة وتجارة  مستحضرات

التجميل والنظافة الشخصية
واملكمالت الغذائية واألجهزة الطبية
واملنتجات ذات الصلة..
عنوان املقر االجتماعي N 37, :
Bloc D, Rue 20 Août, Hay Karim,
Benslimane - Maroc - 13000
بنسليمان اململكة املغربية.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  أسامة لكفيف 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  أسامة لكفيف عنوانه(ا)
فرنسا  93150فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  أسامة لكفيف عنوانه(ا)
فرنسا  93150فرنسا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .282
128I
FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE
GESTION ET DE CONTROLE

ABI GATE SCHOOL OF
EXCELLENCE (PRIVE)-SARL
إعالن متعدد القرارات

ABI GATE SCHOOL OF
EXCELLENCE (PRIVE)-SARL
تفويت حصص – استقالة مسير
أوال  :بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
في  26/04/2022فوت السيد بجمع
الركيك على سبيل الصدقة 5.200
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة  تحذف من ال 6.500
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة التي يملكها في شركة :
ABI GATE SCHOOL OF
EXCELLENCE (PRIVE)-SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة،
رأسمالها  1.300.000درهم ،يوجد 
مقرها االجتماعي بأكادير ،قطعة
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رقم  ، FA 37حي الداخلة ،مقيدة 
بالسجل التجاري تحت عدد 19701
لدى املحكمة التجارية بأكادير،
لفائدة ابنه ،السيد محمد الركيك،
ثانيا  :على إثر مداوالتها بتاريخ
 26/04/2022قررت الجمعية
العامة العادية وغير العادية للشركاء
ما يلي :
 1معاينة التفويت املذكورالذي ال يتوقف على ترخيص مسبق،
 2تحديد  التوزيع الجديد  ل 13.000حصة التي تكون رأس املال
االجتماعي كالتالي :
 السيد  بجمع الركيك 1.300حصة
 السيد  مصطفى أعبي 6.500حصة
 السيد  محمد  الركيك 5.200حصة
 3قبول استقالة السيد مصطفى أعبي من منصب املسير،
 4معاينة كون الشركةستسير من االن فصاعدا من طرف
السيد بجمع الركيك ،بصفته املسير
الفريد القانوني ،ملدة غير محدودة،
 5تعديل الفصول  6و 7و  43من القانون األسا�سي للشركة
املتعلقة على التوالي باملساهمات
وبرأس املال االجتماعي وبتعيين
املسيرين،
 6تحيين القانون األسا�سيللشركة،
ثالثا  :تم إنجاز اإليداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية بأكادير بتاريخ 25/05/2022
تحت عدد .110004
ملخص قصد النشر
املسير الفريد  القانوني  :بجمع
الركيك
129I
ّ

ليتيمو LETYMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ّ ّ ّ ،0 ،
ليتيمو  LETYMOشركة ذات

الجريدة الرسمية

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض
حمداني النواصر  19000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
511939
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 07أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ليتيمو 
. LETYMO
غرض الشركة بإيجاز  :بيت و 
رياض للضيافة.
عنوان املقر االجتماعي  :رياض
حمداني النواصر  19000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حمداني محمد  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  كروزيل التيتيا 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حمداني محمد  عنوانه(ا)
رياض حمداني النواصر 19000
الدار البيضاء املغرب.
السيدة كروزيل التيتيا عنوانه(ا)
رياض حمداني النواصر 19000
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  حمداني محمد  عنوانه(ا)
رياض حمداني النواصر 19000
الدار البيضاء املغرب
السيدة كروزيل التيتيا عنوانه(ا)
رياض حمداني النواصر 19000
الدار البيضاء املغرب

10505

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
يوليوز  2021تحت رقم .788195
130I
CORPOCONSULT SARL

ميد سيرفيس إنيرجيز

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
RUE BANAFSAJ RES YASAMINE
B N° 18 BEAUSEJOUR
CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC
ميد سيرفيس إنيرجيز شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2شارع
سارية بن زونيم الطابق  3شقة 3
بامليي  20340 -الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
544177
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ميد 
سيرفيس إنيرجيز.
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
الهندسة النفطية والغازية والطاقة
املتجددة.
عنوان املقر االجتماعي  2 :شارع
سارية بن زونيم الطابق  3شقة 3
بامليي  20340 -الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كايطانو موطا  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  فرانشيسكو  سانطو  50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  كايطانو  موطا عنوانه(ا)
فيا فانفوال دا لودي  97100راكوزا
إيطاليا.
السيد  فرانشيسكو  سانطو 
عنوانه(ا) راكوزا  97100راكوزا
إيطاليا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  كايطانو  موطا عنوانه(ا)
فيا فانفوال دا لودي  97100راكوزا
إيطاليا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825049
131I
FIDUCIAIRE MY CONSEILS

PULA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
RUE 81 N° 12 HAY MOULAY
ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
 PULAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6شارع
املسيرة زنقة  6اكتوبر الشقة 6
الطابق  20200 - 3الدار البيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.376465
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) بسمة
القاسيمي  44حصة اجتماعية من
أصل  44حصة لفائدة  السيد  (ة)
انوار اعصاب بتاريخ  10ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825221
132I

الجريدة الرسمية

10506
ACCURCONSULTING

JASMINE TOURS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACCURCONSULTING
IMM1 APPT 5 3EME ETAGE
COMPLEXE FIRDAOUS
KHOURIBGA ، 25000،
 KHOURIBGAاملغرب
JASMINE TOURS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي GARAGE
N°32 AMICALE EL WAHDA
 KHOURIBGA - 25000خريبكة
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.6721
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) طارق توامي
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
عبدالسالم الخطابي بتاريخ  20ماي
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .371
133I
ACCURCONSULTING

DIZA TRANSPORT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACCURCONSULTING
IMM1 APPT 5 3EME ETAGE
COMPLEXE FIRDAOUS
KHOURIBGA ، 25000،
 KHOURIBGAاملغرب
DIZA TRANSPORT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
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عين السبع  20000 -الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825227
135I

وعنوان مقرها اإلجتماعي N
312 HAY EL JADID OCP
 KHOURIBGA - 25000خريبكة
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.4841
GLOFID
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
OUMNIA AGENCY OF
املؤرخ في  20ماي  2022تمت
ORIENTATION
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) طارق توامي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 1.000حصة اجتماعية من أصل
تأسيس شركة
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
GLOFID
مصطفى ايت امغار بتاريخ  20ماي
 196شارع السفير بن عائشة الطابق
.2022
الثاني الرقم  ،20300 ، 4الدار
تم اإليداع القانوني باملحكمة
البيضاء املغرب
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  26ماي
OUMNIA AGENCY OF
 2022تحت رقم .370
 ORIENTATIONشركة ذات
134I
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ZERRAD CONSULTANTS
الوحيد
GROUPE SCOLAIRE RIAD
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75شارع
ل
 11يناير الطابق األو الشقة ر169
AL ITTIHAD PRIVE
  20000الدارالبيضاء املغربشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
ZERRAD CONSULTANTS
544417
 ،10زنقة واشنطن الطابق السفلي
رقم  ،20060 ، ٤الدار البيضاء
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  2022تم إعداد القانون
MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
GROUPE SCOLAIRE RIAD
 AL ITTIHAD PRIVEشركة ذات محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
مسؤولية محدودة ذات الشريك
شكل الشركة  :شركة ذات
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10زنقة مسؤولية محدودة ذات الشريك
واشنطن الطابق السفلي رقم  - 4الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
 20260الدار البيضاء املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
OUMNIA AGENCY OF :
.ORIENTATION
.531325
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10ماي  2022تم تحويل إرشاد للطالب باملغرب والخارج.
عنوان املقر االجتماعي 75 :شارع
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« ،10زنقة واشنطن الطابق السفلي  11يناير الطابق األول الشقة ر- 169
رقم  20260 - 4الدار البيضاء  20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
املغرب» إلى « 101ممر كاسياريناس

الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  القادر محداني :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  القادر محداني
عنوانه(ا) تجزئة مفتاح السعد عمارة 
 06شقة  20000 13الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  القادر محداني
عنوانه(ا) تجزئة مفتاح السعد عمارة 
 06شقة  20000 13الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825242
136I
GLOBAL SEA SERVICES

GLOBAL SEA SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GLOBAL SEA SERVICES
حي الفيد أراس شقة  04بني أنصار ،
 ،62050الناظور املغرب
 GLOBAL SEA SERVICEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفيد 
أراس شقة  04بني أنصار 62050 -
الناظور املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7935
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«حي الفيد أراس شقة  04بني أنصار
  62050الناظور املغرب» إلى «الحيالثانوية الجديد  شارع القباطية بني
أنصار  62050 -الناظور املغرب».

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
االبتدائية بالناضور بتاريخ  25ماي العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
-:
 2022تحت رقم .812
تم اإليداع القانوني باملحكمة
137I
التجارية بفاس بتاريخ  25ماي 2022
karama conseil
تحت رقم .2717/2022
STE CHAMA BOIS SARL
138I
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل 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 CHAMA BOIS SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 30تجزئة الغزالي الشقة  1شارع
بن الخطيب فاس  30000 -فاس
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.35213
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 CHAMA BOIS SARLمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  30تجزئة الغزالي
الشقة  1شارع بن الخطيب فاس -
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :وفاة 
مسير الشركة .
و  حدد مقر التصفية ب رقم
 30تجزئة الغزالي الشقة  1شارع
بن الخطيب فاس  30000 -فاس
املغرب.
و عين:
السيد(ة) الحسنية العمراني
الجوطي و  عنوانه(ا)  303تجزئة
الغزالي شقة  1شارع ابن الخطيب
فاس  30000فاس املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة

AGRI BENG

اكري بينغ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيدي بنور املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة اكري بينغ  1 :حصة
بقيمة  10.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اكري بينغ عنوانه(ا) دوار
اوالد اتميم الغنادرة الزمامرة سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بنكميح عزيز عنوانه(ا)
دوار اوالد اتميم الغنادرة  الزمامرة 
سيدي بنور  24350سيدي بنور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .2508088
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AGRI BENG
دوار اوالد اتميم الغنادرة الزمامرة 
سيدي بنور  ،24350 ،سيدي بنور
سيدي بنور
اكري بينغ شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حطة علي
بن قدور اوالد اتميم اوالد سبيطة
زمامرة -اوالد سبيطة 24350 -
سيدي بنور املغرب
ste controle balance sarl
تأسيس شركة ذات مسؤولية
MEKNES IRRIGATION
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
ET DEVELOPPEMENT
3315
AGRICOLE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 11ماي  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
ste controle balance sarl
محدودة ذات الشريك الوحيد  appt 3 immb 1031. lot riad al
باملميزات التالية:
ismailia marjane 1 . meknes
شكل الشركة  :شركة ذات
meknes، 50000، MEKNES
مسؤولية محدودة ذات الشريك
maroc
الوحيد.
MEKNES IRRIGATION ET
تسمية الشركة متبوعة عند  DEVELOPPEMENT AGRICOLE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :اكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بينغ.
وعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي
غرض الشركة بإيجاز  - :تربية
وحدة االنتاج  1102ايت يعزم
الدواجن
اكوراي الحاجب  55000 -الحاجب
 زراعة االزوال كعلف للحيواناتاملغرب
 زراعة الكينوا كمكمل غذائيتأسيس شركة ذات املسؤولية
صحي لالنسان.
املحدودة 
عنوان املقر االجتماعي  :حطة علي رقم التقييد في السجل التجاري :
بن قدور اوالد اتميم اوالد سبيطة
56247
زمامرة  -اوالد سبيطة 24350 -
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في

10507

 19ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MEKNES IRRIGATION ET
.DEVELOPPEMENT AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز  :الري
بالتنقيط
ضخ الطاقة شمسية
األشغال مختلفة
عنوان املقر االجتماعي  :سفلي
وحدة  االنتاج  1102ايت يعزم
اكوراي الحاجب  55000 -الحاجب
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عزيز الخاديري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زكارياء املراحي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عزيز الخاديري عنوانه(ا)
وحدة  االنتاجي  1102ايت يعزم
اكوراي الحاجب  5500الحاجب
املغرب.
السيد  زكرياء املراحي عنوانه(ا)
املجموعة السكنية  15الشقة 10
الطابق  2تجزئة طه مكناس 50000
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عزيز الخاديري عنوانه(ا)
وحدة  االنتاج  1102ايت يعزم
اكوراي الحاجب  50500الحاجب
املغرب
السيد  زكرياء املراحي عنوانه(ا)
املجموعة السكنية  15الشقة 10
الطابق  2تجزئة طه مكناس 50000
مكناس ااملغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .1922
140I
مكتب أخيار خديجة

BOUNIANE PROMO RC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد محمد شقور  160 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الرحمان شقور 170 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبد  السالم الريسوني :
 340بقيمة  100درهم.
السيد  محمد ياسين الريسوني :
 330بقيمة  100درهم.
السيد محمد شقور  160 :بقيمة
 100درهم.
السيد عبد الرحمان شقور 170 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  السالم الريسوني
عنوانه(ا) شارع الحسن الثاني واد لو 
 93250تطوان املغرب.
السيد  محمد  شقور عنوانه(ا)
شارع عبد  الخالق الطريس تجزئة
العسكرية رقم  93000 5تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  السالم الريسوني
عنوانه(ا) شارع الحسن الثاني واد لو 
 93250تطوان املغرب
السيد  محمد  شقور عنوانه(ا)
شارع عبد  الخالق الطريس تجزئة
العسكرية رقم  93000 5تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .1258
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مكتب أخيار خديجة
شارع الجيش امللكي اقامة ايمان
طابق  4رقم  7تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
 BOUNIANE PROMO RCشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر النهير
شارع الحسن الثاني واد لو تطوان
 93250تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
31621
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BOUNIANE PROMO RC
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري-االعمال مختلفة البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :ظهر النهير
شارع الحسن الثاني واد لو  تطوان
Cabinet Solution Consulting and Accounting
 93250تطوان املغرب.
أجلها
من
تأسست
املدة  التي
FOURNISUP
الشركة  99 :سنة .
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  السالم الريسوني Cabinet Solution Consulting
and Accounting
 340 :حصة بقيمة  100درهم
Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
للحصة.
السيد  محمد ياسين الريسوني  ،2, Tabriquet, SALE ، 11000سال
املغرب
 330 :حصة بقيمة  100درهم
 FOURNISUPشركة ذات مسؤولية
للحصة.
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
ابطال رقم 4اكدال  10000 -الرباط
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
160541
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  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 :
.FOURNISUP
غرض الشركة بإيجاز  :بيع و شراء
لوازم مكتب
بيع و شراء اثاث مكتب و اجهزة 
مكتب.
عنوان املقر االجتماعي  15 :شارع
ابطال رقم 4اكدال  10000 -الرباط
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس مزداهير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس مزداهير عنوانه(ا)
سال  10000سال املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس مزداهير عنوانه(ا)
سال  10000سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .-
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STE BABOUZID

ARCHI-IQBAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE BABOUZID
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
MAROC
 ARCHI-IQBALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
الوحدة بلوك  Vرقم 70000 - 492
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41695
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ARCHI-IQBAL
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
العمومية وهندسة الديكور.
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
الوحدة بلوك  Vرقم 70000 - 492
العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مريم اقبال  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد اقبال  800 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة مريم اقبال  200 :بقيمة
 100درهم.
السيد محمد اقبال  800 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  مريم اقبال عنوانه(ا)

الجريدة الرسمية
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العيون  70000العيون املغرب.
السيد  محمد  اقبال عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  مريم اقبال عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .-
143I
STE BABOUZID

LABAT FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE BABOUZID
AVENUE MEKKA 1er ETAGE
NR 27 ، 70000، LAAYOUNE
MAROC
 LABAT FOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
الوحدة بلوك  Fرقم 70000 - 228
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41693
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LABAT :
.FOOD
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم
ومقهى  -تموين الحفالت.
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
الوحدة  بلوك  Fرقم 70000 - 228
العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :

درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  الصالحي مليكة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد  بوغمران 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  الصالحي مليكة 500 :
بقيمة  100درهم.
السيد  محمد  بوغمران 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الصالحي مليكة عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب.
السيد محمد بوغمران عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصالحي مليكة عنوانه(ا)
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .-
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STE EL BOUATALOUI SIYAKA SARL AU

EL BOUATALOUI SIYAKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EL :
. BOUATALOUI SIYAKA
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
تعليم السياقة.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار ادريد 
جماعة الشبنات  16033 -سيدي
قاسم املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة امال قربال  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  امال قربال عنوانه(ا)
تجزئة الوفاء رقم  14200 41سيدي
سليمان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  امال قربال عنوانه(ا)
تجزئة الوفاء رقم  14200 41سيدي
سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 06
ماي  2022تحت رقم .225
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STE EL BOUATALOUI SIYAKA
SARL AU
سيدي قاسم  ،16000 ،سيدي
قاسم املغرب
 EL BOUATALOUI SIYAKAشركة
FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
EDU-PIXELS-SARL
ادريد 
دوار
وعنوان مقرها اإلجتماعي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
جماعة الشبنات  16033 -سيدي
FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
قاسم املغرب
HAY AL AMAL AV «D» IMM 227
تأسيس شركة ذات مسؤولية
APPT 1 SALE ، 11160، SALE
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
MAROC
 EDU-PIXELS-SARLشركة ذات
29157
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 06فبراير  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 45
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية شارع فرنسا شقة  8اكدال 10090 -

10509

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
160549
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 02أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EDU- :
.PIXELS-SARL
غرض الشركة بإيجاز  :الدعم
املدر�سي.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 45
شارع فرنسا شقة  8اكدال 10090 -
الرباط املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة  MED PIXELS : 67حصة
بقيمة  6.667درهم للحصة .
السيد يوسف بنحربيط 33 :
حصة بقيمة  3.333درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  MED-PIXELSعنوانه(ا)
الرباط  378شارع حسن  2شقة 2
 10090الرباط املغرب.
السيد يوسف بنحربيط عنوانه(ا)
شارع محمد   6كم 21اشراكة املنزه
الصخيرات تمارة   12020تمارة 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الشيحاني عنوانه(ا)
 452فيال وازيز بوزنيقة باي الشراط
بوزنيقة  13100بوزنيقة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .3851
146I
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VTM STYLE

VTM STYLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VTM STYLE
CHARIFA 1 BOULEVARD
AHRAM HAY ALMASSIRA ،
60300، berkane maroc
 VTM STYLEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شريفة
 1شارع االهرام حي املسيرة بركان -
 60300بركان اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
8507
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 20ماي  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 VTM :
. STYLE
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة 
التجزئة في املتاجر املتخصصة.
عنوان املقر االجتماعي  :شريفة
 1شارع االهرام حي املسيرة  بركان -
 60300بركان اململكة املغربية.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  رباب الحدودي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رباب الحدودي عنوانه(ا)
ب 11زنقة الجوالن حي االمل بركان
 60300بركان اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رباب الحدودي عنوانه(ا)
ب 11زنقة الجوالن حي االمل بركان
 60300بركان اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .-
147I
SER A KET

SER A KET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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بقيمة  7.000درهم للحصة .
السيد حسن ابوسيد  30 :حصة
بقيمة  3.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  انس ابوسيد  عنوانه(ا)
اسكجور املحاميد   9عملية صوريا
عمارة أوه شقة  40160 204مراكش
املغرب.
السيد  حسن ابوسيد  عنوانه(ا)
اسكجور املحاميد   9اقامة صوريا
عمارة أوه شقة  40160 204مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  انس ابوسيد  عنوانه(ا)
اسكجور املحاميد   9عملية صوريا
عمارة أوه شقة  40160 204مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .135863
148I

SER A KET
اسكجور املحاميد  9عملية صوريا
عمارة أوه شقة  204صندوق البريد 
 25558ابراج الكتبية املحاميد ،9
 ،40160مراكش املغرب
 SER A KETشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اسكجور
املحاميد  9عملية صوريا عمارة أوه
شقة  40160 - 204مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
TRANS MOUNA 67 SARL AU
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري TRANS MOUNA 67 S.A.R.L :
125565
à associé unique
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 28أبريل  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة
املحدودة باملميزات التالية:
TRANS MOUNA 67 SARL AU
شكل الشركة  :شركة ذات
املنظر الجميل شارع  71رقم 2
املسؤولية املحدودة.
الطابق االول  ،90000 ،طنجة
تسمية الشركة متبوعة عند 
املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SER A :
TRANS MOUNA 67 S.A.R.L
. KET
 à associé uniqueشركة ذات
مقاولة
:
بإيجاز
الشركة
غرض
مسؤولية محدودة ذات الشريك
خدمات املعلومات التجارية.
الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :اسكجور
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنظر
املحاميد   9عملية صوريا عمارة  أوه
الجميل شارع  71رقم  9الطابق
شقة  40160 - 204مراكش املغرب.
االول  90000 -طنجة املغرب
املدة  التي تأسست من أجلها
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشركة  99 :سنة .
محدودة ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :رقم التقييد في السجل التجاري :
درهم ،مقسم كالتالي:
127283
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
السيد  انس ابوسيد   70 :حصة

 05ماي  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 :
TRANS MOUNA 67 S.A.R.L à
.associé unique
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الوطني والدولي للبضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :املنظر
الجميل شارع  71رقم  9الطابق االول
  90000طنجة املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  البوحوتي حاتم 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البوحوتي حاتم عنوانه(ا)
السواني  04عمارة  س 4رقم 12
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد البوحوتي حاتم عنوانه(ا)
السواني  04عمارة  س 4رقم 12
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .253773
149I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TAWAKKALNA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد 
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 TAWAKKALNAشركة ذات
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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 :
125845
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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 :
.TAWAKKALNA
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 .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  رشيد  حسني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  رشيد  حسني عنوانه(ا)
ضيعة حسني واحة الحسن التاني
حي الجديد  سيبع  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  رشيد  حسني عنوانه(ا)
ضيعة حسني واحة الحسن التاني
حي الجديد  سيبع  40000مراكش
املغرب
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مازوز رقم  21سبعيون الحاجب -
 51124الحاجب املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الحق الصبري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  اليوسفي محمد  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الحق الصبري
عنوانه(ا) تعاونية العلوية بشوية
سبع عيون الحاجب 51124
الحاجب املغرب.
السيد محمد اليوسفي عنوانه(ا)
حي اكدال رقم  48سبع عيون عمالة
الحاجب  51124الحاجب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الحق الصبري
عنوانه(ا) تعاونية العلوية بشوية
سبع عيون الحاجب 51124
الحاجب املغرب
السيد محمد اليوسفي عنوانه(ا)
حي اكدال رقم  48سبع عيون عمالة
الحاجب  51124الحاجب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .1851
153I

تم اإليداع القانوني باملحكمة تجزئة رقم  81و  60000 - 82وجدة 
املغرب.
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
تعيين مسير جديد للشركة
 2022تحت رقم .136156
رقم التقييد في السجل التجاري
150I
.30451
FICOGE AG
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
SOTRANOB
املؤرخ في  12ماي  2022تم تعيين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات مسير جديد للشركة السيد(ة)
الشريك الوحيد
املومني صالح الدين كمسير آخر
تعيين مسير جديد للشركة
تبعا إلقالة مسير.
FICOGE AG
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الحسن
ان3شارع
رقم 22عمارة افر
التجارية بوجدة بتاريخ  24ماي 2022
التانى اكادير  AGADIR، 800000،تحت رقم .1599
AGADIR MAROC
152I
 SOTRANOBشركة ذات مسؤولية
EL OUARRAD AZIZ
محدودة ذات الشريك الوحيد
ENCG MEK
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 218
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عمارة النسيم زنقة قاظي عياظ
تأسيس شركة
اكادير  8000 -اكادير املغرب.
EL OUARRAD AZIZ
تعيين مسير جديد للشركة
Imm 2 appt 3 Av des far Rue
رقم التقييد في السجل التجاري
a 1 Etage vn Meknes meknes،
.8247
50000، meknes maroc
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  20ماي  2022تم تعيين  ENCG MEKشركة ذات املسؤولية
املحدودة
مسير جديد للشركة السيد(ة)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت
الحرش حسن كمسير آخر
مازوز رقم  21سبعيون الحاجب -
تبعا لقبول استقالة املسير.
 51124الحاجب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية باكادير بتاريخ  26ماي 2022
املحدودة 
تحت رقم .110035
 151Iرقم التقييد في السجل التجاري :
56205
STE AYAD CONSULTING SARL
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  2022تم إعداد القانون
FINANCES.NET
باتيليكسور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات األسا�سي لشركة ذات املسؤولية FIRAM ASSURANCES SARL
الشريك الوحيد
إعالن متعدد القرارات
املحدودة باملميزات التالية:
تعيين مسير جديد للشركة
FINANCES.NET
شكل الشركة  :شركة ذات
AVENUE CAHIRA LOT 119
 STE AYAD CONSULTING SARLاملسؤولية املحدودة.
RUE MOULAY AHMED
تسمية الشركة متبوعة عند  FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC
 LAGRARI IMMEUBLE HAMZAاإلقتضاء بمختصر تسميتها ENCG :
2EME ETAGE APPT N°9 ،
FIRAM ASSURANCES SARL
.MEK
60000، OUJDA MAROC
غرض الشركة بإيجاز  - :تطوير «شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي عين
باتيليكسور شركة ذات مسؤولية العقارات
الحياة عمارة 211الطابق األول
محدودة ذات الشريك الوحيد
ـ اشغال مختلفة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ضهر
،شقة ،02الصخيرات 12050 -
 التجارة.الصخيرات املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :حي ايت
املحلة الزاري شارع عالل الفا�سي

الجريدة الرسمية

10512

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
. 135883
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام اضافة الصيغة
«يعين ممثل الشركة من بين مسيري
هذه الشركة» الى البنذ  12من
القانون االسا�سي و  املتعلق بتعيين
مسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :12الذي ينص على
مايلي :تعيين مسير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .8168
154I
cedre compta

STE NOUVELLE DES
PRODUITS AGRICOLES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cedre compta
rue3 caire ahadaf ، 53100، 79
azrou maroc
STE NOUVELLE DES PRODUITS
 AGRICOLES SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت فريكو 
كيكو مركز بوملان  33053 -كيكو 
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
2171
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
NOUVELLE DES PRODUITS
.AGRICOLES SARL
غرض الشركة بإيجاز - :بيع جميع
املنتجات الفالحية الزراعية
بيع املعدات الزراعية الفالحيةدراسة وتركيب أنظمة الري.عنوان املقر االجتماعي  :ايت
فريكو  كيكو  مركز بوملان 33053 -
كيكو املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  املصطفى الغزاف 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  سمية الغزاف 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املصطفى الغزاف
عنوانه(ا) ايت حمزة  كيكو  بوملان
 33053كيكو املغرب.
السيدة  سمية الغزاف عنوانه(ا)
رقم  1080تجزئة عين أغبال أحداف
أزرو  53100أزرو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  سمية الغزاف عنوانه(ا)
رقم  1080تجزئة عين أغبال أحداف
أزرو  53100أزرو املغرب
السيد  املصطفى الغزاف
عنوانه(ا) ايت حمزة  كيكو  بوملان
 33053كيكو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  18ماي 2022
تحت رقم .189/2022
155I

; appt 4 Lot RIZANA
RESIDENCE LAHRECH N° 6
MEKNES ، 50050، MEKNES
MAROC
 EPARA.MAشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 3العمارة  520تجزئة رياض
االسماعيلية مكناس 50050 -
مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49467
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 EPARA.MAمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  3العمارة  520تجزئة
رياض االسماعيلية مكناس 50050 -
مكناس املغرب نتيجة ل  :التصفية
االرادية و الحل املسبق للشركة.
و  حدد مقر التصفية ب املحل
رقم  3العمارة   520تجزئة رياض
االسماعيلية مكناس 50050 -
مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) سكينة امللكي علوي و 
عنوانه(ا)  61س الطابق  1شقة 1
رياض الزيتون باء مكناس 50000
مكناس 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  26ماي
 2022تحت رقم .209
156I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

YouThmar

EPARA.MA

يوثمار

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

YouThmar
مركز جماعة مسكالة الصويرة ،

حل شركة

تأسيس شركة

 ،44274الصويرة املغرب
يوثمار شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم
 ،19مركز جماعة مسكالة إقليم
الصويرة  44274 -الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
6173
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :يوثمار .
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
متنوعة أو إنشائية
تجارة العقاقير .
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
رقم  ،19مركز جماعة مسكالة إقليم
الصويرة  44274 -الصويرة املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الجليل شباب 550 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبدهللا شباب 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبدالجليل شباب
عنوانه(ا) دوار تخفيست جماعة
الزاويت  44252الصويرة املغرب .
السيد  عبدهللا شباب عنوانه(ا)
دوار تخفيست جماعة الزاويت
 44252الصويرة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبدالجليل شباب
عنوانه(ا) دوار تخفيست جماعة
الزاويت  44252الصويرة املغرب
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السيد الزياني أحمد  500 :حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ  26ماي بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
 2022تحت رقم .187/2022
 157Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  البوزيدي التيالي وفاء
AMAL BENJELLOUN
عنوانه(ا) شارع ابن خلدون ـ حي
كيستوم أونيفورم
تاونات  34000تاونات املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد الزياني أحمد عنوانه(ا) حي
تأسيس شركة
القدس ـ زنقة املدرسة اإلسرائيلية
AMAL BENJELLOUN
ـرقم  93000 55تطوان املغرب.
AV.
 CHORAFAE - N° 17األسماء الشخصية والعائلية
 TETOUAN ، 93040، TETOUANومواطن مسيري الشركة:
MAROC
السيدة  البوزيدي التيالي وفاء
كيستوم أونيفورم شركة ذات
عنوانه(ا) شارع ابن خلدون ـ حي
املسؤولية املحدودة
تاونات  34000تاونات املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
السيد الزياني أحمد عنوانه(ا) حي
الحاج محمد بنونة ـ رقم - 60
القدس ـ زنقة املدرسة اإلسرائيلية
 93020تطوان املغرب
ـرقم  93000 55تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة 
االبتدائية بتطوان بتاريخ  10ماي
ي
رقم التقييد في السجل التجار  2022 :تحت رقم .1177
31559
158I
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 22أبريل  2022تم إعداد القانون
sofoget
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
MONABO SHOPPING
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
sofoget
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  Kenitra, 37 rue mohamed qorri
اإلقتضاء بمختصر تسميتها residence chaimae bur n° 2 et 3 :
، 14000، kenitra maroc
كيستوم أونيفورم.
غرض الشركة بإيجاز  :خياطة MONABO SHOPPING ،شركة
ذات املسؤولية املحدودة
تصميم ،توزيع ،تسويق كل أنواع
مالبس و  أزياء العمل و  الشغل و  وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
تجهيزات السالمة و الوقاية الفردية الكوثر عمارة ك  4شقة  10طابق 2
بير رامي  14000 -القنيطرة املغرب
اإلستيراد و التصدير.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الحاج محمد بنونة ـ رقم 93020 - 60
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
تطوان املغرب.
65449
املدة  التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 16 100.000 :ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  البوزيدي التيالي وفاء املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
 500 :حصة بقيمة  100درهم
املسؤولية املحدودة.
للحصة.

10513

تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MONABO SHOPPING
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
املالبس الجاهزة
تسويق املنتجات واألدوات املنزلية
استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :القنيطرة 
الكوثر عمارة ك  4شقة  10طابق 2
بير رامي  14000 -القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  بشرى بولحرش 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نزهة بولحرش 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  بشرى بولحرش 500 :
بقيمة  100درهم.
السيدة نزهة بولحرش 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بشرى بولحرش عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
السيدة نزهة بولحرش عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى بولحرش عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
السيدة نزهة بولحرش عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .----
159I
FIDUCIAIRE JURICO, SARL

SMART MOVER TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
 04-زنقة جبل طارق ،إقامة جبل

طارق ،الطابق الرابع رقم ، 9
 ،90000طنجة املغرب
 SMART MOVER TRANSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية اكزناية قطعة 580
مكتب الطابق األول  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127139
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05ماي  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 :
.SMART MOVER TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الطرقي الوطني و  الدولي للبضائع،
تصدير و استيراد..
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الصناعية اكزناية قطعة  580مكتب
الطابق األول  90000 -طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محسن اوالد حاج مهند 
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محسن اوالد حاج مهند 
عنوانه(ا) زنقة مليلية اقامة ملياء
 2طابق  5رقم  90000 75طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محسن اوالد حاج مهند 

الجريدة الرسمية

10514

عنوانه(ا) زنقة مليلية اقامة ملياء
 2طابق  5رقم  90000 75طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  12ماي
 2022تحت رقم .253623
160I
FIDUCIAIRE JURICO, SARL

TRES CONFECCION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
 04زنقة جبل طارق ،إقامة جبلطارق ،الطابق الرابع رقم ، 9
 ،90000طنجة املغرب
 TRES CONFECCIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية اكزناية قطعة 580
مكتب الطابق األول  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127049
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25أبريل  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 TRES :
.CONFECCION
غرض الشركة بإيجاز  :الخياطة
بجميع أنواعها  ،تصدير و استيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الصناعية اكزناية قطعة  580مكتب
الطابق األول  90000 -طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  الحميد  بن اصبيح
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الحميد  بن اصبيح
عنوانه(ا) البرانص اقامة نرجس
الطابق  1رقم  90000 4طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الحميد  بن اصبيح
عنوانه(ا) البرانص اقامة نرجس
الطابق  1رقم  90000 4طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  10ماي
 2022تحت رقم .253524
161I
STE AYAD CONSULTING SARL

باتيليكسور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
RUE MOULAY AHMED
LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC
باتيليكسور شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي ضهر
املحلة الزاري شارع عالل الفا�سي
تجزئة رقم  81و 60000 - 82وجدة .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.30451
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  12ماي  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
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السيد  فاييس سيكورا ماريوس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  24ماي  1.000 : 2022حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
تحت رقم .1599
األسماء الشخصية والعائلية
162I
وصفات ومواطن الشركاء :
FIDUCIAIRE JURICO, SARL
السيد  فاييس سيكورا ماريوس
KORUM CONSULTING
عنوانه(ا) طنجة البالية مجمع بيرل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات بلو  اقامة ب الطابق الثاني رقم 15
الشريك الوحيد
 90000طنجة املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
FIDUCIAIRE
JURICO, SARL
ومواطن مسيري الشركة:
 04زنقة جبل طارق ،إقامة جبلالسيدة نوال الغرناطي عنوانه(ا)
طارق ،الطابق الرابع رقم ، 9
شارع اسد  ابن الفرات عمارة  6
 ،90000طنجة املغرب
الشقة  60000 4وجدة املغرب
 KORUM CONSULTINGشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات مسؤولية محدودة ذات
التجارية بطنجة بتاريخ  10ماي
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .253523
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
163I
الحرة للتصدير لطنجة تجزئة رقم
FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR
 14قطعة رقم  90000 - 33طنجة
SOCIETE DE PROMOTION
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ET DE GESTION
محدودة ذات الشريك الوحيد 
TOURISTIQUE EL HAMRA
رقم التقييد في السجل التجاري
:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
127047
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
FIDUMAR
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
151RUE MOHAMED EL
محدودة ذات الشريك الوحيد 
BEQUAL GUELIZ ، 40000،
باملميزات التالية:
MARRAKECH MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات SOCIETE DE PROMOTION ET
مسؤولية محدودة ذات الشريك DE GESTION TOURISTIQUE
الوحيد.
 EL HAMRAشركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند 
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم -27
.KORUM CONSULTING
 28رياض الزيتون القديم صابة بن
االستشارة 
غرض الشركة بإيجاز :
داود املدينة  40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
في التسيير.
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الحرة للتصدير لطنجة تجزئة رقم
.10755
 14قطعة رقم  90000 - 33طنجة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املغرب.
املؤرخ في  15أبريل  2022تم
املدة  التي تأسست من أجلها رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
الشركة  99 :سنة .
« 1.000.000,00درهم» أي
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :من « 1.000.000,00درهم» إلى
« 2.000.000,00درهم» عن طريق
درهم ،مقسم كالتالي:
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 :إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .136115
164I
ISDM CONSULTING

PARA SABRIN

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
 PARA SABRINشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املستقبل مسجد االمام الشافعي
رقم  1242العيون  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41763
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  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 PARA :
. SABRIN
غرض الشركة بإيجاز  :شراء
وبيع وتصدير وتسويق وتوزيع
جميع املنتجات شبه الطبية وشبه
الصيدالنية ومستحضرات التجميل
واملعدات الطبية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املستقبل مسجد  االمام الشافعي

رقم  1242العيون  70000 -العيون
املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  الكبيرة  عبيدة  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  الكبيرة  عبيدة  عنوانه(ا)
تجزئة  344بلوك  01رقم  11العيون
 70000العيون املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  الكبيرة  عبيدة  عنوانه(ا)
تجزئة  344بلوك  01رقم  11العيون
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .1474/2022
165I
MOHAMED SAFRIOUI

ARCHIVOR STUDIO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ARCHIVOR STUDIO
غرض الشركة بإيجاز  :مهندس
معماري.
عنوان املقر االجتماعي  131 :شارع
أنفا الطابق  6شقة 6س 20200 -
الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة دنيا بنجلون  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  دنيا بنجلون عنوانه(ا)
 16زنقة السعديون كاليفورنيا
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  دنيا بنجلون عنوانه(ا)
 16زنقة السعديون كاليفورنيا
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2022تحت رقم .824583
166I

MOHAMED SAFRIOUI
GHANDI MALL BD GHANDI
IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 ARCHIVOR STUDIOشركة ذات
la marocaine des bilans
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
DIADEME BEAUTY CENTER
وعنوان مقرها اإلجتماعي  131شارع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
أنفا الطابق  6شقة 6س 20200 -
la marocaine des bilans
الدار البيضاء املغرب
محج  11يناير مكتب رقم  8عمارة 
تأسيس شركة ذات مسؤولية
أدرار حي الداخلة  ،80060 ،أكادير
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب
DIADEME BEAUTY CENTER
543741
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 14أبريل  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  7عمارة رقم  189اقامة السعادة 
محدودة ذات الشريك الوحيد   3الحي املحمدي  80000 -أكادير

10515

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
51535
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DIADEME BEAUTY CENTER
غرض الشركة بإيجاز  :صالون
الحالقة والتجميل.
عنوان املقر االجتماعي  :متجر رقم
 7عمارة  رقم  189اقامة السعادة 
 3الحي املحمدي  80000 -أكادير
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  اساكتي يامنة 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بهيشار الحسين  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  اساكتي يامنة عنوانه(ا)
رقم  55ايليغ  80000أكادير املغرب.
السيد بهيشار الحسين عنوانه(ا)
حي تكمي اوفال الزنقة  2222الرقم
 03الدشيرة  80000انزكان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  اساكتي يامنة عنوانه(ا)
رقم  55ايليغ  80000أكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم .110029
167I
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10516
ARDCE SARL AU

PNEU MR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARDCE SARL AU
AIN SEBAA CASABLANCA
Casablanca، 20000،
CASABLANCA MAROC
 PNEU MR SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  9شارع
محمد الخامس تجزئة لونجوفين
شقة  4سال تابريكت  11000 -سال
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
35923
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17أبريل  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 PNEU :
.MR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  - :تاجر
اطارات (اطارات) بالتفصيل
والخدمات
 تاجر قطع غيار. ميكانيكي تصليح. شراء وبيع واستيراد وتصديروتسويق
 املشاركة املباشرة أو غير املباشرة للشركة في أي عملية عن طريق إنشاء
شركات.
عنوان املقر االجتماعي  9 :شارع
محمد  الخامس تجزئة لونجوفين
شقة  4سال تابريكت  11000 -سال
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
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 16اكدال الرباط الرباط 10000
الرباط املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 99 :درهم،
مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الحسين الهرمو�شي
عنوانه(ا) رقم  9قطاع  8إقامة
الجلنار تجزئة  26عمارة  ف حي
الرياض الرباط  10000الرباط
املغرب.
السيد محمد الشرفاوي عنوانه(ا)
رقم  9قطاع  8إقامة الجلنار تجزئة
 26عمارة  ف حي الرياض الرباط
 10000الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الحسين الهرمو�شي
عنوانه(ا) رقم  9قطاع  8إقامة
الجلنار تجزئة  26عمارة  ف حي
الرياض الرباط  10000الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .124961
170I

تبعا إلقالة مسير.
الشركة  99 :سنة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
التجارية بطنجة بتاريخ  24ماي
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ايت الطالب محمد   2022 :تحت رقم .253993
 1.000حصة بقيمة  100درهم
169I
للحصة .
SOFICOF
األسماء الشخصية والعائلية
BATICOAST SARL
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ايت الطالب محمد  شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
عنوانه(ا) حي الشيخ املفضل زنقة
SOFICOF
ايت سغروشن رقم  78سال 11000
angle rue ghazali et zeryab ,1
سال املغرب.
apt 2 les orangers rabat ،
األسماء الشخصية والعائلية
10000، Rabat MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ايت الطالب محمد   BATICOAST SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) حي الشيخ املفضل زنقة
ايت سغروشن رقم  78سال  11000وعنوان مقرها اإلجتماعي  6زنقة
ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم
سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة  16اكدال الرباط الرباط 10000
الرباط املغرب
االبتدائية بسال بتاريخ  10ماي 2022
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تحت رقم .38836
املحدودة 
168I
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة فيدابكو ش.م.م
160499
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
AFRICA SUPPLY SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  10ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تعيين مسير جديد للشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة فيدابكو ش.م.م
cabinet aux services des affaires
املسؤولية املحدودة.
حي املجد شارع القدس رقم 75
PANORAMIC
تسمية الشركة متبوعة عند 
الطابق الثالت شقة رقم ، 8
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 ،90080طنجة املغرب
MOROCCANTOURS
 AFRICA SUPPLY SERVICEشركة .BATICOAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :البناء
ذات مسؤولية محدودة ذات
حل شركة
ي
الشريك الوحيد
بجميع أنواعه  -اإلنعاش العقار cabinet aux services des affaires
وعنوان مقرها اإلجتماعي  PLACEوالسياحي وحيازة  أرا�ضي قصد 
n° 99 rue my lhassan 1er
CASTELLAR OFFICE FARABI
البناء وتشييد عمارات للبيع من أجل etage erfoud ، 52200، erfoud
 ETG 02 BUREAU 33 - 90000السكن أو  التجارة وإنعاش العقار
MAROC
بجميع أنواعه.
.TANGER MAROC
PANORAMIC
 وعموما قيام بكل املعطيات التيتعيين مسير جديد للشركة
 MOROCCANTOURSشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
تنمي الشركة من تقسيم املباني ،ذات املسؤولية املحدودة(في طور
تأجير ،بيع شراء وتبادل التجهيزات
.120237
التصفية)
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  املباشرة  أو  الغير مباشرة  لجميع
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
املؤرخ في  05ماي  2022تم تعيين املباني
تناموست الطاوس الريصاني -
عنوان املقر االجتماعي  6 :زنقة
مسير جديد للشركة السيد(ة) فياللي
 52450الريصاني املغرب.
حل شركة
ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم
صدوق أسامة كمسير وحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري
.2021/15461
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  11ماي
 2022تقرر حل شركة ذات
املسؤولية املحدودة  PANORAMIC
مبلغ
MOROCCANTOURS
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي قصر تناموست
الطاوس الريصاني 52450 -
الريصاني املغرب نتيجة ل  :التوقف
عن مزاولة النشاط.
و  حدد مقر التصفية ب قصر
تناموست الطاوس الريصاني -
 52450الريصاني املغرب.
و عين:
السيد(ة) زكاريا مومن و عنوانه(ا)
قصر هبيبات ع ص ز  52200ارفود
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) ابراهيم بوشدور و 
عنوانه(ا) قصر تناموست الطاوس
الريصاني  52450الريصاني املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .312/2022
171I

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.30081
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17ماي  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :بيع  1000سهم التي يملكها
السيد :ابراهيم بوهوش الى السيد:
عثمان متوكل.
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :اسقالة السيد  ابراهيم
بوهوش من مهامه كمسير و  تعيين
السيد  عثمان متوكل مسير وحيد 
لشركة ملدة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :06الذي ينص على مايلي:
 100سهم في اسم عثمان متوكل
بند  رقم  :16الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد  عثمان متوكل
مسير وحيد لشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .1477
172I
expert comptable

SHAMS - NAÏL IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

rochdi conseil
expert comptable
nador ، 62000، nador maroc
KABRADES
إعالن متعدد القرارات
SHAMS - NAÏL IMPORT
rochdi conseil
 EXPORTشركة ذات املسؤولية
143
املساعدة رقم
تجزئة القوات
املحدودة
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
« KABRADESشركة ذات املسؤولية  - 8مستعرض  -بني انصار 62000 -
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
الناظور املغرب
وعنوان مقرها االجتماعي :مشروع
تأسيس شركة ذات املسؤولية
مدينة  25مارس رقم  708بلوك W
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري 0 :
العيون AV. PRINCE MOULAY
ABDELLAH IMM. 01 N°05
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 LAAYOUNE 70000العيون
 20ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املغرب.

10517

املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
SHAMS - NAÏL IMPORT :
.EXPORT
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
أثاثات متنوعة ومعدات زراعية
وصناعية وقطع غيار ميكانيكية.
 تصدير جميع املنتجات الغذائيةوالحرفية..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع 8
 مستعرض  -بني انصار 62000 -الناظور املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين اردار عنوانه(ا)
 - 241طريق ليون  -باغنولس 30200
ليون فرنسا.
السيد امحمد ارذار عنوانه(ا) حي
املسجد  -بني انصار  62000الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين اردار عنوانه(ا)
 - 241طريق ليون  -باغنولس 30200
ليون فرنسا
السيد امحمد ارذار عنوانه(ا) حي
املسجد  -بني انصار  62000الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .826
173I
Ste ORIENTAL AUDIT

M&N TELECOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC
 M&N TELECOMشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  8شارع
الدرفوفي الشقة رقم 60000 - 8
وجدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.22291
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 M&N TELECOMمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  8شارع الدرفوفي الشقة
رقم  60000 - 8وجدة املغرب نتيجة
ل  :اغالق الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي نور
اقامة املدينة زنقة األمانة 60000 -
وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) مالك بنمخلوف و 
عنوانه(ا) حي نور اقامة املدينة
زنقة األمانة  60000وجدة  املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة  بتاريخ  04أبريل
 2022تحت رقم .425
174I
مستامنة شامة

TRANSPORT EURODRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
الناظور شارع املسيرة رقم 142
الطابق االول الناظور،62000 ،
الناظور املغرب
 TRANSPORT EURODRIشركة
ذات املسؤولية املحدودة

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحسن الثاني حي السعادة الدريوش
  62253الدريوش املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
483
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 :
.TRANSPORT EURODRI
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
الودائع و االرساليات الوطني و الدولي
نقل البضائع لحساب الغير
الوطني و الدولي
االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الحسن الثاني حي السعادة الدريوش
  62253الدريوش املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ولد علي عبد السالم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  امحمد  العيادي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ولد  علي عبد  السالم :
 50000بقيمة  100درهم.
السيد امحمد العيادي 50000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ولد  علي عبد  السالم
عنوانه(ا) شارع صالح الدين االيوبي
حي القدس الدريوش 62253
الدريوش املغرب.
السيد امحمد العيادي عنوانه(ا)
حي االمل الغربي  02الدريوش 62253
الدريوش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ولد  علي عبد  السالم
عنوانه(ا) شارع صالح الدين االيوبي
حي القدس الدريوش 62253
الدريوش املغرب
السيد امحمد العيادي عنوانه(ا)
حي االمل الغربي  02الدريوش 62253
الدريوش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .66
175I
SOUSS-FISC SARL

SOCIETE MITALEN-TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

غرض الشركة بإيجاز  - :نقل
البضائع لحساب الغير وطنيا ودوليا
 نقل االرساالت و  األمتعة الغيراملصحوبة لحساب الغير
 وكيل بالعمولة في نقل البضائع تأجير معدات النقل وبصفة عامة جميع العملياتاملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر
بأغراض ا لشركة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم417
حي تكمي اوفال الدشيرة  الجهادية
عمالة انزكان ايت ملول 86360 -
الدشيرة الجهادية املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  متالن الحسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  متالن الحسن عنوانه(ا)
رقم  03مكرر شارع السعديين
الدشيرة  الجهادية  86360الدشيرة 
الجهادية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  متالن الحسن عنوانه(ا)
رقم  03مكرر شارع السعديين
الدشيرة  الجهادية  86360الدشيرة 
الجهادية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1006
176I

SOUSS-FISC SARL
N°1 APP. N°1 AV.
MARRAKECHE TAGHZOUTE
INEZGANE PREFECTURE
D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
SOCIETE MITALEN-TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم417
حي تكمي اوفال الدشيرة الجهادية
عمالة انزكان ايت ملول 86360 -
الدشيرة الجهادية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
26195
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 12ماي  2022تم إعداد القانون
RITAJ SUD S.A.R.L
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية NEWHOUSE IMMOBILIERE
محدودة ذات الشريك الوحيد  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
RITAJ SUD S.A.R.L
مسؤولية محدودة ذات الشريك
LAAYOUNE ، 70000،
الوحيد.
LAAYOUNE MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند 
NEWHOUSE IMMOBILIERE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
. SOCIETE MITALEN-TRANS

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
تجزئة الوفاق بلوك د رقم 2646
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41751
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 25ماي  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 :
.NEWHOUSE IMMOBILIERE
غرض الشركة بإيجاز :
.PROMOTION IMMOBILIERE
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم
 2646العيون  70000 -العيون
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  لحبيب املغراوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحبيب املغراوي عنوانه(ا)
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د
رقم  2646العيون  70000العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحبيب املغراوي عنوانه(ا)
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم
 2646العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .1463/22
177I
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األستاذة يسرا بلفضيل موثقة

TRANS.SCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خطإ
استدراك ٍ

خطإ وقع بالجريدة 
استدراك
ٍ
الرسمية
األستاذة يسرا بلفضيل موثقة
شارع الجيش امللكي إقامة برج
دبي  1الطابق االول رقم ،93000 ، 3
تطوان املغرب
 TRANS.SCOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
كريمة القطعة رقم  134كورنيش
مرتيل  93150 -تطوان املغرب.
خطإ وقع بالجريدة 
إستدراك
ٍ
الرسمية عدد  5719بتاريخ  08يونيو 
.2022
بدال من  :تجزئة كريمة القطعة
رقم  34مرتيل تطوان
يقرأ  :تجزئة كريمة القطعة رقم
 134كورنيش مرتيل تطوان
الباقي بدون تغيير.
178I
WHITE BRIDGE CENTER

HUMOLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WHITE BRIDGE CENTER
BD D›ANFA ETG 09 APPT 96
91 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 HUMOLAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  96شارع
انفا الطابق  9الشقة  91الدار
البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
543547
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 26أبريل  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 :
.HUMOLA
غرض الشركة بإيجاز  :املساعدة 
االستشارة والتنظيم والتدريب في
مجال التأمين.
عنوان املقر االجتماعي 96 :
شارع انفا الطابق  9الشقة  91الدار
البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  سلومون بيير سبوني :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سلومون بيير سبوني
عنوانه(ا)  12تجزئة ملشيشيا عين
الذياب  20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سلومون بيير سبوني
عنوانه(ا)  12تجزئة ملشيشيا عين
الذياب  20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
ماي  2022تحت رقم .824496
179I
JURIS

JITR RENT CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS
 ،90000 ، .طنجة مغرب
 JITR RENT CARشركة ذات

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
تطوان اقامة ابن بطوطة طابق 3
رقم  90000 - 62طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127559
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25أبريل  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 JITR :
.RENT CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
تطوان اقامة ابن بطوطة طابق 3
رقم  90000 - 62طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  طارق عليوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  طارق عليوي عنوانه(ا)
شارع كوستاف فلورونس 17000
الروشيل فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  طارق عليوي عنوانه(ا)
شارع كوستاف فلورونس 17000
الروشيل فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .-
180I

10519
GUIDE COMPTABLE

BOUZAR TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت  2عمارة  4الطابق
 2شقة  4بوزنيقة ،13100 ،
بوزنيقة املغرب
 BOUZAR TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة ابن
تومرت  2عمارة  4طابق  2شقة - 4
 13100بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
5989
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 12نونبر  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BOUZAR TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع للغير .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة ابن
تومرت  2عمارة  4طابق  2شقة - 4
 13100بوزنيقة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  رشيد  بوزيد   500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  حسن بن الواعر 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  رشيد  بوزيد  عنوانه(ا)
 90زنقة خنيفرة حي عثمان 13100
بوزنيقة املغرب.
السيد حسن بن الواعر عنوانه(ا)
رياض البرنو�صي مج  01مدخل 04
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رقم  06البرنو�صي  20610الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  رشيد  بوزيد  عنوانه(ا)
 90زنقة خنيفرة حي عثمان 13100
بوزنيقة بوزنيقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 27
نونبر  2019تحت رقم .1080/19
181I
COMPTAELISSAOUI

ألو فالح

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  هشام الدامون
 340 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
ن
السيد  عبد  هللا الدامو 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد  الدامون 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد  هشام الدامون :
 340بقيمة  100درهم.
السيد  عبد  هللا الدامون 330 :
بقيمة  100درهم.
السيد  محمد  الدامون 330 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  هشام الدامون
عنوانه(ا) شارع الزرقطوني درب
الحمام الطريبق رقم  27القصر
الكبير  92150القصر الكبير املغرب.
السيد عبد هللا الدامون عنوانه(ا)
عين هاللة بوجديان تطفت اللوكوس
القصر الكبير  92150القصر الكبير
املغرب .
السيد  محمد  الدامون عنوانه(ا)
امال  6رقم  149حي الفتح الرباط
 92150القصر الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  هشام الدامون
عنوانه(ا) شارع الزرقطوني درب
الحمام الطريبق رقم  27القصر
الكبير  92150القصر الكبير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 10
ماي  2022تحت رقم .300
182I

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم
 7الطابق الثاني القصر الكبير ،
 ،92150القصر الكبير املغرب
ألو فالح شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار عين
هاللة بوجديان القصر الكبير -
 92150القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
3369
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  :ألو 
فالح.
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
YOUNESS BENMOUSSA
و التصدير  -تقديم خدمات فالحية-
األعمال املختلفة و البناء مقاوالت.
KHALID & EL HAJ TRANS
إعالن متعدد القرارات
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
YOUNESS BENMOUSSA
عين هاللة بوجديان القصر الكبير -
 Tifletحي النهضة  2رقم  72تيفلت،
 92150القصر الكبير املغرب.
Tiflet Maroc ،15400
املدة  التي تأسست من أجلها
KHALID & EL HAJ TRANS
الشركة  99 :سنة .
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N°40 ، 30100، FES MAROC
 SOCIETE LATICONS SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي النعيم 3.4
ا  5رقم  1مكناس  50000 -مكناس
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.29461
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28ماي  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) مصطفى
الحمداوي  5.000حصة اجتماعية
من أصل  5.000حصة لفائدة السيد 
(ة) عادل الشطيطح بتاريخ  28ماي
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  14شتنبر
 2021تحت رقم .4106
184I

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي:
LOTISSEMENT EZZAMOURIA
N° 09 TIFLET 15400 TIFLET
.MAROC
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.883
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بتفويت  500حصة اجتماعية من
السيد بوخدمي خالد لفائدة السيد 
الحاج بومهراز.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغيير الشكل القانوني للشركة
من :شركة ذات مسؤولية محدودة 
إلى :شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
cmtjc
إقالة السيد بوخدمي خالد و تعيين
«Consumable Supplies
السيد  الحاج بومهراز مسير جديد 
For Pos Atm And Printers
للشركة مع جميع الصالحيات
«CSPAP
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعديل النظام األسا�سي ومالئمته
رفع رأسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
cmtjc
النظام األسا�سي التالية:
RUE AL WOROUD N°4
بند رقم  :8الذي ينص على مايلي:
CASABLANCA ، 20000،
تحويل  500حصة اجتماعية من
casablanca maroc
السيد بوخدمي خالد لفائدة السيد 
الحاج بومهراز لتصبح  1000حصة Consumable Supplies For Pos« .
تم اإليداع القانوني باملحكمة  Atm And Printers «CSPAPشركة
ذات املسؤولية املحدودة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  27ماي
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
 2022تحت رقم .423
األندلس  ،2املجموعة  3عمارة 
183I
 ،7الرقم  27182 - 116بوسكورة 
y.o.r.comptabilite
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
SOCIETE LATICONS SARL
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
.401781
y.o.r.comptabilite
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
printemps bureaux angle
املؤرخ في  22مارس  2022تم
 rue abdelkhalek torres et rueرفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.000.000درهم» أي من
brahim roudani 6eme etage
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« 1.000.000درهم» إلى «3.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
ماي  2022تحت رقم .823718
185I
ZERRAD CONSULTANTS

MARZO ALIMENTOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ZERRAD CONSULTANTS
 ،10زنقة واشنطن الطابق السفلي
رقم  ،20060 ، ٤الدار البيضاء
MAROC
 MARZO ALIMENTOSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10زنقة
واشنطن الطابق السفلي رقم - ٤
 20060الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.529181
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« ،10زنقة واشنطن الطابق السفلي
رقم  20060 - ٤الدار البيضاء
املغرب» إلى «املنطقة الصناعية ،
أوالد رحو   ،سيدي معروف  ،شارع
محمد  الحنصالي ,زنقة  80رقم - 2
 20000الدار البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .825620
186I
JIYAR JAOUAD

MODERN CONSTRUCTION
PROJETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
N°5 3EME ETAGE IMM N°86
RUE SIDI AHMED ABERKANE
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ومواطن مسيري الشركة:
HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
السيد  عزوزي عبد  العزيز
 MODERN CONSTRUCTIONعنوانه(ا) حي شمس ممر  01رقم 05
 PROJETSشركة ذات املسؤولية جماعة فزوان بركان  63323بركان
املحدودة
املغرب
شمس
حي
اإلجتماعي
وعنوان مقرها
السيد  مالكي محمد  عنوانه(ا)
ممر  01رقم  05جماعة فزوان بركان دوار فزوان  63323بركان املغرب
  63323بركان املغربتم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
االبتدائية ببركان بتاريخ  25ماي
املحدودة 
 2022تحت رقم .281/2022
رقم التقييد في السجل التجاري :
187I
8501
MAY CONSULTING
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
TC EQUIPEMENT
 26أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
MAY CONSULTING
املسؤولية املحدودة.
 7زنقة املالزم فرناند الفيليت ،
تسمية الشركة متبوعة عند 
 ،20300الدارالبيضاء املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 TC EQUIPEMENTشركة ذات
MODERN CONSTRUCTION
مسؤولية محدودة ذات الشريك
. PROJETS
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال أو 
وعنوان مقرها اإلجتماعي سابينو 
إنشاءات متنوعة
تجزئة  1082 1081و  1083نواصر،
تجارة
  27182الدار البيضاء املغربتصدير و استيراد .
تأسيس شركة ذات مسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :حي شمس
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ممر  01رقم  05جماعة فزوان بركان
رقم التقييد في السجل التجاري :
  63323بركان املغرب.543305
املدة  التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة .
الشركة 10 :ماي  2022تم إعداد القانون
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
السيد عزوزي عبد العزيز  500 :محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد مالكي محمد  500 :حصة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عزوزي عبد  العزيز اإلقتضاء بمختصر تسميتها TC :
عنوانه(ا) حي شمس ممر  01رقم .EQUIPEMENT 05
غرض الشركة بإيجاز  :الشركة
جماعة فزوان بركان  63323بركان
املصنعة للمواد البالستيكية.
املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :سابينو 
السيد  مالكي محمد  عنوانه(ا)
تجزئة  1082 1081و  1083نواصر،
دوار فزوان  63323بركان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية  27182 -الدار البيضاء املغرب.
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املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  BUYOU LIU : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد   BUYOU LIUعنوانه(ا)
 40شارع أبو بكر الوهراني ال فيليت
حي محمدي  20300الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد   BUYOU LIUعنوانه(ا)
 40شارع أبو بكر الوهراني ال فيليت
حي محمدي  20300الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
ماي  2022تحت رقم .824309
188I
مكتب األستاذ محمد اوبرايم للمحاماة

BLL Maroc

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب األستاذ محمد اوبرايم
للمحاماة
 ،11زنقة األمير موالي عبد هللا الدار
البيضاء ،20000 ،الدار البيضاء
املغرب
 BLL Marocشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  96اقامة
لو برانتان شارع انفا الطابق 7
املكتب  71الدار البيضاء 20100 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
542653
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 31مارس  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 BLL :
.Maroc
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
معلوماتية
تصميم برمجيات و  تصدير
الخدمات و البرمجيات.
عنوان املقر االجتماعي  96 :اقامة
لو برانتان شارع انفا الطابق  7املكتب
 71الدار البيضاء  20100 -الدار
البيضاء املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000,00 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بن غبريط يونس 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن غبريط يونس عنوانه(ا)
 96شارع انفا الطابق  7املكتب 71
 20100الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن غبريط يونس عنوانه(ا)
 96شارع انفا الطابق  7املكتب 71
 20100الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
ماي  2022تحت رقم .16282
189I
AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO
sigle A2CM sarl

TOP CLOTH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl
شارع فاس  ،ركن ابن طفيل  ،إقامة
دياموند ،الطابق األول  ،مكتب رقم

 ،90000 ، 3طنجة املغرب
 TOP CLOTHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية غزنايا حي  1طنجة -
 90000طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.124517
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) العربي أجباري
 1.250حصة اجتماعية من أصل
 5.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
حسن يفوت بتاريخ  13ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .4704
190I
2H EXPERT & FINANCE

مخبزة و حلويات العربي امليموني

عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
مخبزة و حلويات العربي امليموني
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ قي
 31غشت  2021أعطى مخبزة و 
حلويات العربي امليموني املسجل
بالسجل التجاري  67285باملحكمة
التجارية بمراكش حق التسيير الحر
لألصل التجاري الكائن ب رقم 743
حي املسار مراكش  40000مراكش
املغرب لفائدة  حامد  موش (مخبزة 
و  حلويات الصحراوي) ملدة   2سنة
تبتدئ من  01شتنبر  2021و تنتهي في
 31غشت  2023مقابل مبلغ شهري
قيمته  10.000درهم.
191I
CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

MED CARRELAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
 MED CARRELAGEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنظر
الجميل زنقة  71رقم  9الطابق األول
رقم  90000 - 2طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127581
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  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 MED :
.CARRELAGE
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
التبليط املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :املنظر
الجميل زنقة  71رقم  9الطابق األول
رقم  90000 - 2طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  افاطمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  افاطمي عنوانه(ا)
مجمع التنمية عمارة   10الطابق 4
رقم  90000 20طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  افاطمي عنوانه(ا)
مجمع التنمية عمارة   10الطابق 4
رقم  90000 20طنجة املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .4758
192I
مكتب الرياني للمحاسبة

STE ECOMARX IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم 230تطوان ،
 ،93040تطوان املغرب
 STE ECOMARX IMPORTشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الطوب جماعة الزيتون قربة
صيدلية إيمان  93000 -تطوان
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
31635
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20ماي  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 :
.ECOMARX IMPORT
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
وتوزيع الساعات
بيع وشراء وتوزيع املجوهرات.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الطوب جماعة الزيتون قربة صيدلية
إيمان  93000 -تطوان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نصير الغزواني 1.000 :
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حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نصير الغزواني عنوانه(ا)
دوار الطوب الزيتون  93000تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نصير الغزواني عنوانه(ا)
دوار الطوب الزيتون  93000تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1272
193I

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :-الذي ينص على مايلي- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
ماي  2022تحت رقم .833997
194I
CANOCAF SARL

HARA PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
LE LEGALISTE
MAROC
OPTEK CONSEIL
 HARA PROMOTIONشركة ذات
إعالن متعدد القرارات
املسؤولية املحدودة
LE LEGALISTE
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 ANGLE RUE DES MESANGESالعمران رقم  2078سلوان 62702 -
ET BD ABDERRAHIM BOUABID
الناظور املغرب.
APPT N° 9 OASIS CASABLANCA
رفع رأسمال الشركة
، 20000، CASABLANCA
رقم التقييد في السجل التجاري
MAROC
.22307
« OPTEK CONSEILشركة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املسؤولية املحدودة ذات الشريك املؤرخ في  28يوليوز  2021تم
الوحيد»
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
وعنوان مقرها االجتماعي101 :
« 596.000درهم» أي من «100.000
تجزئة العمرية عين الشق  20000 -درهم» إلى « 696.000درهم» عن
الدار البيضاء املغرب.
طريق .- :
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :االبتدائية بالناضور بتاريخ  17ماي
.268421
 2022تحت رقم .750
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
195I
املؤرخ في  11ماي 2022
D&C COMPANY
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  - 1زيادة  رأس مال
BOUMAAZA CASH
الشركة :الذي ينص على مايلي :زيادة  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رأس مال الشركة من  90.000درهم
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
إلى  4.000.000.00درهم.
D&C COMPANY
قرار رقم  - 2تخفيض رأس
مال الشركة :الذي ينص على الشقة رقم  03شارع محمد الخامس
عمارة مضران الطابق الثاني ،
مايلي :تخفيض رأس مال الشركة
 ،63300بركان املغرب
من  4.000.000.00درهم إلى
 2.000.000.00درهم.
 BOUMAAZA CASHشركة ذات

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
 ،1شارع بيرانزران العمارة رقم 16
حي الحسني  63300 -بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
8487
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 :
.BOUMAAZA CASH
غرض الشركة بإيجاز  - :تحويل
األموال
 وسيط تجاري.عنوان املقر االجتماعي  :متجر رقم
 ،1شارع بيرانزران العمارة  رقم 16
حي الحسني  63300 -بركان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  سمير بومعزة  1000 :
بقيمة  100,00درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سمير بومعزة  عنوانه(ا)
 23زنقة البرازيل حي السالم سيدي
سليمان  63300بركان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سمير بومعزة  عنوانه(ا)
 23زنقة البرازيل حي السالم سيدي
سليمان  63300بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .270
196I

10523
ACSERIS Expert-comptable

TROY FORWARDING
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable
Rue Allal Ben Abdellah 20
Rés Yasmine n°14 ، 90000،
TANGER Maroc
TROY FORWARDING
 COMPANYشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تطوان تجزئة إبن بطوطة الطابق
الثالث رقم  90000 - 62طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127455
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18ماي  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 TROY :
.FORWARDING COMPANY
غرض الشركة بإيجاز  :شراء
وبيع واستيراد وتصدير وتسويق
جميع املاركات الجديدة واملستعملة
للسيارات والشاحنات ومعدات
النقل.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
تطوان تجزئة إبن بطوطة الطابق
الثالث رقم  90000 - 62طنجة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يلدا نور  100 :حصة
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10524

بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يلدا نور عنوانه(ا) كندا
 A1B 2C3كندا كندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يلدا نور عنوانه(ا) كندا
 A1B 2C3كندا كندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .4581
197I
SOCIETE FAN MODE

SOCIETE METADATA
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مبرمج
تصميم الكمبيوتر
تاجر أجهزة كمبيوتر
خدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  28الطابق الرابع مكتب الصفاء
طريق صفرو موالي رشيد 30000 -
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  الناصر الحر�شي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الناصر الحر�شي
عنوانه(ا) رقم  19درب بوفير الكزيرة 
م.ق  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الناصر الحر�شي
عنوانه(ا) رقم  19درب بوفير الكزيرة 
م.ق  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم .2747
198I

SOCIETE METADATA SERVICES
MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC
SOCIETE METADATA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 28الطابق الرابع مكتب الصفاء
طريق صفرو موالي رشيد 30000 -
فاس املغرب
ائتمانية ورزازات لإلرشادات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة بونو للخدمات
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
72689
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
ائتمانية ور
زازات لإلرشادات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية اقامة تفليت شقة رقم  38الطابق
محدودة ذات الشريك الوحيد  الثاني شارع محمد الخامس ورزازات
 ،45000 ،ورزازات املغرب
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات شركة بونو للخدمات شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  169 :حي الوحدة ورزازات 45000 -
ورزازات املغرب
.SOCIETE METADATA SERVICES
تأسيس شركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :محلل
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
11945
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  :شركة
بونو للخدمات.
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
جميع الخدمات و  استخالص
الفاتورات.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 169حي الوحدة ورزازات 45000 -
ورزازات املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد زاهر  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد زاهر عنوانه(ا) زنقة
النرجس رقم  7حي رياض السالم
اكادير  80000اكلدير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد زاهر عنوانه(ا) زنقة
النرجس رقم  7حي رياض السالم
اكادير  80000اكلدير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  09ماي
 2022تحت رقم .179
199I
REDIBA TRADING

REDIBA TRADING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

REDIBA TRADING

حي ارسالن زنقة  4رقم 22
الدارالبيضاء ،20000 ،
CASABLANCA MAROC
 REDIBA TRADING SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
رياض 61ركن شارع لالياقوت ،
مصطفى معاني ،رقم 62الطابق
الثاني ،الدار البيضاء  20006 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
532883
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 08فبراير  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.REDIBA TRADING SARL
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والتصدير  -أداء تاجر أو وسيط -
التغدية العامة .
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
رياض 61ركن شارع لالياقوت ،
مصطفى معاني ،رقم 62الطابق
الثاني ،الدار البيضاء  20006 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  رضا لطيف  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ابراهيما باوو  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ديينغ ماكيت  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سينابو ديينك  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضا لطيف عنوانه(ا) حي
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ارسالن زنقة  4رقم  22الدارالبيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب .
السيد  ابراهيما باوو  عنوانه(ا)
تجزئة حي التوحيد  عمارة  142شقة
 4الرحمة دار بوعزة   20000الدار
البيضاء املغرب .
السيدة سينابو ديينك عنوانه(ا)
تجزئة حي التوحيد  عمارة  142شقة
GMGF
 4الرحمة دار بوعزة   20000الدار
STE YOUNIWEMI SARL/AU
البيضاء املغرب .
إعالن متعدد القرارات
السيدة  ديينغ ماكيت عنوانه(ا)
GMGF
دكار السينغال  11500دكار
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف
السينغال .
األسماء الشخصية والعائلية ج 3الطابق الرابع شقة رقم ، 12
 ،20500الدار البيضاء MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
STE YOUNIWEMI SARL/AU
السيد رضا لطيف عنوانه(ا) حي
ارسالن زنقة  4رقم  22الدارالبيضاء «شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»
 20000الدار البيضاء املغرب
وعنوان مقرها االجتماعي27 :
السيد  ابراهيما باوو  عنوانه(ا)
تجزئة حي التوحيد  عمارة  142شقة ،سيدي عباد،1مراكش 40090 -
مراكش املغرب.
 4الرحمة دار بوعزة   20000الدار
«إعالن متعدد القرارات»
البيضاء املغرب
ي
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجار :
.42535
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
فبراير  2022تحت رقم .6264
 200Iاملؤرخ في  12أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
CABINET BOUMAHROU
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
شركة JOJOLAND SARL
املوافقة على حسابات الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
والحسابات املوحدة للسنة املنتهية
إنشاء فرع تابع للشركة
 31ديسمبر 2021
CABINET BOUMAHROU
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
RUE ALLAL BEN ABDELLAH
توزيع االرباح للسنة 2021
N° 6 CABINET BOUMAHROU،
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
90000، TANGER MAROC
النظام األسا�سي التالية:
شركة  JOJOLAND SARLشركة
بند  رقم  :22الذي ينص على
ذات املسؤولية املحدودة
مايلي :املوافقة على النتائج
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوبانة حي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الرهراه  90000 -طنجة املغرب.
التجارية بمراكش بتاريخ  12ماي
إنشاء فرع تابع للشركة
 2022تحت رقم .545
رقم التقييد في السجل التجاري
202I
.55547
BELGAZI ALI
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
EL FARO COMPLEXE
املؤرخ في  22مارس  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية  -و 
TOURISTIQUE
الكائن بالعنوان شارع موالي رشيد 
إعالن متعدد القرارات
بإعدادية موالي عبد العزيز 90000 -
طنجة املغرب و  املسير من طرف
السيد(ة) مقداد عبدي مليكة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .253877
201I

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33
 طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة، ،90000طنجة املغرب
EL FARO COMPLEXE
« TOURISTIQUEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
اكادير اقامت جسوس 90000 - ,
طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.47113
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى عقد  االراثة لوفاة  شريك
بشركة السيد محمد بوليند ترجمان
تم توزيع حصصه  500على الورثة-.
السيد  اياد ترجمان  83حصة - .
السيدة نرمين بنمبارك  83حصة
 - .السيدة هدى ترجمان  83حصة
 - .السيدة جانت الين ترجمان 251
حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
الجمع العام يوافق على السيدة 
نرمين بنمبارك و  السيدة  هدى و 
السيد اياد ترجمان و السيدة جانت
الين ترجمان كشركاء جدد في الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
 :الجمع العام يقرر بأن السيد محمد 
ابضالص مسير الوحيد  ملدة  غير
محددة - .توقيع للمسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل الفصول  13 - 7و   16من
النظام االسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254145
203I

10525
GMGF

STE YOUNIWEMI SARL/AU
إعالن متعدد القرارات

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف
ج 3الطابق الرابع شقة رقم ، 12
 ،20500الدار البيضاء MAROC
STE YOUNIWEMI SARL/AU
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي27 :
،سيدي عباد،1مراكش 40090 -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.42535
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18ماي 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 املوافقة على حسابات الشركةوالحسابات املوحدة للسنة املنتهية
 31ديسمبر 2020
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
توزيع االرباح 2019-2020
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :22الذي ينص على
مايلي :املوافقة على النتائج
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26يوليوز
 2021تحت رقم .14648
204I
BELGAZI ALI

PROMOTION
IMMOBILIERE SOLINGE 2
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33
 طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة، ،90000طنجة املغرب
PROMOTION IMMOBILIERE
« SOLINGE 2شركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنظر
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الجميل -زنقة  101رقم 90000 - 37
طنجة املغرب .
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.10731
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :بمقت�ضى عقد  االراثة لوفاة 
شريك بشركة السيد  محمد  بوليند 
ترجمان تم توزيع حصصه  6على
الورثة -.السيد اياد ترجمان  1حصة
 - .السيدة نرمين بنمبارك  1حصة .
 السيدة هدى ترجمان  1حصة - .السيدة جانت الين ترجمان  3حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
الجمع العام يوافق على السيدة 
نرمين بنمبارك و  السيدة  هدى
ترجمان و السيدة جانت الين ترجمان
كشركاء جدد في الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
الجمع العام يقرر بأن السيد محمد 
ابضالص مسير الوحيد  ملدة  غير
محددة - .توقيع للمسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل الفصول  7و  13و  16للنظام
االسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254146
205I
nador conseil sarl au

SAY TREND TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc
 SAY TREND TRAVشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي لعري
الشيخ شارع الحسن االول رقم
 147الطابق الرابع الشقة رقم - 10
 62000الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
24139
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 SAY :
.TREND TRAV
غرض الشركة بإيجاز  :البناء
واالشغال املختلفة
االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي لعري
الشيخ شارع الحسن االول رقم
 147الطابق الرابع الشقة رقم - 10
 62000الناظور املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  السايح ملياء 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  السايح ملياء عنوانه(ا)
حي اصبانا طريق أزغنغان 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العبوبي شيماء عنوانه(ا)
حي لعرا�صي تجزئة البوهالي 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .769
206I
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BELGAZI ALI

LES RESIDENCES
TOURISTIQUES DU
DETROIT
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33
 طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة، ،90000طنجة املغرب
LES RESIDENCES
TOURISTIQUES DU DETROIT
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
اكادير  -اقامة جسوس -طنجة -
 90000طنجة املغرب .
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.30761
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :بمقت�ضى عقد  االراثة لوفاة 
شريك بشركة السيد  محمد  بوليند 
ترجمان تم توزيع حصصه  50على
الورثة -.السيد اياد ترجمان  8حصة
 - .السيدة نرمين بنمبارك  8حصة
 - .السيدة هدى ترجمان 8حصة - .
السيدة جانت الين ترجمان 26حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
الجمع العام يوافق على السيدة 
نرمين بنمبارك و  السيدة  هدى
ترجمان و السيدة جانت الين ترجمان
كشركاء جدد في الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
الجمع العام يقرر بأن السيد محمد 
ابضالص املسير الوحيد  ملدة  غير
محددة - .توقيع للمسير.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل الفصول  7و  13و  16للنظام
االسا�سي.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254144
207I
YG ET ASSOCIES

FLORES CONSULT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

YG ET ASSOCIES
 165شارع عبد املومن
العمارة  Bالطابق ،20000 ، 3
CASABLANCA MAROC
 FLORES CONSULTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  131شارع
أنفا اقامة ازور مكتب رقم 11ب -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.355611
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  03ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  FLORES
 CONSULTمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 131
شارع أنفا اقامة ازور مكتب رقم
11ب  20000 -الدارالبيضاء املغرب
نتيجة ل  :توقف النشاط.
و  حدد مقر التصفية ب 131
شارع أنفا اقامة ازور مكتب رقم
11ب  20000 -الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) بشرى برقادي زروقي
و  عنوانه(ا)  17شارع محمد  عبدو 
اقامة وليلي د  20000الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
 131شارع أنفا اقامة ازور مكتب رقم
11ب الدارالبيضاء
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  26درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ادريس حنين 1.000 :
ماي  2022تحت رقم .825332
 208Iحصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
TEMESNA SARL
وصفات ومواطن الشركاء :
ALLO PEDIATRE SARL AU
السيد  ادريس حنين عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رياض االندلس عمارة  61الشقة 11
الشريك الوحيد
ن حي الرياض  00000الرباط املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
TEMESNA
SARL
ومواطن مسيري الشركة:
APPT N°2 RESIDENCE
السيد  ادريس حنين عنوانه(ا)
 YOUSSEF BD MMOHAMEDرياض االندلس عمارة  61الشقة 11
V SETTAT، 26000، SETTAT
ن حي الرياض  00000الرباط املغرب
MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ALLO PEDIATRE SARL AU
االبتدائية بسطات بتاريخ  25ماي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  2022تحت رقم .161/22
الشريك الوحيد
209I
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
CABINET BEN MOKHTAR
الحسن الثاني العمارة  7بوطالب
الشقة  10الطابق  4سطات -
TINGIS CONTROL
 26000سطات املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
CABINET BEN MOKHTAR
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
Centre d›Affaires NOVA
AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
7051
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في Etage N°22. Vieille Montagne ،
 10مارس  2022تم إعداد القانون
90020، TANGER MAROC
 TINGIS CONTROLشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي زتقة
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك سيدي عمار إقامة ملوية بلوك ب
الشقة رقم  90000 - 23طنجة
الوحيد.
املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
حل شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALLO :
رقم التقييد في السجل التجاري
.PEDIATRE SARL AU
.27817
غرض الشركة بإيجاز :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ASSISTANCE MEDICALE EN
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
.URGENCE
عنوان املقر االجتماعي  :شارع شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الحسن الثاني العمارة   7بوطالب  TINGIS CONTROLمبلغ رأسمالها
الشقة  10الطابق  4سطات  60.000 26000 -درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زتقة سيدي عمار إقامة
سطات املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها ملوية بلوك ب الشقة رقم - 23
 90000طنجة املغرب نتيجة ل :
الشركة  99 :سنة .

10527

درهم» عن طريق  :تقديم حصص
الحل املبكر للشركة.
و  حدد مقر التصفية ب زتقة نقدية أو عينية.
سيدي عمار إقامة ملوية بلوك ب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشقة رقم  90000 - 23طنجة التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
املغرب.
 2022تحت رقم .254126
و عين:
211I
السيد(ة) ماريا مونصيرات
CABINET BEN MOKHTAR
خيمينيز رويز و  عنوانه(ا) شارع
ليسبوا  - 63ب - 3/بورتال 1-إس01
7ème Avenue Hôtels
�سي  51001سبتة اسبانيا كمصفي
إعالن متعدد القرارات
(ة) للشركة.
CABINET BEN MOKHTAR
 وعند  اإلقتضاء الحدود
Centre d›Affaires NOVA
املفروضة على الصالحيات املخولة AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ Etage N°22. Vieille Montagne ،
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
90020، TANGER MAROC
-:
« 7ème Avenue Hôtelsشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
التجارية بطنجة بتاريخ  24ماي
الشريك الوحيد»
 2022تحت رقم .254009
وعنوان مقرها االجتماعي 15 :إقامة
 210Iالتجميل شارع أبي الدرداء الطابق 6
CABINET BEN MOKHTAR

SICAME MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BEN MOKHTAR
Centre d›Affaires NOVA
AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
Etage N°22. Vieille Montagne ،
90020، TANGER MAROC
 SICAME MAROCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الحرة للتصدير القطعة  24ب بلوك
بي و �سي املقطع �سي  90000 -طنجة
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.99253
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  24ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 7.500.000درهم» أي من
« 500.000درهم» إلى «8.000.000

املكتب رقم  - - 37طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.94119
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة بما
قدره  4.900.000درهم لتحويله
إلى  5.000.000درهم و ذلك بخلق
 49.000حصة جديدة  من فئة
 100درهم للحصة عن طريق إدماج
الحساب الجاري للشريك الوحيد 
السيد عمر البوشتي
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اعتماد قانون أسا�سي جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
حدد رأسمال الشركة في 5.000.000
درهم مقسمة إلى  50.000حصة
من فئة  100درهم للحصة أسندت
بالكامل للشريك الوحيد السيد عمر
البوشتي

10528
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اإلقتضاء بمختصر تسميتها
GOLEADOR
SPORT
:
. CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
املعلومات التجارية (مقاول),
التسويق وإدارة املنشآت الرياضية,
تسويق املنتجات والخدمات
الرياضية..
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 
 30شقة  8زنقة موالي احمد لوكيلي
حسن الرباط .الرباط  10020الرباط
املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000,00 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مهدي فرحان  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مهدي فرحان عنوانه(ا)
عمارة  ا رقم  28املنصور  6مكناس
 50000مكناس املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مهدي فرحان عنوانه(ا)
عمارة  ا رقم  28املنصور  6مكناس
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  16فبراير
 2022تحت رقم .1121
214I

تم اإليداع القانوني باملحكمة الوحيدة  لجميع الحصص قدرها
التجارية بطنجة بتاريخ  24ماي  1000حصة
بند  رقم  :15الذي ينص على
 2022تحت رقم .254011
ى
 212Iمايلي :السيدة  بوشر زعراط
املسؤولة الوحيدة في الشركة
FNMCOMPTA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SUPERLOG
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
إعالن متعدد القرارات
 2022تحت رقم .4707
FNMCOMPTA
213I
RESIDENCE RENEE AV IBN 21
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
TANGER ، 90000، TANGER
GOLEADOR SPORT
MAROC
CONSULTING
« SUPERLOGشركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
الوحيد»
تأسيس شركة
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
موالي إسماعيل  14إقامة موالي
LOT LAAYOUNE 84
إسماعيل الطابق  3رقم  - 9طنجة -
2BOULEVARD RAYAUME
 90000طنجة املغرب.
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
«إعالن متعدد القرارات»
ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2BOULEVARD RAYAUME
.117935
D›ARABIE SAOUADITE 1ER
االستثنائي
العام
بمقت�ضى الجمع
ETG N°12، 90000، TANGER
املؤرخ في  20ماي 2022
MAROC
تم اتخاذ القرارات التالية:
GOLEADOR SPORT
قرار رقم  :1الذي ينص على
 CONSULTINGشركة ذات
مايلي :تفويت السيدة  مريم زعراط
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 1000حصة اجتماعية من أصل
الوحيد
 1000حصة لفائدة السيدة بوشرى وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
زعراط و نتيجة لدالك تصبح السيدة  شقة  8زنقة موالي احمد لوكيلي
بوشرى زعراط املالكة الوحيدة 
حسن الرباط .الرباط 10020
لجميح الحصص اإلجتماعية
الرباط املغرب
FIDUCIAIRE FAKIRI
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تأسيس شركة ذات مسؤولية
LABORATOIRE AVENUE
استقالة السيدة  مريم زعراط من
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ي
منصبها كمسيرة للشركة ,وتصبح رقم التقييد في السجل التجار :
MOHAMMED V
السيدة  بوشرى زعراط املسيرة 
157953
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الوحيدة في الشركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي 04 :نونبر  2021تم إعداد القانون
تأسيس شركة
تحيين النظام األسا�سي
FIDUCIAIRE FAKIRI
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات محدودة ذات الشريك الوحيد  LOT JAD OULAD AYYAD ، 43
النظام األسا�سي التالية:
52000، BENIMELLAL MAROC
باملميزات التالية:
بند  رقم  :6,7الذي ينص على
LABORATOIRE AVENUE
شكل الشركة  :شركة ذات
 MOHAMMED Vشركة ذات
مايلي :السيدة بوشرى زعراط املالكة مسؤولية محدودة ذات الشريك
مسؤولية محدودة ذات الشريك
لرأس مال الشركة قدره  100000الوحيد.
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند 
درهم ,السيدة بوشرى زعراط املالكة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
بلقور�شي شارع محمد الخامس
عمارة رقم  3الطابق االول بني مالل
  23000بني مالل املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
12673
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 :
LABORATOIRE
AVENUE
.MOHAMMED V
غرض الشركة بإيجاز  :مختبر
التحاليل الطبية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
بلقور�شي شارع محمد  الخامس
عمارة رقم  3الطابق االول بني مالل
  23000بني مالل املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  احليوات عبد  املنعم :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  احليوات عبد  املنعم
عنوانه(ا) دوار العجامة اوالد يعيش
بني مالل  23000بني مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  احليوات عبد  املنعم
عنوانه(ا) دوار العجامة اوالد يعيش
بني مالل  23000بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .397
215I
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Aïd comptable

Ste café restaurant khatabi
frères
شركة التضامن
قفل التصفية

Aïd comptable
Hay rachad bloc 3 num 120
Taza، 35000، Taza Maroc
Ste café restaurant khatabi
 frèresشركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
صفرو تاهلة  35000 -تازة املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.2705
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر حل
Ste café restaurant khatabi
 frèresشركة التضامن مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع صفرو تاهلة
  35000تازة  املغرب نتيجة لعدماملردودية.
و عين:
السيد(ة) عزيز الخطابي و 
عنوانه(ا) شارع فاس تاهلة 35000
تازة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  09ماي  2022وفي شارع
صفرو تاهلة  35000 -تازة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  25ماي 2022
تحت رقم .226
216I
NA CONSEIL

TAHFIZ SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NA CONSEIL
marrakeh marrakeh، 40000،
marrakech MAROC
 TAHFIZ SARL AUشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املدينة
قصور درب موالي عبد هللا بن
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حساين طريق الرميلة رقم 20
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي درهم ،مقسم كالتالي:
مراكش مراكش  40000مراكش
السيدة  مرغيش فتيحة 1.000 :
 2022تحت رقم .136078
املغرب
 217Iحصة بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة ذات املسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية
املحدودة 
STE
AUCOGEST
SARL
وصفات ومواطن الشركاء :
رقم التقييد في السجل التجاري :
NEOCOMAR
السيدة مرغيش فتيحة عنوانه(ا)
125777
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رقم  83زنقة محمد  أخنوش ح.ص
الشريك الوحيد
 80650اكادير املغرب.
 18ماي  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
STE AUCOGEST SARL
ومواطن مسيري الشركة:
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
السيدة مرغيش فتيحة عنوانه(ا)
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANEرقم  83زنقة محمد  أخنوش ح.ص
املسؤولية املحدودة.
MAROC
 80650اكادير املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند 
 NEOCOMARشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بانزكان بتاريخ  25ماي
.TAHFIZ SARL AU
الوحيد
 2022تحت رقم .989/2022
غرض الشركة بإيجاز  - :تاجير
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين
218I
املمتلكات العقارية
شركة اوكجيست رقم  06زنقة
 شركة تقديم الخدمات.POINTS CONSULTING 3
 3909حي القدس الدشيرة انزكان
عنوان املقر االجتماعي  :املدينة
 86360إنزكان املغرب
EXTRA ASSISTANCE
قصور درب موالي عبد  هللا بن
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حساين طريق الرميلة رقم 20
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشريك الوحيد
مراكش مراكش  40000مراكش رقم التقييد في السجل التجاري :
حل شركة
املغرب.
POINTS CONSULTING 3
26181
املدة  التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في AMAL 3 SIDI BERNOUSSI 81
الشركة  99 :سنة .
 27ماي  2022تم إعداد القانون  ،CASABLANCA ، 20200الدار
البيضاء MAROC
مبلغ رأسمال الشركة 5.000 :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
محدودة ذات الشريك الوحيد   EXTRA ASSISTANCEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
السيد لويس روبرت دي ال�سي باملميزات التالية:
ديفيرو  50 :حصة بقيمة  100درهم
الوحيد(في طور التصفية)
شكل الشركة  :شركة ذات
للحصة .
مسؤولية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقه
احمد املجاطي اقامة جبال االلب
السيد لويس روبرت دي ال�سي الوحيد.
ديفيرو  50 :بقيمة  100درهم.
تسمية الشركة متبوعة عند  الطابق االول رقم  20200 - 8الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وصفات ومواطن الشركاء :
حل شركة
.NEOCOMAR
السيد لويس روبرت دي ال�سي
غرض الشركة بإيجاز  - :املتاجرة  رقم التقييد في السجل التجاري
.428989
ديفيرو  عنوانه(ا)  2درب عبد  هللا في جميع أنواع الزيوت.
بن حساين مراكش  40000مراكش
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
 بيع و شراء العطور.املغرب.
املؤرخ في  05أبريل  2022تقرر
 االستيراد و التصدير..األسماء الشخصية والعائلية
عنوان املقر االجتماعي  :توطين حل شركة ذات مسؤولية محدودة 
ومواطن مسيري الشركة:
شركة اوكجيست رقم  06زنقة  3909ذات الشريك الوحيد  EXTRA
السيد لويس روبرت دي ال�سي حي القدس الدشيرة  انزكان  ASSISTANCE 86360مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
ديفيرو  عنوانه(ا)  2درب عبد  هللا إنزكان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها اإلجتماعي  13زنقه احمد  املجاطي
بن حساين مراكش  40000مراكش
اقامة جبال االلب الطابق االول رقم
الشركة  99 :سنة .
املغرب
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 20200 - 8الدار البيضاء املغرب
نتيجة ل  :قرار الشريك ببساطة.
و حدد مقر التصفية ب  13زنقه
احمد  املجاطي اقامة جبال االلب
الطابق االول رقم  20200 - 8الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) أحمد عزيز و عنوانه(ا)
دوار غزوان الرقم  16املحمدية
 28800املحمدية املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
دوار غزوان الرقم  16املحمدية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825419
219I
CAPRICOF

ELOURJANI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPRICOF
BD ABDELKADER 44
ESSAHRAOUI MLY RACHID
CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC
 ELOURJANI TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
البستان  2عمارة  1رقم  1البرنو�صي
الدارالبيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
542275
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 22مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
بوزغالل كراج املضيق93200 - .
تطوان املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.27931
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) مراد عبو  40
حصة اجتماعية من أصل  40حصة
لفائدة  السيد  (ة) محمد  اعباجال
بتاريخ  10مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  11أبريل
 2022تحت رقم .1130
221I

باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ELOURJANI TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع ,البناء و أشغال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
البستان  2عمارة  1رقم  1البرنو�صي
الدارالبيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد البوشريفي ياسين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION
BOUKI SUP CENTRE DE
وصفات ومواطن الشركاء :
FORMATION
السيد  البوشريفي ياسين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) دوار أوالد طالب مديونة
تأسيس شركة
البيضاء  20000الدار البيضاء
SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
املغرب.
FORMATION
األسماء الشخصية والعائلية
COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
ومواطن مسيري الشركة:
6 APP9 ، 50000، MEKNES
السيد  البوشريفي ياسين
MAROC
عنوانه(ا) دوار أوالد طالب مديونة
BOUKI SUP CENTRE DE
البيضاء  20000الدار البيضاء
 FORMATIONشركة ذات
املغرب
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  09وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 22الطابق  6عمارة رقم  26تجزئة
ماي  2022تحت رقم .823108
باطحا حمرية املنزه شارع ادريس
220I
الثاني املدينة الجديدة 50000 -
AB RED1 COMPTA
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
REMYSA TOUR
املحدودة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
تفويت حصص
54529
AB RED1 COMPTA
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGEأكتوبر  2021تم إعداد القانون
 ،2 N° 4 ، 90000طنجة  marocاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 REMYSA TOURشركة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك

املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BOUKI :
.SUP CENTRE DE FORMATION
غرض الشركة بإيجاز  :استشارات
في التسيير ،خدمات األخرى
للمعلومات.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  22الطابق  6عمارة  رقم 26
تجزئة باطحا حمرية املنزه شارع
ادريس الثاني املدينة الجديدة  -
 50000مكناس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  صوفيا البوكيلي 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  فاطمة احبيبن 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خليل زروف  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة احبيبن عنوانه(ا)
زنقة كيفة اقامة وفاء الشقة  19م ج
 50000مكناس املغرب.
السيدة  صوفيا البوكيلي
عنوانه(ا) مجمع طوار السكني 634
الدوحة قطر.
السيد خليل زروف عنوانه(ا) رقم
 14زنقة صامبا م ج  50000مكناس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  صوفيا البوكيلي
عنوانه(ا) مجمع طوار السكني 634
الدوحة قطر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  25أكتوبر
 2021تحت رقم .4587
222I

الجريدة الرسمية
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ائتمائية املحاسبة

AIN JNANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة
شبوط رقم  ،90000 ، 14طنجة
املغرب
 AIN JNANEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أحمار
بقعة  90000 - 102طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
122815
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 22أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AIN :
.JNANE
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
عقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي أحمار
بقعة  90000 - 102طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  الزكري عواطف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  بوعمرو  فاطمة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  الزكري عواطف
عنوانه(ا) حي املغاير قطعة 1870
 90000طنجة املغرب.
السيدة بوعمرو فاطمة عنوانه(ا)
حي امغاير  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  الزكري عواطف
عنوانه(ا) حي املغاير قطعة 1870
 90000طنجة املغرب
السيدة بوعمرو فاطمة عنوانه(ا)
حي امغاير  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .248962
223I
ائتمائية املحاسبة

I.B.O MULTITRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد  اوالد عبد  املالك الياس
 340 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد العبودي عمر  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد البلغيثي بدر  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  اوالد عبد  املالك الياس
عنوانه(ا) شارع الجوالن رقم  121ط
 1شقة  93000 3تطوان املغرب.
السيد  العبودي عمر عنوانه(ا)
شارع البادي�سي رقم  29حي موالي
الحسن  93000تطوان املغرب.
السيد  البلغيثي بدر عنوانه(ا)
شارع وجدة عمارة األشغال العمومية
رقم  26املصلى  93000 2تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  اوالد عبد  املالك الياس
عنوانه(ا) شارع الجوالن رقم  121ط
 1شقة  93000 3تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31مارس
 2022تحت رقم .252493
224I

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة
شبوط رقم  ،90000 ، 14طنجة
املغرب
 I.B.O MULTITRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبي
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم
 14طنجة  90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
126013
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16مارس  2022تم إعداد القانون
fiduciaire for you
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
MOULAT
إعالن متعدد القرارات
شكل الشركة  :شركة ذات
fiduciaire for you
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  شارع محمد البقال عمارة صبحي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  I.B.O :رقم  51الطابق  3شقة رقم  07جيلز
 ،40000 ،مراكش املغرب
.MULTITRANS
غرض الشركة بإيجاز - :النقل « MOULATشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
الطرقي الوطني و  الدولي للبضائع
وعنوان مقرها االجتماعي189 :
وكيل النقل.عنوان املقر االجتماعي  :شارع أبي شارع محمد الخامس كيليز 40000 -
مراكش املغرب.
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم
«إعالن متعدد القرارات»
 14طنجة  90000طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري:
.108591
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املؤرخ في  28أبريل 2022
درهم ،مقسم كالتالي:

10531

تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم األول :الذي ينص
على مايلي :تمت عمليات نقل
الحصص بموجب عقد  خاص
بتاريخ  27/4/2022بين األشخاص
الطبيعيين على النحو التالي - :باعت
السيدة الدليل مونى مائة سهم (100
سهم) بقيمة ألف درهم (1،000.00
درهم) للسيد  بن صديق ناصر.
أي ما مجموعه  100سهم بقيمة
 1،000.00درهم للسهم.
قرار رقم الثاني :الذي ينص على
مايلي :مجتمع الشركاء  ،بعد  بيع
أسهم السيدة  الدليل مونى لصالح
السيد  بن صديق ناصر الذي يقبل
هذه التحويالت دون تحفظ.
قرار رقم الثالث :الذي ينص على
مايلي :يساهم الشريك املؤسس
للشركة في :السيد  بن صديق
ناصر مبلغ ( )100،000.00درهم.
يتم ضمان املكافأة  عن املساهمة
املذكورة  أعاله من خالل تخصيص
( )100سهم بقيمة ()1،000.00
درهم بقيمة اسمية لكل سهم.
قرار رقم الرابع :الذي ينص على
مايلي :يوافق السيد بن صديق ناصر
على استقالة املديرة السيدة الدليل
مونى ويعطيها إبراء ذمة .طوال مدة 
اإلدارة وعين السيد بن صديق ناصر
ً
ً
ا وحيدا ستتم إدارة  الشركة
مدير
وإدارتها من قبل املدير الوحيد املسمى
أدناه:السيد  بن صديق ناصر،مدة 
عضوية املدير غير محدودة.
قرار رقم الخامس :الذي ينص على
مايلي :تغيير غرض الشركة - :مشغل
مطعم -استيراد و  تصدير  -بيع
وخدمة املواد الغذائية واملشروبات
في املوقع أو االستيراد -و يقرر مجتمع
الشركاء تحديث النظام األسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم الثاني :الذي ينص على
مايلي • :ضمان بيع وخدمة األطعمة
واملشروبات في املوقع أو للطلبات
الخارجية .العالم • .تصنيع وتصنيع

الجريدة الرسمية

10532

وطبخ جميع حلويات الكيك ،
الفطائر  ،الفطائر  ،الوافل والخبز
بجميع أنواعها املغربية أو  العاملية.
• تنظيم وتوريد  أي استقبال
للمناسبات (حفالت  ،أعياد ميالد
 ،أعراس  ،إلخ) • .استيراد وتصدير
أي نوع من املطاعم أو  املنتجات أو 
املشروبات املصرح بها لالستهالك
اليومي.
بند  رقم السادس :الذي ينص
على مايلي :يساهم الشريك املؤسس
للشركة في :السيد  بن صديق
ناصر مبلغ ( )100،000.00درهم.
يتم ضمان املكافأة  عن املساهمة
املذكورة  أعاله من خالل تخصيص
( )100سهم بقيمة ()1،000.00
درهم بقيمة اسمية لكل سهم.
بند رقم السابع :الذي ينص على
مايلي :رأس مال الشركة محدد بمبلغ
( )100،000.00درهم  ،مدفوعة
ً
بالكامل نقدا .وهي مقسمة إلى ()100
سهم بقيمة ( )1،000.00درهم
للسهم مدفوعة بالكامل ومكتتب بها
بالكامل من قبل املساهم الوحيد يتم
تخصيصها له وحده بما يتناسب مع
مساهمته.
بند رقم الرابع عشر :الذي ينص
على مايلي :يوافق السيد  بن صديق
ناصر على استقالة املديرة  السيدة 
الدليل مونى ويعطيها إبراء ذمة.
طوال مدة  اإلدارة وعين السيد  بن
ً
ً
ا وحيدا ستتم
مدير
صديق ناصر
إدارة الشركة وإدارتها من قبل املدير
الوحيد  املسمى أدناه:السيد  بن
صديق ناصر،مدة عضوية املدير غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .136012
225I
GLOBE FIDUCIAIRE

AGENCE WLAD GUISSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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زنقة عبد  الكريم الديوري طابق 3
GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم شقة  8الدار البيضاء  20250الدار
 ،20100 ، 18الدار البيضاء املغرب البيضاء املغرب
 AGENCE WLAD GUISSIشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات مسؤولية محدودة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
الشريك الوحيد
ماي  2022تحت رقم .825569
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
226I
محمد سميحة ,الطابق  ,10الشقة
NEW FIDUS
رقم , 57الدار البيضاء20000 - .
أس كونسيارجوري
الدار البيضاء املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
NEW FIDUS
رقم التقييد في السجل التجاري :
HASSANIA II BLOC B N° 258
544561
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في ALIA MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 24ماي  2022تم إعداد القانون
أس كونسيارجوري شركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة أنفا
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات الطابق األر�ضي الرقم 20800 - 210
املغرب املحمدية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الوحيد.
املحدودة 
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :رقم التقييد في السجل التجاري :
30647
.AGENCE WLAD GUISSI
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
األموال.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
محمد  سميحة ,الطابق  ,10الشقة املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم , 57الدار البيضاء20000 - .
املسؤولية املحدودة.
الدار البيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
املدة  التي تأسست من أجلها
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :أس
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :كونسيارجوري.
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة 
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ملياء كي�سي  1.000 :حصة العمليات التجارية أو الصناعية.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة أنفا
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية الطابق األر�ضي الرقم 20800 - 210
املغرب املحمدية.
وصفات ومواطن الشركاء :
املدة  التي تأسست من أجلها
السيدة ملياء كي�سي عنوانه(ا) 34
زنقة عبد  الكريم الديوري طابق  3الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شقة  8الدار البيضاء  20250الدار
درهم ،مقسم كالتالي:
البيضاء املغرب.
السيدة  صفاء اعوايد  700 :
األسماء الشخصية والعائلية
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  سامية اعوايد  300 :
السيدة ملياء كي�سي عنوانه(ا) 34

حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  صفاء اعوايد  عنوانه(ا)
حي أنفا الرقم  210املحمدية 20800
املحمدية املغرب.
السيدة سامية اعوايد عنوانه(ا)
حي أنفا الرقم  210املحمدية 20800
املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  صفاء اعوايد  عنوانه(ا)
حي أنفا الرقم  210املحمدية 20800
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .995
227I
smaticomp

AFISUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

smaticomp
angle bd emile zola et rue rethel
N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc
 AFISUDشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  84زنقة
والد زيان املركز التجاري أبو ظبي
الطابق  3رقم  20090 - 94الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544517
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AFISUD
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
السقاالت.
عنوان املقر االجتماعي  84 :زنقة ماي  2022تحت رقم .825367
228I
والد زيان املركز التجاري أبو  ظبي
الطابق  3رقم  20090 - 94الدار
إئتمانية  BKMلإلرشادات
البيضاء املغرب.
شركة غانم
املدة  التي تأسست من أجلها
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشركة  99 :سنة .
الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
حل شركة
درهم ،مقسم كالتالي:
إئتمانية  BKMلإلرشادات
السيد  عبد  هللا امرادوش 200 :
رقم  10تجزئة املركز ورزازات ،
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 ،45000ورزازات املغرب
السيد  رويي فلورون جون كلود شركة غانم شركة ذات مسؤولية
 600 :حصة بقيمة  100درهم محدودة ذات الشريك الوحيد(في
للحصة.
طور التصفية)
السيد يوسف عوادي  200 :وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
خوخدن ايت الفر�سي  45800 -تنغير
السيد رويي فلورون جون كلود :
املغرب.
 600بقيمة  100درهم.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد  عبد  هللا امرادوش 200 :
.2119
بقيمة  100درهم.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد يوسف عوادي 200 :
املؤرخ في  27ماي  2022تقرر حل
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  شركة غانم مبلغ
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  رويي فلورون جون كلود رأسمالها  30.000درهم وعنوان
عنوانه(ا) ال بينيشير  42400 42400مقرها اإلجتماعي دوار ايت خوخدن
ايت الفر�سي  45800 -تنغير املغرب
سان شاموند فرنسا.
نتيجة ل  :عدم تحقيق اي مداخيل.
السيد  عبد  هللا امرادوش
و حدد مقر التصفية ب دوار ايت
عنوانه(ا) اقامة اسية  22شقة 9
خوخدن ايت الفر�سي  45800 -تنغير
شارع الجيش امللكي م ج 50000
املغرب.
مكناس املغرب .
و عين:
السيد يوسف عوادي عنوانه(ا)
السيد(ة) لحسن غانم و عنوانه(ا)
عمارة  114رقم  12مرجان  50000 2املغرب  45800تنغير املغرب كمصفي
مكناس املغرب .
(ة) للشركة.
األسماء الشخصية والعائلية
 وعند  اإلقتضاء الحدود
ومواطن مسيري الشركة:
املفروضة على الصالحيات املخولة
السيد  رويي فلورون جون كلود لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
عنوانه(ا) ال بينيشير  42400 42400العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
سان شاموند فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد يوسف عوادي عنوانه(ا) االبتدائية بتنغير بتاريخ  20ماي
عمارة  114رقم  12مرجان  2022 50000 2تحت رقم .240/2022
مكناس املغرب
229I

10533

smaticomp
وصفات ومواطن الشركاء :
AFIX MAGHREB I
السيد  عبد  هللا امرادوش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عنوانه(ا) اقامة اسية  22شقة 9
الشريك الوحيد
شارع الجيش امللكي م ج 50000
تأسيس شركة
مكناس املغرب.
smaticomp
األسماء الشخصية والعائلية
 angle bd emile zola et rue rethelومواطن مسيري الشركة:
N 20 7eme étage -، 20300،
السيد  عبد  هللا امرادوش
casablanca maroc
عنوانه(ا) اقامة اسية  22شقة 9
 AFIX MAGHREB Iشركة ذات
شارع الجيش امللكي م ج 50000
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مكناس املغرب
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
زنقة
84
اإلجتماعي
وعنوان مقرها
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
والد زيان املركز التجاري أبو ظبي ماي  2022تحت رقم .825369
الطابق  3رقم  20090 - 94الدار
230I
البيضاء املغرب
FOUZMEDIA
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
2L DESIGN
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
544513
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون
FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
maroc
محدودة ذات الشريك الوحيد 
 2L DESIGNشركة ذات مسؤولية
باملميزات التالية:
محدودة ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
أليانس دارنا عمارة أ 7س22/1
الوحيد.
الشقة  14000 - 17القنيطرة 
تسمية الشركة متبوعة عند 
املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AFIX :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
.MAGHREB I
محدودة ذات الشريك الوحيد 
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
السقاالت.
عنوان املقر االجتماعي  84 :زنقة
65137
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
والد زيان املركز التجاري أبو  ظبي
الطابق  3رقم  20090 - 94الدار  28أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
البيضاء املغرب.
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 عبد هللا امرادوش  1.000 :الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد هللا امرادوش  1000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها 2L :
.DESIGN
بقيمة  100درهم.
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
األسماء الشخصية والعائلية
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10534

تزيين الواجهات والتوجيه في الديكور.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
أليانس دارنا عمارة  أ 7س1/22
الشقة  14000 - 17القنيطرة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الحسوني رضوان
عنوانه(ا)  14000 --القنيطرة 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الحسوني رضوان
عنوانه(ا)  14000 --القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .-
231I
FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

ACTIMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
RUE TARIK IBN ZIAD N°10,
2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
MARRAKECH .، 40000،
MARRAKECH MAROC
 ACTIMARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  183شارع
محمد الخامس كيليز مراكش .
 40000مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13467
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
كوزالن فريدريك جوناطان كمسير
آخر
تبعا لوفاة املسير.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شيماء الدغاني عنوانه(ا)
التجارية بمراكش بتاريخ  13ماي
ح م الوحدة   4رقم  121مراكش
 2022تحت رقم .5169
 40000 232Iمراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
afaqconseil
السيدة شيماء الدغاني عنوانه(ا)
Chay›s Food
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ح م الوحدة   4رقم  121مراكش
 40000مراكش املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
afaqconseil
 2022تحت رقم .136152
N°257 Q.I SIDI GHANEM
233I
BUREAU N°9 ETAGE 2
MARRAKECH ، 40000،
FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
MARRAKECH MAROC
ACTIMAR
 Chay›s Foodشركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
 27مبروكة  3محل رقم  2مراكش FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE -
RUE TARIK IBN ZIAD N°10,
 40000مراكش املغرب
2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
تأسيس شركة ذات مسؤولية
MARRAKECH .، 40000،
محدودة ذات الشريك الوحيد 
MARRAKECH MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري :
 ACTIMARشركة ذات املسؤولية
125843
املحدودة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي  183شارع
محمد الخامس كيليز مراكش .
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 40000مراكش املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تعيين مسير جديد للشركة
باملميزات التالية:
رقم التقييد في السجل التجاري
شكل الشركة  :شركة ذات
.13467
مسؤولية محدودة ذات الشريك
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  املؤرخ في  14أبريل  2022تم تعيين
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  Chay’s :مسير جديد للشركة السيد(ة)
كوزالن لوكاس بنجامين كمسير آخر
.Food
تبعا لوفاة املسير.
غرض الشركة بإيجاز  :سناك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوجبات السريعة.
التجارية بمراكش بتاريخ  13ماي
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 
 2022تحت رقم .5169
 27مبروكة  3محل رقم  2مراكش -
234I
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
afaqconseil
الشركة  99 :سنة .
BOULANGERIE PATISSERIE
100.000
الشركة:
مبلغ رأسمال
LE NOTRE
درهم ،مقسم كالتالي:
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص
السيدة  شيماء الدغاني 1.000 :
املعنويون)
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
عقد تسيير حر ألصل تجاري
األسماء الشخصية والعائلية BOULANGERIE PATISSERIE LE

NOTRE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي 26
ماي  2022أعطى BOULANGERIE
 PATISSERIE LE NOTREاملسجل
بالسجل التجاري  96887باملحكمة
التجارية بمراكش حق التسيير الحر
لألصل التجاري الكائن ب محل في
الطابق األر�ضي رقم  69سيد يوسف
بن علي مراكش  40000 -مراكش
املغرب لفائدة  ô BREAD SARLملدة 
 3سنة تبتدئ من  01يونيو  2022و 
تنتهي في  31ماي  2025مقابل مبلغ
شهري قيمته  12.000درهم.
235I
FIDUCIAIRE AMER FISC

CHADID CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
BD ANNASR IMMB CHOURAK
1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC
 CHADID CASHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجامعة العربية رقم  45زايو 
 62000الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
00000
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 :
.CHADID CASH
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غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الجامعة العربية رقم  45زايو 62000
الناظور املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  احمد  شديد  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد شديد عنوانه(ا) حي
بوزوف زايو  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد شديد عنوانه(ا) حي
بوزوف زايو  62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .787
236I
CABINET BAHMAD

DOMAINE DE L’ATLAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش،
 ،40000مراكش املغرب
 DOMAINE DE L’ATLASشركة
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 :
125743
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
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 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 :
. DOMAINE DE L’ATLAS
غرض الشركة بإيجاز  :إيجار
شقق وفيالت مفروشة.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  2في اليمين ،شقة رقم  ،6زاوية
زنقة طارق ابن زياد و  ابن عائشة،
إقامة اكسال سيور ،عمارة  - ،18
 40000مراكش املغرب.
FNMCOMPTA
املدة  التي تأسست من أجلها
MAIN DEVELOP
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
حل شركة
األسماء الشخصية والعائلية
FNMCOMPTA
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة لويال بست ليميتد  RESIDENCE RENEE AV IBN 21
عنوانه(ا) فالت/رم ف ب ل ك MARHAL 3 EME ETAGE N° 07 5
TANGER ، 90000، TANGER
/52ف -مانهاتن هيل -1بو لين ستريت
MAROC
 999077لي �شي كوه ك ل هونكونغ.
 MAIN DEVELOPشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ومواطن مسيري الشركة:
الوحيد(في طور التصفية)
السيد ليار كريستوف جاك
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عنوانه(ا)  53ري دو شاربول 75010
موالي يوسف إقامة ياسين 2
باريس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة الطابق  5شقة رقم  - 47طنجة -
 90000طنجة املغرب.
التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي
حل شركة
 2022تحت رقم .136040
رقم التقييد في السجل التجاري
237I
.71741
STE AUCOGEST SARL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  17ماي  2022تقرر حل
TIMOU EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد  MAIN DEVELOP
تعيين مسير جديد للشركة
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODSمقرها اإلجتماعي شارع موالي يوسف
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANEإقامة ياسين  2الطابق  5شقة رقم
 - 47طنجة  90000 -طنجة املغرب
MAROC
نتيجة ل  :ضعف التمويل.
 TIMOU EXPRESSشركة ذات
و  حدد مقر التصفية ب شارع
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  132موالي يوسف إقامة ياسين  2الطابق
تاكديرت ناعبدو  80650 -اكادير
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37633
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) البازي
عمر كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .110042
238I

10535

 5شقة رقم  - 47طنجة 90000 -
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عادل السعيدي
العسلي و عنوانه(ا) زنقة واد الذهب
رقم  - 49طنجة  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  25ماي
 2022تحت رقم .4741
239I
CHETTIOUI AHMED

NAHDA TRADING CO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع
,01رقم  ،92150 ، 34القصر الكبير
املغرب
 NAHDA TRADING COشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
م/ب ,زنقة  08رقم  35مكرر -
 92150القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
3391
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 :

الجريدة الرسمية

10536

.NAHDA TRADING CO
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
النهضة م/ب ,زنقة  08رقم  35مكرر
  92150القصر الكبير املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد االله العظم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االله العظم عنوانه(ا)
حي النهضة م/ب ,زنقة  08رقم 35
 92150القصر الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد االله العظم عنوانه(ا)
حي النهضة م/ب ,زنقة  08رقم 35
 62150القصر الكبير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .141
240I

تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 إضافة فرع جديد للشركة املتواجد ب  212شارع محمد الخامس مركز
التجاري إليت محل رقم  22كليز
مراكش
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
 إضافة نشاط جديد  :التصدير و االستراد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :2الذي ينص على
مايلي :هدف الشركة  - :بيع السجائر
االلكترونية - .التصدير و االستراد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .135959
241I
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AZAG TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
B22 Lotissement Zaitoune
FINANCE CENTER
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
LAST FOREVER « Just Vape
AGADIR MAROC
 AZAG TRANSشركة ذات
» SARL AU
املسؤولية املحدودة
إعالن متعدد القرارات
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
FINANCE CENTER
 7عمارة رقم /30أ تجزئة الزيتون
AV ALLAL EL FASSI N° 598
تيكوين أكادير  80000 -اكادير
CM UNITE 5 MARRAKECH ،
املغرب.
40000، MARRAKECH MAROC
تفويت حصص
» LAST FOREVER « Just Vape
رقم التقييد في السجل التجاري
« SARL AUشركة ذات املسؤولية
.24023
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
وعنوان مقرها االجتماعي :املحل
رقم  45و  46البستان  2شارع عالل املؤرخ في  25مارس  2022تمت
الفا�سي مراكش  - -مراكش املغرب .املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) علي بن سالم
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري 333 :حصة اجتماعية من أصل 333
حصة لفائدة  السيد  (ة) الحسن
.105641
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي بوزيت بتاريخ  25مارس .2022
تفويت السيد (ة) رشيد بوجحاد
املؤرخ في  20أبريل 2022
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 333حصة اجتماعية من أصل 333
حصة لفائدة  السيد  (ة) عبدهللا
بوزيت بتاريخ  25مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .109366
242I
ائتمائية املحاسبة

Ukranord

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هاهاتي محمد  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  هاهاتي ياسمينة 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  هاهاتي صالح عنوانه(ا)
زنقة ميموزة عمارة االخوان طابق 1
رقم  90000 3طنجة املغرب.
السيدة  هاهاتي مونة عنوانه(ا)
شارع موالي يوسف زنقة ميموزة 
عمارة   2رقم  90000 13طنجة
املغرب.
السيد  هاهاتي محمد  عنوانه(ا)
شارع موالي يوسف زنقة ميموزة 
عمارة   2رقم  90000 13طنجة
املغرب.
السيدة  هاهاتي ياسمينة
عنوانه(ا) اقامة ابن بطوطة بلوك ب
سلم  02رقم  41حي بن كيران 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  هاهاتي صالح عنوانه(ا)
زنقة ميموزة عمارة االخوان طابق 1
رقم  90000 3طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .253831
243I

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة
شبوط رقم  ،90000 ، 14طنجة
املغرب
 Ukranordشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبي
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم
 14طنجة  90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127339
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 12ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Ukranord
AZAG TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع أبي SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 14طنجة  90000طنجة املغرب.
B22 Lotissement Zaitoune
املدة  التي تأسست من أجلها
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
الشركة  99 :سنة .
AGADIR MAROC
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 AZAG TRANSشركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
املسؤولية املحدودة
السيد هاهاتي صالح  600 :حصة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة هاهاتي مونة  250 :حصة  7عمارة رقم /30أ تجزئة الزيتون
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تيكوين أكادير  80000 -اكادير
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.24023
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25مارس  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) بوزيت
الحسن كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .109366
244I
ائتمائية املحاسبة

G20

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة
شبوط رقم  ،90000 ، 14طنجة
املغرب
 G20شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 14زنقة موريتانيا كيليز 40000 -
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.92777
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  25أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  G20مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  14زنقة موريتانيا
كيليز  40000 -مراكش املغرب نتيجة
ل  :قرار الشريك الوحيد.
و  حدد مقر التصفية ب رقم
 14زنقة موريتانيا كيليز 40000 -
مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) نصر هللا الكرطيط و 
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عنوانه(ا) طريق بوبانة نادي كريكيت
فيال  90000 21طنجة املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
كمصفي (ة) للشركة.
تأسيس شركة
 وعند  اإلقتضاء الحدود
indev systems
املفروضة على الصالحيات املخولة
AVENUE AL ABTAL N 4 15
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ AGDAL RABAT ، 10090، RABAT
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
MAROC
 :رقم  14زنقة موريتانيا كيليز
إنديڤ سيستم شركة ذات
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20ماي وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
األبطال رقم 4أكدال الرباط -
 2022تحت رقم .5463
 10090الرباط املغرب
245I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL
رقم التقييد في السجل التجاري :
AZAG TRANS
159493
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
تعيين مسير جديد للشركة
 SOCIETE MARJANE CONSEILاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
SARL
شكل الشركة  :شركة ذات
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
املسؤولية املحدودة.
B22 Lotissement Zaitoune
تسمية الشركة متبوعة عند 
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :إنديڤ
AGADIR MAROC
سيستم.
 AZAG TRANSشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :إنشاء
املسؤولية املحدودة
وتنفيذ أنظمة أرشفة مادية
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم وإلكترونية للوثائق وإدارة  مراكز
 7عمارة رقم /30أ تجزئة الزيتون التوثيق (املكتبات) وإدارة  املعرفة
ودعم القرار.
تيكوين أكادير  80000 -اكادير
تنفيذ حلول تشغيلية تتالءم مع
املغرب.
احتياجات وقيود العميل
تعيين مسير جديد للشركة
دراسة تكلفة إنشاء خدمة
رقم التقييد في السجل التجاري
أرشفة لخدمات األرشفة املادية
.24023
واإللكترونية.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مراجعة خدمة األرشيف (دراسة
ً
ً
ً
املؤرخ في  25مارس  2022تم تعيين ما هو موجود ماديا وتنظيميا وبشريا)
مسير جديد للشركة السيد(ة) بوزيت رقمنة الوثائق وإدارتها وإتالفها
وتعقيمها .االستعانة بمصادر خارجية
عبدهللا كمسير آخر
وإدارة العمليات الداخلية.
تبعا لقبول استقالة املسير.
املشورة واملساعدة  لخدمات
تم اإليداع القانوني باملحكمة األرشفة
التجارية باكادير بتاريخ  15أبريل
شراء وبيع الرفوف والجسور
 2022تحت رقم .109366
وقارئ املخزون وقارئ الباركود.
246I
شراء وبيع معدات  ، RFIDواألمن
indev systems

إنديڤ سيستم

 ،وإمكانية التتبع  ،وإمكانية الوصول.
االستشارات والتدريب ونقل املهارات.
تصميم البرمجيات وإنشائها
واستضافتها واملراجع واإلعالن
ومراجعة وصيانة مواقع الويب
وملحقات الكمبيوتر.
تركيب وصيانة الشبكات ونظام
األرشفة اإللكترونية .االستشارات
في هندسة الحاسبات واألرشفة
املادية واإللكترونية .شراء وبيع
وتأجير وتركيب معدات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
التدريب في مجال اإلنترنت
وتكنولوجيا املعلومات بشكل عام
على جميع األنشطة املتعلقة بمجال
البرمجة وتكنولوجيا املعلومات.
شراء وبيع أثاث ومواد األرشيف.
حلول إدارة الحرم الجامعي
حل التعلم اإللكتروني
إدارة املعرفة املؤسسية.
عنوان املقر االجتماعي 15 :
شارع األبطال رقم 4أكدال الرباط -
 10090الرباط املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل طنجي عنوانه(ا)
 17حي انيفا الصخيرات 12050
الصخيرات املغرب.
السيد سفيان الشاوي عنوانه(ا)
 3حي اإلنبعات تجزئة إسافن تمارة 
 12000تمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل طنجي عنوانه(ا)
 17حي انيفا الصخيرات 12050
الصخيرات املغرب
ي
السيد سفيان الشاو عنوانه(ا)
 3حي اإلنبعات تجزئة إسافن تمارة 
 12000تمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  14أبريل
 2022تحت رقم .2716
247I
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10538
 FIDUCIAIRE EDAKHLAمكتب حسابات الداخلة

L.S UNIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EDAKHLAمكتب
حسابات الداخلة
رقم  19زنقة الغزالي بلوك ج 2حي
الداخلة اكادير  ،80060 ،اكادير
املغرب
 L.S UNIVERSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الفرابي رقم  15حي الداخلة -
 80000اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
51469
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 L.S :
.UNIVERS
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
لعملية التجميل.بيع مواد شبه
صيدلية وشبه طبية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الفرابي رقم  15حي الداخلة 80000 -
اكادير املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سميرة السباعي االدري�سي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيدة لبنى قربيل  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سميرة السباعي االدري�سي
عنوانه(ا) ثانوية رضا السالوي
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
املستحقة.
 80000اكادير املغرب.
السيدة لبنى قربيل عنوانه(ا)
تم اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ  27ماي
اقامة ميموزة  عمارة  ب  5الرقم  2التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي  2022تحت رقم .1506/2022
250I
شارع عمر الخيام البيضاء  2022 20010تحت رقم .4766
البيضاء املغرب.
249I
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
األسماء الشخصية والعائلية
STE OASIS SALIMO
GESTION ALJANOUB
ومواطن مسيري الشركة:
إعالن متعدد القرارات
السيدة سميرة السباعي االدري�سي SOCIETE D›EXPLOITATION
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
عنوانه(ا) ثانوية رضا السالوي
DES PIPES
RUE EL HOURIA N°49
 80000اكادير املغرب
COMMUNAUTAIRE EL
ERRACHIDIA ، 52000،
السيدة لبنى قربيل عنوانه(ا)
MARSA
ERRACHIDIA MAROC
اقامة ميموزة  عمارة  ب  5الرقم 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة
« STE OASIS SALIMOشركة ذات
شارع عمر الخيام البيضاء 20010
قفل التصفية
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
البيضاء املغرب
GESTION ALJANOUB
الوحيد»
تم اإليداع القانوني باملحكمة زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
وعنوان مقرها االجتماعي :محل
التجارية باكادير بتاريخ  19ماي  2 2022الطابق الثالث العيون ،70000 ،
رقم  2.4.6.8.10.12.14.16امام
تحت رقم .109869
العيون املغرب
سوق الجملة الراشيدية الراشيدية
248I
SOCIETE D›EXPLOITATION
 52000الراشيدية املغرب.
DES PIPES COMMUNAUTAIRE
 / BELHAJ MED SARLبلحاج ميد سارل
«إعالن متعدد القرارات»
املسؤولية
شركة ذات
EL
MARSA
رقم التقييد في السجل التجاري:
 BELHAJ MED SARLبلحاج
املحدودة
.13677
ميد سارل
املنطقة
:
اإلجتماعي
مقرها
وعنوان
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ن
الصناعية املر�سى العيو  70040 -املؤرخ في  25ماي 2022
رفع رأسمال الشركة
العيون املغرب.
تم اتخاذ القرارات التالية:
 / BELHAJ MED SARLبلحاج ميد 
قفل التصفية
سارل
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
ي
:
التجار
السجل
التقييد في
رقم
تفويت حصص
شارع العوامة تجزئة املجد رقم 868
.34503
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اقامة تادارت  19الطابق االر�ضي
اإلستثنائي
العام
الجمع
بمقت�ضى
تغيير الشكل القانوني للشركة
رقم  ،90080 ، 3طنجة املغرب
تقرر
حل
2022
أبريل
25
في
املؤرخ
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
 BELHAJ MED SARLبلحاج
SOCIETE
D’EXPLOITATION
تغيير املسؤول القانوني للشركة
ميد سارل شركة ذات املسؤولية
DES
PIPES
COMMUNAUTAIRE
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
املحدودة
املسؤولية
شركة ذات
EL
MARSA
النظام األسا�سي التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
100.000
أسمالها
مبلغ
املحدودة 
ر
بند  رقم تفويت حصص  :الذي
العوامة تجزئة املجد رقم  868اقامة
اإلجتماعي
مقرها
درهم وعنوان
ينص على مايلي :تفويت حصص
تادارت  19الطابق االر�ضي رقم - 3
ن
العيو
املر�سى
الصناعية
املنطقة
ر
السيدة سهام ز وال الى السيد عبد 
 90080طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
 70040العيون املغرب نتيجة النهاء الهادي عمار و السيد محمد الطويل
النشاط ..
رقم التقييد في السجل التجاري
بند  رقم تغيير الشكل القانوني
و عين:
للشركة  :الذي ينص على مايلي :تغيير
.85627
السيد(ة) سيدي الطيب املسؤول القانوني للشركة من شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18ماي  2022تم رفع املوساوي و عنوانه(ا) العيون  70000دات الشريك الوحيد الى شركة دات
رأسمال الشركة بمبلغ قدره العيون املغرب كمصفي (ة) للشركة .املسؤولية املحدودة 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بند  رقم تغيير املسؤول القانوني
« 2.000.000درهم» أي من
« 1.000.000درهم» إلى « 3.000.000بتاريخ  25أبريل  2022وفي املنطقة للشركة :الذي ينص على مايلي :تعيين
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة الصناعية املر�سى العيون  70040 -السيد محمد الطويل مسؤول قانوني
مع ديون الشركة املحددة املقدار و  العيون املغرب.
للشركة
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تم اإليداع القانوني باملحكمة زاوية شارع محمد السادس و طريق
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  27ماي تاركة اقامة كارولين الطابق االول
الشقة رقم  2, 1جليز مراكش ،
 2022تحت رقم .334/2022
 ،40000مراكش املغرب
251I
 CDR PRIVEشركة ذات مسؤولية
مكتب التوثيق العصري بمراكش االستاذ جمال
محدودة ذات الشريك الوحيد
محدا
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم
CDR PRIVE
 257مكتب  9الطابق الثاني الحي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الصناعي سيدي غانم 40000 -
الشريك الوحيد
مراكش املغرب .
رفع رأسمال الشركة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
مكتب التوثيق العصري بمراكش
رقم التقييد في السجل التجاري
االستاذ جمال محدا
.105757
زاوية شارع محمد السادس و طريق
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
تاركة اقامة كارولين الطابق االول املؤرخ في  19أبريل  2022تم تحويل
الشقة رقم  2, 1جليز مراكش ،
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
 ،40000مراكش املغرب
«عمارة  رقم  257مكتب  9الطابق
 CDR PRIVEشركة ذات مسؤولية الثاني الحي الصناعي سيدي غانم -
محدودة ذات الشريك الوحيد
 40000مراكش املغرب « إلى «مكتب
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم رقم  01مركز القيروان تجزئة الحمراء
 257مكتب  9الطابق الثاني الحي رقم  40000 - 17مراكش املغرب «.
الصناعي سيدي غانم 40000 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مراكش املغرب .
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
رفع رأسمال الشركة
 2022تحت رقم .136185
ي
رقم التقييد في السجل التجار
253I
.105757
رمزي لالستشارات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
ANAMI
املؤرخ في  29يونيو   2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
« 1.650.000,00درهم» أي
تأسيس شركة
من « 100.000,00درهم» إلى
رمزي لالستشارات
« 1.750.000,00درهم» عن طريق :
somibas fitness
شارع  24نونبر عمارة حمدي ولد 
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة الرشيد الطابق رقم  01شقة رقم 01
CAFE DEFI SARL AU
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي العيون  ،70000 ،العيون املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 ANAMIشركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .136185
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
252I
somibas fitness
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
lot riad essalam 89
السمارة حي الضباط الطبق  2رقم
مكتب التوثيق العصري بمراكش االستاذ جمال
محدا
mohammedia ، 20800،
 41العيون  70000 -العيون املغرب
CDR PRIVE
mohammedia maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 CAFE DEFI SARL AUشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
الوحيد(في طور التصفية)
41771
مكتب التوثيق العصري بمراكش
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 26ماي  2022تم إعداد القانون الفالح  5رقم  3املحمدية 20800 -
االستاذ جمال محدا

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 :
.ANAMI
غرض الشركة بإيجاز  :بيع شراء
ونوزيع املنتوجات املحلية االستيراد
والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
السمارة  حي الضباط الطبق  2رقم
 41العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  احمد  اوهيا عنوانه(ا)
ايميليا  43032ايميليا ايطاليا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  احمد  اوهيا عنوانه(ا)
ايميليا  43032ايميليا ايطاليا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .1480/2022
254I

10539

املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.9947
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  CAFE DEFI SARL
 AUمبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفالح
 5رقم  3املحمدية  20800 -املحمدية
املغرب نتيجة ل  :االزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب حي الفالح
 5رقم  3املحمدية  20800 -املحمدية
املغرب.
و عين:
السيد(ة) حسناء الشتيوي و 
عنوانه(ا) تجزءة  الصديق فيال
رقم 18املحمدية  20800املحمدية
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  26ماي
 2022تحت رقم .1007
255I
MEXCO

LAHACH COM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MEXCO
ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
BEN ABDELLAH IMM. C BUR
53، 30000، FES MAROC
 LAHACH COMشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5
مكتب اكدال اقامة  ، 45شارع
موالي رشيد طريق صفرواطلس -
 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
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.65419
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 LAHACH COMمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  5مكتب اكدال
اقامة  ، 45شارع موالي رشيد طريق
صفرواطلس  30000 -فاس املغرب
نتيجة ل  :عدم تحقيق هدف الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب رقم 5
مكتب اكدال اقامة  ، 45شارع موالي
رشيد  طريق صفرواطلس 30000 -
فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الرحمن حساني و 
عنوانه(ا) 136تجزئة البركة الشقة 8
املسيرة  30000فاس املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :عدم تحقيق نشاط الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .2222
256I

تسمية الشركة من «»SOMACOF
إلى «. »KC PROTECTION
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
ماي  2018تحت رقم .00664936
257I
aice compta

KC PROTECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
 KC PROTECTIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عملية
ليساسفة شارع  13رقم  66األلفة -
 20202البيضاء املغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.393405
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19غشت  2019تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) شرادي زكرياء
 200حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة  السيد  (ة) قاسمي
سكينة بتاريخ  19غشت .2019
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
شتنبر  2019تحت رقم .712310
258I
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ماكيندي  20360البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.393405
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09يوليوز  2019تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 21بالص شارلي نيكول زاوية شارع
ماكيندي  21بالص شارلي نيكول
زاوية شارع ماكيندي  20360البيضاء
املغرب» إلى «عملية ليساسفة شارع
 13رقم  66األلفة  20202 -البيضاء
املغرب «.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
غشت  2019تحت رقم .711455
259I

مختلف االعمال
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي للشركة من
أيت يعقوب بن الصميم اركالون الى
رقم  62زنقة خرزوزة قشلة أزرو 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تسمية الشركةRITA TRAVAUX :
DIVERS ET NEGOCE
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
نشاط الشركة :التجارة و  مختلف
االعمال
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقراالجتماعي للشركة :رقم  62زنقة
خرزوزة قشلة أزرو 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  16ماي 2022
تحت رقم .171
260I

إعالن متعدد القرارات

aice compta

FIDUCIAIRE» STE MULTI-SERVICES AUX
ENTREPRISES

STE SUPERETTE VIP

FIDUCIAIRE» STE MULTISERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم  2عمارة ياسين شارع
الحسن الثاني أحداف أزرو ،
 ،53100أزرو املغرب
« STE SUPERETTE VIPشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
aice compta
وعنوان مقرها االجتماعي :أيت
SOMACOF
ن
يعقوب بن الصميم اركالو -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ر
 53123أز و املغرب.
تغيير تسمية الشركة
«إعالن متعدد القرارات»
aice compta
aice compta
رقم التقييد في السجل التجاري:
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
.619
KC PROTECTION
casablanca maroc
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 SOMACOFشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
املؤرخ في  12ماي 2022
املحدودة
aice compta
تم اتخاذ القرارات التالية:
وعنوان مقرها االجتماعي  21بالص
شارلي نيكول زاوية شارع ماكيندي lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190، -
قرار رقم  :1الذي ينص على
casablanca maroc
مايلي :تغيير تسمية الشركة من
 20360البيضاء املغرب .
 KC PROTECTIONشركة ذات
 SUPERETTE VIPالى RITA
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
املسؤولية املحدودة
TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21بالص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
393405
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شارلي نيكول زاوية شارع ماكيندي التشطيب على نشاط :التغدية
املؤرخ في  12أبريل  2018تم تغيير  21بالص شارلي نيكول زاوية شارع العامة وإضافة نشاط :التجارة و 

SOMACOF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
 SOMACOFشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21بالص
شارلي نيكول زاوية شارع ماكيندي
البيضاء  20360البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
393405
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 28ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOMACOF
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غرض الشركة بإيجاز  :تلجر في
اإلستراد
التركيبات الكهربائية
مقاول أعمال املراقبة والحماية
من السرقة.
عنوان املقر االجتماعي  21 :بالص
شارلي نيكول زاوية شارع ماكيندي
البيضاء  20360البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  قاسمي املصطفى 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  قاسمي سكينة 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد شرادي زكرياء  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املصطفى قاسمي
عنوانه(ا)  22شارع ال سون بولو 
 20420البيضاء املغرب .
السيدة سكينة قاسمي عنوانه(ا)
 22شارع ال سون بولو  20420
البيضاء املغرب .
السيد  زكرياء شرادي عنوانه(ا)
 49تجزئة الحاج فاتح شارع  6األلفة
 20202البيضاء املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املصطفى قاسمي
عنوانه(ا)  22شارع ال سون بولو 
 20420البيضاء املغرب
السيدة سكينة قاسمي عنوانه(ا)
 22شارع ال سون بولو  20420
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
يناير  2018تحت رقم .655501
261I

الجريدة الرسمية

10541

RAIHANA ET AYOUB GESTION
عنوانه(ا) اغلي  01عمارة ك الرق 39
BEN BOIS
املحاميد  40000مراكش املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيدة  زينب الزهيد  عنوانه(ا)
تأسيس شركة
اغلي  01عمارة ك الرق  39املحاميد 
 40000 RAIHANA ET AYOUB GESTIONمراكش املغرب.
اقامة الربيع  1الطابق  2رقم  8شارع
األسماء الشخصية والعائلية
الغولف سيدي يوسف بن علي  ،ومواطن مسيري الشركة:
 ،40000مراكش املغرب
السيدة  زينب الزهيد  عنوانه(ا)
 BEN BOISشركة ذات املسؤولية اغلي  01عمارة ك الرق  39املحاميد 
املحدودة
 40000مراكش املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنيت
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بيزنس سونتر ،زنقة مسلم ،تجزئة التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي
بوكار ،الطابق  3الشقة  ،14باب  2022تحت رقم .5540
دكالة  40000 -مراكش املغرب
262I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
STE CONSEIL MAROC
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
ALLAOUI IMPORT
125709
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 09ماي  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
STE CONSEIL MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
AV SIDI TALHA IMMEUBLE
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،
املسؤولية املحدودة.
TETOUAN MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ALLAOUI IMPORT BEN :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
.BOIS
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز - :أعمال
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدفعة 5
النجارة
الزخرفة الداخلية والخارجية مستودع رقم  53منطقة النشاطاالقتصادي الفنيدق واد نيكرو 
بالخشب..
عنوان املقر االجتماعي  :زنيت املنطقة الحرة الفنيدق الفنيدق
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE
بيزنس سونتر ،زنقة مسلم ،تجزئة
 93100الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
بوكار ،الطابق  3الشقة  ،14باب
E.S SECURITE
إعالن متعدد القرارات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
دكالة  40000 -مراكش املغرب.
ي
:
التجار
السجل
التقييد في
رقم
BOUKRAA CONSULTATION
املدة  التي تأسست من أجلها
JURIDIQUE
31295
الشركة  99 :سنة .
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 22مارس  2022تم إعداد القانون العيون  ،70000 ،العيون املغرب
درهم ،مقسم كالتالي:
« E.S SECURITEشركة ذات
السيد جمال الدين الزهيد  500 :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  املسؤولية املحدودة ذات الشريك
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الوحيد»
السيدة زينب الزهيد  500 :حصة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها االجتماعي :الوكالة 1
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية مسؤولية محدودة ذات الشريك بلوك د رقم  - - 30العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
الوحيد.
وصفات ومواطن الشركاء :
ي
تسمية الشركة متبوعة عند  رقم التقييد في السجل التجار :
السيد  جمال الدين الزهيد 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALLAOUI IMPORT
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و 
تخزين و توزيع و بيع و إعادة تصدير
املنسوجات و منتجات املالبس.
عنوان املقر االجتماعي  :الدفعة
 5مستودع رقم  53منطقة النشاط
االقتصادي الفنيدق واد نيكرو 
املنطقة الحرة  الفنيدق الفنيدق
 93100الفنيدق املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  العالوي عبد  املالك :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  العالوي عبد  املالك
عنوانه(ا) تجزئة االميرة زنقة ليل رقم
 93100 15الفنيدق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  العالوي عبد  املالك
عنوانه(ا) تجزئة االميرة زنقة ليل رقم
 93100 15الفنيدق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  24مارس
 2022تحت رقم .902
263I

الجريدة الرسمية

10542

.39407
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تقرر تاسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد  بموجب عقد  عرفي بتاريخ
 ،14/09/2021النشاط االجتماعي:
انشطة الحراسة الخاصة .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 :السالك السالمي
()SH158172
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
التسيير والتوقيع :يعهدان إلى السيد:
السالك السالمي ( )SH158172ملدة 
غير محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14دجنبر
 2021تحت رقم .3823
264I
fiduciaire belfisc

FRERES NABBACH ZEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

fiduciaire belfisc
 136شارع عين الشيخ ،25050 ،
ابي الجعد املغرب
 FRERES NABBACH ZEMشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  07زنقة
املكرط  25350 -وادي زم اململكة
املغربية.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.151
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) العربي نباش
 250حصة اجتماعية من أصل
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 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
الحبيب نباش بتاريخ  15مارس
.2022
تفويت السيد  (ة) عبد  الصمد  شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
نباش  250حصة اجتماعية من
TARRAS IMAD
أصل  1.000حصة لفائدة  السيد 
DOUAR LAAZIB ZOUMI ،
(ة) الحبيب نباش بتاريخ  15مارس 16200، OUAZZANE MAROC
.2022
STE EDOUIHRI DE TRAVAUX
تفويت السيد  (ة) فاطمة نباش
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 250حصة اجتماعية من أصل وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اسكار
بني كلة  16200 -وزان املغرب
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الحبيب نباش بتاريخ  15مارس
املحدودة 
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجاري :
1951
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  19ماي
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 2022تحت رقم .51/2022
 18ماي  2022تم إعداد القانون
 265Iاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
fiduciaire belfisc
شكل الشركة  :شركة ذات
FRERES NABBACH ZEM
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند 
تعيين مسير جديد للشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.EDOUIHRI DE TRAVAUX
fiduciaire belfisc
ل
غرض الشركة بإيجاز  :مقاو في
 136شارع عين الشيخ ،25050 ،
االشغال املختلفة.
ابي الجعد املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
 FRERES NABBACH ZEMشركة
اسكار بني كلة  16200 -وزان املغرب.
ذات املسؤولية املحدودة
املدة  التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها اإلجتماعي  07زنقة
الشركة  99 :سنة .
املكرط  25350 -وادي زم اململكة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املغربية.
درهم ،مقسم كالتالي:
تعيين مسير جديد للشركة
السيد  الدوهري جمال 700 :
رقم التقييد في السجل التجاري
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الدوهري نور الدين 300 :
.151
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
املؤرخ في  15مارس  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) نباش وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدوهري جمال عنوانه(ا)
الحبيب كمسير وحيد
دوار اسكار بني كلة  16200وزان
تبعا لقبول استقالة املسير.
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد  الدوهري نور الدين
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  19ماي عنوانه(ا) دوار اسكار بني كلة 16200
 2022تحت رقم .51/2022
وزان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
266I
TARRAS IMAD

STE EDOUIHRI DE
TRAVAUX

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الدوهري نور الدين
عنوانه(ا) دوار اسكار بني كلة 16200
وزان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوزان بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .3498
267I
BELCOMPTA

H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم  4بلوك ب شارع النور زواغة
العليا  ،30000 ،فاس املغرب
H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 1رقم  2زنقة  3حي ميكو املرجة -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72685
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها H.I.A :
.TRAVAUX ET NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز  :االعمال
املختلفة
تفاوض
مستلزمات املكاتب والصيانة.
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 1رقم  2زنقة  3حي ميكو  املرجة -
 30000فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الفياللي حموز عصام
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 350 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد الفياللي حموز ايمن 350 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  حميدوش عبد  اللطيف
 300 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الفياللي حموز عصام
عنوانه(ا) فيال  17تعاونية ابن رشد 
عين الشقف  30000فاس املغرب.
السيد  الفياللي حموز ايمن
عنوانه(ا) فيال  17تعاونية ابن رشد 
عين الشقف  30000فاس املغرب.
السيد  حميدوش عبد  اللطيف
عنوانه(ا) رقم  7الطابق  1حي زينب 1
الدكرات  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الفياللي حموز عصام
عنوانه(ا) فيال  17تعاونية ابن رشد 
عين الشقف  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم .2743
268I
ِCentre d’Affaire et d’Inspiration LUKUS

TWO LARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ِCentre d›Affaire et d›Inspiration
LUKUS
Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
Abdelaziz N° 01 3ème étage
Larache ، 92000، LARACHE
MAROC
 TWO LARAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
إسماعيل شارع عمر بن عبدالعزيز
رقم  01الطابق الثالث 92000 -
العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 

الجريدة الرسمية

رقم التقييد في السجل التجاري :
6855
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 26
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 TWO :
.LARA
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
أنواع املطاعم ،إعداد الوجبات
املطبوخة السريعة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
إسماعيل شارع عمر بن عبدالعزيز
رقم  01الطابق الثالث 92000 -
العرائش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة30.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  حنان عصفور 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  إيمان اسباعي 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حنان عصفور عنوانه(ا)
 26زنقة عين فييل حي النهضة
 11000سال املغرب.
السيدة  إيمان اسباعي عنوانه(ا)
تجزئة اسافن رقم  46حي اإلنبعات
 12000تمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان عصفور عنوانه(ا)
 26زنقة عين فييل حي النهضة
 11000سال املغرب
السيدة  إيمان اسباعي عنوانه(ا)
تجزئة اسافن رقم  46حي اإلنبعات
 12000تمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .549/2022
269I

10543

ِCentre d’Affaire et d’Inspiration LUKUS
النظام األسا�سي التالية:
POISSONS ORIENT
بند  رقم األول :الذي ينص على
OCCIDENT
مايلي :الشكل القانوني للشركة
ات
إعالن متعدد القرار
بند  رقم الثاني :الذي ينص على
ِ Centre d›Affaire et d›Inspirationمايلي :تسمية الشركة
LUKUS
بند  رقم الرابع :الذي ينص على
 Lot, Ismail Avenue Omar Ibnمايلي :املقر اإلجتماعي للشركة
Abdelaziz N° 01 3ème étage
بند رقم السادس :الذي ينص على
Larache ، 92000، LARACHE
مايلي :الحصص النقدية
MAROC
بند رقم السابع :الذي ينص على
 POISSONS ORIENT OCCIDENTمايلي :رأسمال الشركة
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بند رقم الثاني عشر :الذي ينص
ذات الشريك الوحيد»
على مايلي :املسيرون
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اسماعيل شارع عمر ابن عبدالعزيز
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  26ماي
رقم  1الطابق  92000 - 3العرائش
 2022تحت رقم .553
املغرب.
270I
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
COLLECTIONS T
.6182
COLLECTION T
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املؤرخ في  12أبريل 2022
الشريك الوحيد
تم اتخاذ القرارات التالية:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
قرار رقم األول :الذي ينص على
COLLECTIONS T
مايلي :تفويت  100حصة لصالح
ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD
السييد يوسف الزروالي 60 ,حصة
MOHAMED BEN ABDELLAH
كانت للسيد عبدالسالم غازي و 40
IMM MARINA CENTER APPT
حصة كانت للسيد ياسين تاريفيت
47 ، 20000، CASABLANCA
قرار رقم الثاني :الذي ينص
MAROC
على مايلي :تحويل الشكل القانوني
 COLLECTION Tشركة ذات
للشركة من شركة ذات املسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املحدودة  إلى شركة ذات املسؤولية
الوحيد
املحدودة ذات الشريك الوحيد
قرار رقم الثالت :الذي ينص على وعنوان مقرها اإلجتماعي  14زنقة
الهدهد  20230 -الدارالبيضاء
مايلي :إسقالة السيد  عبدالسالم
املغرب.
غازي و  السيد ياسين تاريفيت من
تحويل املقر االجتماعي للشركة
منصبهم كمسيرين للشركة وتعيين
السيد يوسف الزروالي عنوانه شارع رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الجيش امللكي رقم  220العرائش
 92000املغرب كمسير جديد للشركة املؤرخ في  07يناير  2022تم تحويل
قرار رقم الرابع :الذي ينص على املقر االجتماعي الحالي للشركة
مايلي :تحويل املقر اإلجتماعي للشركة من « 14زنقة الهدهد  20230 -
من تجزئة النصر رقم  557العرائش الدارالبيضاء املغرب» إلى « 41شارع
إلى تجزئة اسماعيل شارع عمر ابن الزرقطوني الطابق السابع الشقة
رقم  20500 - 37الدارالبيضاء
عبدالعزيز رقم  1الطابق 3
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات املغرب».

الجريدة الرسمية

10544

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
مارس  2022تحت رقم .817019
271I
FIDEREC

ROUGE MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDEREC
LOT MAATALLAH 1655
ASKEJOUR ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 ROUGE MARRAKECHشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 19درب
الجامع الكبير حي السالم 40000 -
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.21225
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 ROUGE MARRAKECHمبلغ
رأسمالها  105.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي 19درب الجامع
الكبير حي السالم  40000 -مراكش
املغرب نتيجة ل  :بيع جميع االصل
التجاري.
و حدد مقر التصفية ب  19درب
الجامع الكبير حي السالم 40000 -
مراكش املغرب.
و عين:
JEAN
السيد(ة)
 NORBERTPIERRE PERESو 
عنوانه(ا) اقامة فال اطلس كلم 20
طريق اوريكة غمات  40000مراكش
الحوز املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
اقامة فال اطلس كلم  20طريق
اوريكة غمات مراكش الحوز
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825477
275I

تم اإليداع القانوني باملحكمة  AL HOSNA INVESTشركة ذات
التجارية بمراكش بتاريخ  09ماي
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 2022تحت رقم .135497
الوحيد
272I
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22
زنقة املشتل الرميطاج 20000 -
AGS CONSEIL
COLLECTIONS T
الدارالبيضاء املغرب.
AL MADAD INVEST
COLLECTION T
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
.475367
رفع رأسمال الشركة
تفويت حصص
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
AGS CONSEIL
COLLECTIONS T
تم
2022
أبريل
26
في
املؤرخ
51BD RAHAL EL MESKINI 1ER
ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD
 MOHAMED BEN ABDELLAHرفع رأسمال الشركة بمبلغ
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
 IMM MARINA CENTER APPTقدره « 57.978.000درهم» أي
CASABLANCA MAROC
من « 167.110.000درهم» إلى  AL MADAD INVESTشركة ذات
47 ، 20000، CASABLANCA
:
طريق
عن
درهم»
«225.088.000
مسؤولية محدودة ذات الشريك
MAROC
تقديم حصص نقدية أو عينية.
الوحيد
 COLLECTION Tشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي 106زنقة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
األوداية الفيليت 20000 -
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  14زنقة ماي  2022تحت رقم .825476
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
الهدهد  20000 -البيضاء املغرب.
274I
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
AGS
CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري
.475357
AL ISLAH INVEST
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
.109933
املؤرخ في  26أبريل  2022تم
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  22نونبر  2021تمت
قدره « 57.978.000درهم» أي
املصادقة على :
AGS CONSEIL
تفويت السيد  (ة) الطيب  51BD RAHAL EL MESKINI 1ERمن « 167.110.000درهم» إلى
« 225.088.000درهم» عن طريق :
الديوري  1.000حصة اجتماعية
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
تقديم حصص نقدية أو عينية.
حصة لفائدة السيد 
من أصل 1.000
CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
(ة) ابراهيم ايت علي بتاريخ  22نونبر
 AL ISLAH INVESTشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
.2021
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي  525شارع ماي  2022تحت رقم .825470
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
276I
الفداء  20000 -الدارالبيضاء
مارس  2022تحت رقم .817019
املغرب.
AGS CONSEIL
273I
رفع رأسمال الشركة
DIAA INVEST
رقم التقييد في السجل التجاري
AGS CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.475361
الشريك الوحيد
AL HOSNA INVEST
العام
الجمع
بمقت�ضى
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
أبريل
26
في
املؤرخ
اإلستثنائي
AGS CONSEIL
الشريك الوحيد
الشركة
أسمال
رفع
تم
2022
ر
رفع رأسمال الشركة
51BD RAHAL EL MESKINI 1ER
درهم»
«57.978.000
قدره
بمبلغ
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ERأي من « 167.110.000درهم» إلى
CASABLANCA MAROC
« 225.088.000درهم» عن طريق :
 DIAA INVESTشركة ذات
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
مسؤولية محدودة ذات الشريك
CASABLANCA MAROC
تقديم حصص نقدية أو عينية.
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الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  525شارع
الفداء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.475359
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  26أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 8.655.200درهم» أي
من « 28.742.000درهم» إلى
« 37.397.200درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825475
277I
AGS CONSEIL

KHALAF HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AGS CONSEIL
51BD RAHAL EL MESKINI 1ER
ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC
 KHALAF HOLDINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
 110شارع الشفشاوني كم 11.5
عين السبع  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.475351
الشريك
قرار
بمقت�ضى
الوحيد  املؤرخ في  26أبريل 2022
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 57.978.000درهم» أي
من « 167.110.000درهم» إلى
« 225.088.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.

الجريدة الرسمية

السيد  الحيط جواد عنوانه(ا)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  26برشيد  26100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ماي  2022تحت رقم .825471
ي
 278Iومواطن مسير الشركة:
السيد  الحيط جواد عنوانه(ا)
مكتب الحسابات ح ل
برشيد  26100برشيد املغرب
STE ORIZONTALE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
الشريك الوحيد
ماي  2022تحت رقم .825022
تأسيس شركة
279I
مكتب الحسابات ح ل
OPUS COMPTA
 20شارع الداخلة الطابق االول قرية
الجماعة  ،20430 ،الدار البيضاء
ENTREPRISE BAGHALI
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
 STE ORIZONTALEشركة ذات
OPUS COMPTA
مسؤولية محدودة ذات الشريك
MANSOUR 3 RUE 51 N° 12
الوحيد
BERNOUSSI CASABLANCA،
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61محج
اللة ياقوت الرقم  39الطابق االول 20600، CASABLANCA MAROC -
 ENTREPRISE BAGHALIشركة
 20000البيضاء املغرب
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
تأسيس شركة ذات مسؤولية
التصفية)
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري
:
وعنوان مقرها اإلجتماعي مسيرة 
 2زنقة  54رقم  5طابق  1سيدي
544159
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في عثمان  20000 -البيضاء املغرب.
 11ماي  2022تم إعداد القانون
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
.205861
محدودة ذات الشريك الوحيد 
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات املؤرخ في  12ماي  2022تقرر حل
مسؤولية محدودة ذات الشريك شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 ENTREPRISE BAGHALIمبلغ
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  رأسمالها  10.000درهم وعنوان
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :مقرها اإلجتماعي مسيرة   2زنقة
 54رقم  5طابق  1سيدي عثمان -
.ORIZONTALE
غرض الشركة بإيجاز  :منعش  20000البيضاء املغرب نتيجة ل :
إجماع الشركاء.
عقاري .
و حدد مقر التصفية ب مسيرة 2
عنوان املقر االجتماعي  61 :محج
اللة ياقوت الرقم  39الطابق االول  -زنقة  54رقم  5طابق  1سيدي عثمان
  20000البيضاء املغرب. 20000البيضاء املغرب.
و عين:
املدة  التي تأسست من أجلها
السيد(ة) مصطفى الباغالي و 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :عنوانه(ا) تجزئة النعيم زنقة  9رقم
 30اهل الغالم  20000البيضاء
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
وصفات ومواطن الشركاء :

10545

املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .825613
280I
CONSEILS EVERNAGE

PHARMACIE EL AMRI
MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
AV ALLA EL FASSI N°17
IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc
PHARMACIE EL AMRI
 MOHAMEDشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد
الشيب قيادة سيدي غانم العزوزية
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125825
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
 06ماي  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
PHARMACIE EL AMRI :
.MOHAMED
غرض الشركة بإيجاز  :صيدالني
بيع بالتقصيط.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
الشيب قيادة سيدي غانم العزوزية
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
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الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
الشريك الوحيد
السيد  محمد  العمري 1.000 :
تفويت حصص
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
فيكاميد
األسماء الشخصية والعائلية
 ،3شارع الوحدة الطابق األول رقم 1
وصفات ومواطن الشركاء :
 ،93000 ،تطوان املغرب
السيد  محمد  العمري عنوانه(ا)
رقم  44درب سيدي لحسن اوعلي  AHMED SOLشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باب دكالة  40000مراكش املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي كدية
األسماء الشخصية والعائلية
بنهنية قرب طريق السيار طريق
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  العمري عنوانه(ا) الحوز جماعة املالليين 93000 -
تطوان املغرب.
رقم  44درب سيدي لحسن اوعلي
تفويت حصص
باب دكالة  40000مراكش املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.27907
التجارية بمراكش بتاريخ  -تحت رقم.-
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
281I
املؤرخ في  17ماي  2022تمت
املصادقة على :
فيكاميد
تفويت السيد  (ة) عبد  الغفور
AHMED SOL
احميدة  3حصة اجتماعية من أصل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 10حصة لفائدة  السيد  (ة) خالد 
الشريك الوحيد
بنونة بتاريخ  17ماي .2022
تعيين مسير جديد للشركة
تفويت السيد  (ة) عبد  الغفور
فيكاميد
احميدة  3حصة اجتماعية من أصل
 ،3شارع الوحدة الطابق األول رقم 1
 10حصة لفائدة  السيد  (ة) محمد 
 ،93000 ،تطوان املغرب
بنداود بتاريخ  17ماي .2022
 AHMED SOLشركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25ماي
وعنوان مقرها اإلجتماعي كدية
 2022تحت رقم .1246
بنهنية قرب طريق السيار طريق
283I
الحوز جماعة املالليين 93000 -
تطوان املغرب.
FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL
تعيين مسير جديد للشركة
STE KHAYRATE EL
ي
التجار
رقم التقييد في السجل
MOTAWASSITE
.27907
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
تأسيس شركة
املؤرخ في  17ماي  2022تم تعيين
FIDUCIAIRE OUSSADDEN
مسير جديد للشركة السيد(ة) بنداود
CONSEIL
عبدالسالم كمسير وحيد
N°816 APPT N°3 1er ETAGE
تبعا لقبول استقالة املسير.
QUARTIER INDUSTIEL AL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MASSAR MARRAKECH ،
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25ماي 40000، MARRAKECH MAROC
 2022تحت رقم .1246
STE KHAYRATE EL
 MOTAWASSITEشركة ذات
282I
فيكاميد

AHMED SOL
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السيد  فؤاد معدان عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة  256 3اقامة الفردوس م س  27الطابق
طابق  2رقم  951تجزئة املسار طريق السفلي رقم  5البيضاء  20000الدار
اسفي مراكش  40000 -مراكش
البيضاء املغرب
املغرب
السيد  بطى مسفر على مهمل
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الحبابي عنوانه(ا) منطقة  55قطر
املحدودة 
 93000قطر قطر
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
124753
التجارية بمراكش بتاريخ  20أبريل
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في  2022تحت رقم .134970
 04أبريل  2022تم إعداد القانون
284I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
BELGAZI ALI
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات SOCITE INDUSTRIELLE D
 EFFILOCHAGE DE FIBRESاملسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
EFFILOCHE
إعالن متعدد القرارات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
BELGAZI ALI
.KHAYRATE EL MOTAWASSITE
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و  شارع امير موالي عبد هللا رقم 33
 طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة،تصدير
 ،90000طنجة املغرب
مقاول في تدبير االنتاج الفالحي
SOCITE INDUSTRIELLE D
تاجر .
EFFILOCHAGE DE FIBRES
عنوان املقر االجتماعي  :شقة 3
طابق  2رقم  951تجزئة املسار طريق
« - EFFILOCHEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
اسفي مراكش  40000 -مراكش
وعنوان مقرها االجتماعي :منطقة
املغرب.
الصناعية الطريق 90000 - 3
املدة  التي تأسست من أجلها
طنجة املغرب.
الشركة  99 :سنة .
«إعالن متعدد القرارات»
الشركة:
رأسمال
مبلغ
رقم التقييد في السجل التجاري:
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
.3915
السيد فؤاد معدان  500 :حصة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  بطى مسفر على مهمل املؤرخ في  18أبريل  2022تم اتخاذ 
الحبابي  500 :حصة بقيمة  100القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية مايلي : :بمقت�ضى عقد  االراثة لوفاة 
شريك بشركة السيد  محمد  بوليند 
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  فؤاد معدان عنوانه(ا) ترجمان تم توزيع حصصه 3300
 256اقامة الفردوس م س  27الطابق على الورثة -.السيد اياد ترجمان 550
السفلي رقم  5البيضاء  20000الدار حصة  - .السيدة نرمين بنمبارك 550
حصة  - .السيدة هدى ترجمان 550
ابيضاء املغرب.
السيد  بطى مسفر على مهمل حصة  - .السيدة جانت الين ترجمان
الحبابي عنوانه(ا) منطقة  55قطر  1650حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
 93000قطر قطر.
األسماء الشخصية والعائلية  :الجمع العام يوافق على السيدة 
نرمين بنمبارك و  السيدة  هدى
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

ترجمان و السيدة جانت الين ترجمان
كشركاء جدد في الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
الجمع العام يقرر بأن السيد  اياد
ترجمان و  السيد  محمد  ابضالص
مسيرين مشاركين ملدة غير محددة- .
توقيع مشترك للمسيرين.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل الفصول  13 - 7و   16من
النظام االءسل�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .254166
285I
FLASH ECONOMIE

PARQUET ITALIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

PARQUET ITALIA
باركي إطاليا
شركة ذات املسؤولية املحدودة  ـ
رأسمالها  100.000،00درهم
مقرها الرئي�سي  10زنقة الحرية
الطابق  3الشقة  »5الدار البيضاء
بموجب محضر الجمع العام
اإلستثنائي بتاريخ  17/05/2022تم
تقرير ما يلي؛
رفع من رأسمال الشركة من
 100.000درهم إلى  210.000درهم
بتعويض من الحساب الجاري
للمساهمين
تعديل البندين  6و  7من القانون
األسا�سي.
السيد كاطو كيدو  1050سهم
السيدة العربي نادية  1050سهم
ما مجموعه  2100سهم بقيمة
 100درهم لكل سهم
تم الوضع القانوني بتاريخ
 26/05/2022باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء تحت رقم 825429
السجل التجاري رقم .400433
286I

FLASH ECONOMIE

FIGEACAERO MAROC
إعالن متعدد القرارات

FIGEACAERO MAROC
مقرها االجتماعي 49:زنقة جان
جوريس,كوتيي الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري:
328973
بمقت�ضى الجمع العام املؤرخ
بتاريخ  15مارس  2022قرر الشريك
الوحيد للشركة :
رفع رأس مال الشركة البالغ 40.000.000درهم مقسمة إلى
 40.000حصة بقيمة  1.000درهم
للحصة مدفوعة بالكامل بمبلغ
 175.000.000درهم ليصبح
 215.000.000درهم عن طريق
استحداث
 175.000حصة جديدة  بقيمة
 1.000درهم .تصدر كل منها على قدم
ُ
املساواة  ،وتدفع بالكامل عن طريق
التعويض مع املطالبات السائلة
واملستحقة على
الشركة ؛
 التأكيد  على أن مبلغ 175.000.000درهم  ،مبلغ
االشتراكات عن طريق التعويض
 ،يتوافق مع املطالبات السائلة
واملستحقة الدفع على الشركة كما
هو مبين
في كشف الحسابات املعد  من
قبل اإلدارة واملصادق عليه من قبل
محاسب قانوني .وأشار أيضا إلى أن
زيادة  رأس املال تتم بشكل منتظم
ونهائي
قرر
تخفيض رأس املال بعد 
زيادة  رأس املال إلى 215.000.000
درهم مقسمة إلى  215.000حصة
بقيمة  1.000درهم اسمية بمبلغ
155.000.000
درهم ليصبح  60.000.000درهم.
 يتم إجراء هذا التخفيض  ،الناجم
عن الخسائر  ،عن طريق تقليل عدد
الحصص؛ ويالحظ املساهم الوحيد 
أنه بعد هذا التخفيض في رأس املال
 ،أصبح يبلغ اآلن
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 60.000.000درهم  ،أي 60.000
حصة بقيمة  1.000درهم لكل حصة
تعديل الفصول  6و  7من النظام
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825454
287I
اتمانية وداد

SOCIETE AL AMANE
LOCATION DE VOITURE

بتاريخ  25دجنبر  2021وفي واجهة
املرس الرقم  6الطابق الثاني الشقة
 43000 - 4قلعة السراغنة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 17
ماي  2022تحت رقم .225/2022
288I
اتمانية وداد

SOCIETE PELERINAGE
MONDIAL POUR LA PAIX
ET L›ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

اتمانية وداد
 79شارع محمد الخامس AV 79
MED V، 43000، EL KELAA
 SRAGHNAقلعة السراغنة
SOCIETE AL AMANE
 LOCATION DE VOITUREشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :واجهة
املرس رقم  6الطابق الثاني الشقة
رقم  43000 - 4قلعة السراغنة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3713
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25دجنبر  2021تقرر حل
SOCIETE AL AMANE LOCATION
 DE VOITUREشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي واجهة املرس رقم 6
الطابق الثاني الشقة رقم 43000 - 4
قلعة السراغنة املغرب نتيجة للم
نتمكن من بداية الشغل.
و عين:
السيد(ة) فتيحة الرافعي و 
عنوانه(ا) جنان البوليس رقم 813
 43000قلعة السراغنة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية

اتمانية وداد
 79شارع محمد الخامس AV 79
MED V، 43000، EL KELAA
 SRAGHNAقلعة السراغنة
SOCIETE PELERINAGE
MONDIAL POUR LA PAIX ET
 L›ENVIRONNEMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك
البهجة رقم  43000 - 123قلعة
السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
5191
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
SOCIETE
PELERINAGE
:
MONDIAL POUR LA PAIX ET
.L’ENVIRONNEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :التسيير
واالستغالل الفالحي و الخدمات .

قفل التصفية

تأسيس شركة
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عنوان املقر االجتماعي  :بلوك
البهجة رقم  43000 - 123قلعة
السراغنة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الرزاق بهالوي
عنوانه(ا) بلوك البهجة رقم 123
 43000قلعة السراغنة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الرزاق بهالوي
عنوانه(ا) بلوك البهجة رقم 123
 43000قلعة السراغنة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .189/2022
289I
AFRICA AGRI-DISTRIBUTION

AFRICA AGRODISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AFRICA AGRI-DISTRIBUTION
 14زنقة األشعري شقة  4أكدال
DOMIPRO، 10000، Rabat
MAROC
AFRICA AGRO-DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  14زنقة
األشعري شقة  4أكدال DOMIPRO
 10000الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
159611
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 :
.AFRICA AGRO-DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز  :تصدير
واستيراد وتوزيع كل املنتجات
الفالحية ومنتجات ايصيد  البحري
والقيام بمختلف املعامالت التجارية.
عنوان املقر االجتماعي  14 :زنقة
األشعري شقة  4أكدال DOMIPRO
 10000الرباط املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  املصطفى الصغير 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  فؤاد بوعلي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املصطفى الصغير
عنوانه(ا) دوار ايت اعمر مجاط
 50000مكناس املغرب.
السيد  فؤاد بوعلي عنوانه(ا)
 92شارع الجنرال دوغول 44380
بورني�شي فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املصطفى الصغي
عنوانه(ا) دوار ايت اعمر مجاط
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .-
290I
سامكو اوديت ش.م.م

التوليي اطوموبيل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

سامكو اوديت ش.م.م
 23شارع الجيروند اقامة 2000
سالليم  Bالطابق  4رقم ، 12
 ،20500الدار البيضاء املغرب
التوليي اطوموبيل شركة ذات
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  31شارع .367811
اهل لوغالم سيدي مومن 20000 -
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الدار البيضاء املغرب.
املؤرخ في  01نونبر  2021تم تعيين
تفويت حصص
مسير جديد للشركة السيد(ة)
ي
التجار
رقم التقييد في السجل
مضلوم علي عمار كمسير وحيد
.367811
تبعا لقبول استقالة املسير.
اإلستثنائي
العام
بمقت�ضى الجمع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املؤرخ في  01نونبر  2021تمت التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
املصادقة على :
دجنبر  2021تحت رقم .802994
تفويت السيد  (ة) مصطفى عبد 
292I
الحميد   200حصة اجتماعية من
سامكو اوديت ش.م.م
أصل  200حصة لفائدة  السيد  (ة)
التوليي اطوموبيل
علي عمار مضلوم بتاريخ  01نونبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.2021
تحويل الشكل القانوني للشركة
تفويت السيد  (ة) باسيم عبد 
سامكو اوديت ش.م.م
الحميد   200حصة اجتماعية من
 23شارع الجيروند اقامة 2000
أصل  200حصة لفائدة  السيد  (ة)
سالليم  Bالطابق  4رقم ، 12
علي عمار مضلوم بتاريخ  01نونبر
 ،20500الدار البيضاء املغرب
.2021
التوليي اطوموبيل شركة ذات
تفويت السيد  (ة) عبد  االمير
املسؤولية املحدودة
مضلوم  200حصة اجتماعية من
أصل  200حصة لفائدة  السيد  (ة) و عنوان مقرها االجتماعي  31شارع
علي عمار مضلوم بتاريخ  01نونبر اهل لوغالم سيدي مومن 20000 -
الدار البيضاء .
.2021
تحويل الشكل القانوني للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
.367811
دجنبر  2021تحت رقم .802994
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
291I
املؤرخ في  01نونبر  2021تم تحويل
سامكو اوديت ش.م.م
الشكل القانوني للشركة من «شركة
التوليي اطوموبيل
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
الوحيد».
تعيين مسير جديد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
سامكو اوديت ش.م.م
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
 23شارع الجيروند  اقامة  2000دجنبر  2021تحت رقم .802994
سالليم  Bالطابق  4رقم ، 12
293I
 ،20500الدار البيضاء املغرب
FIDUCIAIRE BENSAID SARL
التوليي اطوموبيل شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ASM CLEAN
الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31
FIDUCIAIRE BENSAID SARL
شارع اهل لوغالم سيدي مومن -
تجزئة راحة البال عمارة 11س شارع
 20000الدار البيضاء املغرب .
واد تانسيفت  ،11000 ،سال املغرب
تعيين مسير جديد للشركة
ي
رقم التقييد  في السجل التجار  ASM CLEANشركة ذات املسؤولية

الجريدة الرسمية
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 ،اإلرسالية  ،السمسرة   ،العبور ،
الشراء  ،البيع  ،الترويج  ،باألصالة
عن نفسها وبالنيابة عن الغير ،
لجميع املواد واملنتجات واألشياء
واملواد الخام املصنعة أو  شبه
املصنعة ؛
 أخذ وحيازة  جميع براءاتاالختراع والتراخيص والعمليات
والعالمات التجارية التي تندرج في
غرض الشركة أو استغاللها أو نقلها
أو  مساهمتها وكذلك نقل جميع
تراخيص التشغيل نيابة عنها ؛
 إنشاء أو حيازة أو تشغيل مباشرأو غير مباشر أو تأجير أو إدارة أو تأجير
أي عمل أو  فروع أو  مباني يمكن
استخدامها بأي شكل من األشكال
ألي من األغراض املذكورة أعاله.
عنوان املقر االجتماعي  2 :ساحة
الكويت الطابق الثاني رقم - 12
 90000طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يحيى الجعبق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يحيى الجعبق عنوانه(ا)
رقم  74تجزئة تشيكافيال بوبانة
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يحيى الجعبق عنوانه(ا)
رقم  74تجزئة تشيكافيال بوبانة
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .254069
296I

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي شماعو 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم  11160 - 235سال املغرب.
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
أفاك أوديت
.28133
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  2ساحة الكويت رقم  12ـ ،90000 ،
طنجة املغرب
املؤرخ في  21مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من  VIVA IMPORT SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
«حي شماعو  رقم 11160 - 235
الشريك الوحيد
سال املغرب» إلى «حي شماعو  رقم
 249طريق القنيطرة   11160 -سال وعنوان مقرها اإلجتماعي  2ساحة
الكويت الطابق الثاني رقم - 12
املغرب».
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
االبتدائية بسال بتاريخ  26ماي 2022
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تحت رقم .38954
 294Iرقم التقييد في السجل التجاري :
127557
FIDUCIAIRE BENSAID SARL
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
VALDI DIVACE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
محدودة ذات الشريك الوحيد 
FIDUCIAIRE
BENSAID SARL
باملميزات التالية:
تجزئة راحة البال عمارة 11س شارع
شكل الشركة  :شركة ذات
واد تانسيفت  ،11000 ،سال املغرب مسؤولية محدودة ذات الشريك
 VALDI DIVACEشركة ذات
الوحيد.
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند 
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
اإلقتضاء بمختصر تسميتها VIVA :
القنيطرة تجزئة سعيد حجي,إقامة .IMPORT SARL AU
ميموزة عمارة ه رقم 11160 - 24
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
سال املغرب.
وتصدير املالبس
تفويت حصص
 استيراد وتصدير املمتلكاتي
رقم التقييد في السجل التجار
املنقولة
.16403
 استيراد وتصدير االجهزة املنزلية استيراد وتصدير خيولبمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16غشت  2021تمت ومستلزماتها
املصادقة على :
 استيراد وتصدير السياراتتفويت السيد  (ة) رشيد  عوفي وقطع غيار السيارات والقوارب
 1.333حصة اجتماعية من أصل والزالجات النفاثة
 2.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
 استيراد وتصدير األقمشةفاطمة بوقتار بتاريخ  16غشت والغزول واملالبس
رمزي لالستشارات
.2021
 االستيراد والتصدير بشكل عامتم اإليداع القانوني باملحكمة
	نقل البضائعHAMZA CONSTRUCTIONS
 التطوير العقارياالبتدائية بسال بتاريخ  25ماي 2022
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تحت رقم .38941
 التجارة الدولية بجميع أشكالهاالشريك الوحيد
تأسيس شركة
 ، 295Iاالستيراد  ،التصدير  ،التمثيل
أفاك أوديت

VIVA IMPORT SARL AU

10549

رمزي لالستشارات
شارع  24نونبر عمارة حمدي ولد 
الرشيد الطابق رقم  01شقة رقم 01
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
HAMZA CONSTRUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 25
مارس رقم  1629بلوك ن العيون
العيون  70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
40227
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 21يناير  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 :
.HAMZA CONSTRUCTIONS
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
األشغال العامة  ،أعمال متنوعة
 ،تشييد  جميع املباني العامة
واملزودة.....
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
 25مارس رقم  1629بلوك ن العيون
العيون  70000العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة حديفة عنوانه(ا) حي
عين توزونت اسا  81010اسا املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة حديفة عنوانه(ا) حي
عين توزونت اسا  81010اسا املغرب

الجريدة الرسمية

10550

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21يناير
 2022تحت رقم .341/2022
297I
االستشارات والخدمات الذهبية

ALUBASS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

االستشارات والخدمات الذهبية
عمارة ا 3رقم  1مكرر بستان 2
ويسالن مكناس  ،50000 ،مكناس
املغرب
 ALUBASSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي p-281 rdc
 lot riad al omrane tr3 50045 50045مكناس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.55183
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«p-281 rdc lot riad al omrane tr3
 50045 - 50045مكناس املغرب» إلى
«riad ouislane 01 n681 ouislane
 meknes - 50045مكناس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .1631
298I
NA CONSEIL

K.D.C IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NA CONSEIL
marrakeh marrakeh، 40000،
marrakech MAROC
 K.D.C IMMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
تاركة اقامة خالد رقم  10شارع  4د
م م الطابق التاني مراكش مراكش
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األسماء الشخصية والعائلية
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
ومواطن مسيري الشركة:
املحدودة 
السيد  اوالدج كامل عنوانه(ا)
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :فرنسا  78360مونتسون فرنسا
125751
تم اإليداع القانوني باملحكمة
في
مؤرخ
موثق
بمقت�ضى عقد 
التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي
 10ماي  2022تم إعداد القانون  2022تحت رقم .136054
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
299I
املحدودة باملميزات التالية:
مكت ــب حسابــات أكاديرفسك ش .م .م
شكل الشركة  :شركة ذات
EUROMEDITECH
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها K.D.C :
رفع رأسمال الشركة
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش مكت ــب حسابــات أكاديرفسك ش.
م .م
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق بلوك  Cرقم  215حي أساكا تكوين
أكادير  ،80652 ،أكادير املغرب
تاركة اقامة خالد رقم  10شارع  4د
 EUROMEDITECHشركة ذات
م م الطابق التاني مراكش مراكش
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 40000مراكش املغرب.
الوحيد
املدة  التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 950
الشركة  99 :سنة .
رقم  20تراست انزكان 80000 -
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
انزكان املغرب .
رفع رأسمال الشركة
السيد اوالدج كامل  340 :حصة
رقم التقييد في السجل التجاري
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد إيفيك ديجان  330 :حصة
.19661
بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
السيد  كواتروت�شي كالود بيير املؤرخ في  19أكتوبر  2020تم
 330 :حصة بقيمة  100درهم رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
للحصة.
« 400.000درهم» أي من «100.000
السيد اوالدج كامل  340 :بقيمة درهم» إلى « 500.000درهم» عن
 100درهم.
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
السيد إيفيك ديجان  330 :بقيمة عينية.
 100درهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد  كواتروت�شي كالود بيير  :االبتدائية بانزكان بتاريخ  23أكتوبر
 330بقيمة  100درهم.
 2020تحت رقم .1581
األسماء الشخصية والعائلية
300I
وصفات ومواطن الشركاء :
CANOCAF SARL
السيد  اوالدج كامل عنوانه(ا)
HABDIS
فرنسا  78360مونتسون فرنسا.
إعالن متعدد القرارات
السيد  إيفيك ديجان عنوانه(ا)
CANOCAF SARL
فرنسا  86340باريس فرنسا.
السيد  كواتروت�شي كالود بيير شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
عنوانه(ا) فرنسا  75016باريس
الناظورNADOR ،62000 ،
فرنسا.

MAROC
« HABDISشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي براقة
  -الناظور املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.20171
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املصادقة على تفـويت الحـصص
االجتمـاعـية املقررة بتاريخ  18مارس
 2022بين السيد  أزوار حفيظ ،من
جهة ،و السيد أمزيان عبد االاله من
جهة أخرى.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تـغـيير الشكل القـانوني للشركة
لتصبح شركة ذات مسـؤولية
محدودة لشريك وحيد و  املصادقة
على القانون األسـا�سي الجديد 
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  6و   :7الذي ينص على
مايلي :السيد  أمزيان عبد  االاله
( 1000حصة اجتماعية)
بند  رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد أمزيان عبد االاله
كمسير وحيد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  09ماي
 2022تحت رقم .698
301I
CANOCAF SARL

AUTO ECOLE SELOUANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

الجريدة الرسمية

السعادة رقم  818سلوان 62702 -
الناظور املغرب .
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.14143
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تقرر حل
 AUTO ECOLE SELOUANEشركة
ذات املسؤولية املحدودة  مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي السعادة  رقم
 818سلوان  62702 -الناظور املغرب
نتيجة ل -نهاية نشاط الشركة .
و عين:
السيد(ة) جمال ازراغيد و 
عنوانه(ا) الناظور  62000الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  19نونبر  2021وفي حي
السعادة رقم  818سلوان 62702 -
الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  11أبريل
 2022تحت رقم .573
303I

MAROC
 AUTO ECOLE SELOUANEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السعادة رقم  818سلوان 62702 -
الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.14143
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 AUTO ECOLE SELOUANEمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي السعادة  رقم
 818سلوان  62702 -الناظور املغرب
نتيجة ل  - :نهاية نشاط الشركة .
و  حدد مقر التصفية ب حي
السعادة رقم  818سلوان 62702 -
الناظور املغرب.
و عين:
السيد(ة) جمال ازراغيد و 
عنوانه(ا) الناظور  62000الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
ائتمانية بوعرفة
على الصالحيات املخولة لهم محل
STE HAMDRIP AGRIS
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ائتمانية بوعرفة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  11أبريل
رقم 49زنقة الدار البيضاء بوعرفة
 2022تحت رقم .572
 302Iبوعرفة ،61200 ،بوعرفة املغرب
 STE HAMDRIP AGRISشركة ذات
CANOCAF SARL
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
AUTO ECOLE SELOUANE
أساكا رقم  56بوعرفة 61200 -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بوعرفة املغرب
قفل التصفية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
CANOCAF SARL
املحدودة 
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم التقييد في السجل التجاري :
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
1073
الناظورNADOR ،62000 ،
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 26
MAROC
 AUTO ECOLE SELOUANEشركة أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.HAMDRIP AGRIS
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
إدارة العمليات التجارية أو الصناعية
أو  الزراعية للخدمات املدنية أو 
العسكرية-ابناء واشغال اخرى.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
أساكا رقم  56بوعرفة 61200 -
بوعرفة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد بورزمة  34 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  ميمون عزة   33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بلغالية هشام  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  احمد  بورزمة عنوانه(ا)
دوار والد عبد الكريم بني كيل 61200
بوعرفة املغرب.
السيد  ميمون عزة  عنوانه(ا)
 340تجزئة الطوبة  61200بوعرفة
املغرب.
السيد  بلغالية هشام عنوانه(ا)
رقم  23زنقة جبل لكالخ تجزئة
الرحمة  61200بوعرفة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  احمد  بورزمة عنوانه(ا)
دوار والد عبد الكريم بني كيل 61200
بوعرفة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بفجيج بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .60/2022
304I

10551
AOUSSERD ENGINEERING SNC

SOSI.DIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AOUSSERD ENGINEERING SNC
massira3, av abderrahim
bouabid n°91- ، 73000، Dakhla
maroc
 SOSI.DIMشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املسجد زنقة القنديل الرقم 43
الداخلة  73000 -الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
17885
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23مارس  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 SOSI. :
. DIM
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
الحراسة .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسجد  زنقة القنديل الرقم 43
الداخلة  73000 -الداخلة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سيد احمد ميشان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سيد  احمد  ميشان
عنوانه(ا) حي املسجد شارع ولد البون
رقم  73000 34الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
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10552

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سيد  احمد  ميشان
عنوانه(ا) حي املسجد شارع ولد البون
رقم  73000 34الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 09
أبريل  2021تحت رقم .580/2021
305I
MH CONSEIL

TRANS RHINOCEROS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL
LOT VIADICCI RES RANIA IMM
F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC
 TRANS RHINOCEROSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
فيادي�شي اقامة رانيا عمارة ف
الطابق  1رقم  2عين حرودة 
محمدية  20630 -املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
30119
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 TRANS :
. RHINOCEROS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع نيابة عن اآلخرين.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
فيادي�شي اقامة رانيا عمارة  ف
الطابق  1رقم  2عين حرودة محمدية
 20630 -املحمدية املغرب.

املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيز حوري  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عزيز حوري عنوانه(ا)
دوار البراهمة  1الشالالت املحمدية
 28810املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عزيز حوري عنوانه(ا)
دوار البراهمة  1الشالالت املحمدية
 28810املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  10مارس
 2022تحت رقم .515
306I
STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

AD QUEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL
168ave mohammed diouri
n°5 kenitra ، 14000، kenitra
MAROC
 AD QUESTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23شارع
انوال عمارة فلوري  11مكتب رقم 4
ميموزا القنيطرة  14000 -القنيطرة 
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65435
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 14فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AD :االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .2138
.QUEST
307I
غرض الشركة بإيجاز  - :إعالن
 بيع املنتجات واملواد اإلعالنيةBELGAZI ALI
 تجارةSOLINGE
 تقديم الخدمة.ASSAINISSEMENT
عنوان املقر االجتماعي  23 :شارع
إعالن متعدد القرارات
انوال عمارة فلوري  11مكتب رقم 4
BELGAZI ALI
ميموزا القنيطرة  14000 -القنيطرة 
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها  -طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة،
 ،90000طنجة املغرب
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركةSOLINGE ASSAINISSEMENT 100.000 :
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد التميمي امجد  600 :حصة وعنوان مقرها االجتماعي :املنظر
الجميل -زنقة  101رقم 90000 - 37
بقيمة  100درهم للحصة .
طنجة املغرب.
السيد رافقي اشرف  300 :حصة
«إعالن متعدد القرارات»
بقيمة  100درهم للحصة .
رقم التقييد في السجل التجاري:
السيد التميمي فرات  100 :حصة
.29711
بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
األسماء الشخصية والعائلية
املؤرخ في  18أبريل 2022
وصفات ومواطن الشركاء :
تم اتخاذ القرارات التالية:
السيد  التميمي فرات عنوانه(ا)
قرار رقم  :1الذي ينص على
رينجزتيدسغاتان  3إل جي 164 1102
مايلي :بمقت�ضى عقد  االراثة لوفاة 
 48كيستا السويد   110216448شريك بشركة السيد  محمد  بوليند 
كيستا السويد.
ترجمان تم توزيع حصصه  50على
السيد  رافقي اشرف عنوانه(ا) الورثة -.السيد اياد ترجمان  8حصة
رقم  93تجزئة بريكة القنيطرة   - .السيدة نرمين بنمبارك  8حصة
 14000القنيطرة املغرب.
 - .السيدة  هدى ترجمان  8حصة
السيد  التميمي امجد  عنوانه(ا)  - .السيدة  جانت الين ترجمان 26
رينجزتيدسغاتان  3إل جي  1102حصة.
 48 164كيستا ستوكهولم السويد 
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
 110216448كيستا ستوكهولم الجمع العام يوافق على السيد  اياد
السويد.
ترجمان و  السيدة نرمين بنمبارك
األسماء الشخصية والعائلية و  السيدة  هدى ترجمان و  السيدة 
ومواطن مسيري الشركة:
جانت الين ترجمان كشركاء جدد في
السيد  التميمي امجد  عنوانه(ا) الشركة.
رينجزتيدسغاتان  3إل جي 1102
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
 48 164كيستا ستوكهولم السويد  الجمع العام يقرر بأن السيد محمد 
 110216448كيستا ستوكهولم ابضالص املسير الوحيد  ملدة  غير
السويد
محددة - .توقيع للمسير .
السيد  رافقي اشرف عنوانه(ا)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
رقم  93تجزئة بريكة القنيطرة  النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 14000القنيطرة املغرب
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تعديل الفصول  7و  13و  16للنظام
االسا�سي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254165
308I
FLASH ECONOMIE

SOGESOFT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 SOGESOFTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة بيرل
وجدة عمارة  10رقم 60000 - 33
وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
39381
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 :
.SOGESOFT
غرض الشركة بإيجاز  :هندسة
البرمجيات ونظم املعلومات..
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
بيرل وجدة  عمارة   10رقم - 33
 60000وجدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  بن عطة 1.000 :

حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بن عطة عنوانه(ا)
طريق بوقنادل تجزئة لعلج رقم 1
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بن عطة عنوانه(ا)
طريق بوقنادل تجزئة لعلج رقم 1
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  18ماي 2022
تحت رقم .1546
309I
FIDUBAC SARL

FRUTAS DE ORO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين
الشقة رقم  11الناضور NADOR،
62000، nador maroc
 FRUTAS DE OROشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي باريو 
تشينو بني انصار الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.14223
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  17ماي  2022تمت إضافة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
الحالي :
استيراد وتصدير الفواكه
والخضروات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .841
310I
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MCS CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL
RES SOFIA PALMERAIE IMM
F N106, AV ABDELKRIM
KHETTABI RES SOFIA
PALMERAIE IMM F N106،
40000، MARRAKECH MAROC
 MCS CONSEILشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة أ2
إقامة االزهرتقسيم املنزه عملية
العمران باب إغلي  40020مراكش -
 40020مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.84229
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  31مارس  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  MCS CONSEIL
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شقة أ 2إقامة
االزهرتقسيم املنزه عملية العمران
باب إغلي  40020مراكش 40020 -
مراكش املغرب نتيجة ل  :قرار
الشريك الوحيد.
و  حدد مقر التصفية ب شقة
أ 2إقامة االزهرتقسيم املنزه عملية
العمران باب إغلي  40020مراكش -
 40020مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) إميلي بيجنول و 
عنوانه(ا) باب إغلي فيال رقم  8عملية
مسكليل  40020مراكش 40020
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04ماي
 2022تحت رقم .4797
311I
NADEK CONSULTING

CAFETERIA EL MAIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

NADEK CONSULTING
WILAYA CENTER RES SALIM
10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN
MAROC
 CAFETERIA EL MAINشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ازرو 
رقم  1قيسارية باسم هللا رقم - 17
 93000تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.26721
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  18ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  CAFETERIA EL
 MAINمبلغ رأسمالها  90.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ازرو 
رقم  1قيسارية باسم هللا رقم 17
  93000تطوان املغرب نتيجة ل :عدم انطالق نشاط الشركة.
ر
و حدد مقر التصفية ب شارع از و 
رقم  1قيسارية باسم هللا رقم - 17
 93000تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد  العزيز املين و 
عنوانه(ا) حي القلعة شارع النيل 2
 93000املضيق املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
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.INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
عقارات.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
ابو  زايد الدادو�سي رقم 9املعاريف -
 20330الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  إلياس الخيلي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  إلياس الخيلي عنوانه(ا)
قطاع م رقم 24حي فونتي اكادير
 80010اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  إلياس الخيلي عنوانه(ا)
قطاع م رقم 24حي فونتي اكادير
 80010اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825379
314I

تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
نقل حصص الشركة  :نقل 500
حصة من السيد محمد كريم بنونة
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم ل  602153الى السيد  عمر
الطوب الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم ل.281190
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة دات مسؤولية محدودة  الى
شركة دات مسؤولية محدودة  دات
شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
مالك الشركة الرئي�سي الوحيد 
السيد عمر الطوب ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم ل ،281190
والساكن بشارع عبد الخالق الطريس
فيال الطوب تطوان
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة دات مسؤولية محدودة  الى
شركة دات مسؤولية محدودة  دات
شريك وحيد
بند  رقم  :3الذي ينص على
مايلي :السيد عمر الطوب يساهم في
الشركة نقدا بما مجموعه 100.000
الف درهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .1255
315I

السيد  رضوان تبكورت 1.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  23ماي حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
 2022تحت رقم .1236
 312Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان تبكورت عنوانه(ا)
FIDUCIAIRE JURICO, SARL
البرانص  02نرجس شارع االقحوان
FLOMM
رقم  90000 36طنجة املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد رضوان تبكورت عنوانه(ا)
FIDUCIAIRE
JURICO, SARL
البرانص  02نرجس شارع االقحوان
 04زنقة جبل طارق ،إقامة جبل رقم  90000 36طنجة املغربطارق ،الطابق الرابع رقم ، 9
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،90000طنجة املغرب
التجارية بطنجة بتاريخ  24مارس
 FLOMMشركة ذات مسؤولية
 2022تحت رقم .252277
محدودة ذات الشريك الوحيد
313I
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع
CONCILIUM EXPERTISE
شارع الحسن األول و زنقة الكشاف
اقامة نجاة الشقة  9مكتب  5رقم
BNC INVEST
 90000 - 6/5طنجة املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري
:
CONCILIUM EXPERTISE
 ,9زنقة مو�سى ابن نصير ،الطابق
125815
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في الخامس ،شقة رقم  18،غوتيي الدار
 15مارس  2022تم إعداد القانون البيضاء  ،20060 ،الدار البيضاء
املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
محدودة ذات الشريك الوحيد   BNC INVESTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
TOUBEN TRADING
إعالن متعدد القرارات
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي رقم 9املعاريف -
جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
مسؤولية محدودة ذات الشريك
شارع الحسن األول ،إقامة باب
 20330الدار البيضاء املغرب
الوحيد.
العقلة د ،الطابق األر�ضي ،تطوان
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند 
تطوان ،93000 ،تطوان املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
« TOUBEN TRADINGشركة ذات
.FLOMM
موثقة
املسؤولية املحدودة»
544567
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
شارع
االجتماعي:
مقرها
وعنوان
في
مؤرخ
عرفي
عقد 
بمقت�ضى
االثاث و املفروشات  -اللوجيستيك -
AGENCE EL YOUSRE
 01أبريل  2022تم إعداد القانون الحاج محمد بنونة رقم  11بلوك د
تصدير و استيراد.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك
عنوان املقر االجتماعي  :تقاطع األسا�سي لشركة ذات مسؤولية محل رقم  2الطابق االر�ضي بوجراح
موثقة
تطوان تطوان  93000تطوان
شارع الحسن األول و زنقة الكشاف محدودة ذات الشريك الوحيد 
مكناس إقامة وليلي  B1الطابق
املغرب.
اقامة نجاة  الشقة  9مكتب  5رقم باملميزات التالية:
األول شقة رقم  23سيدي سعيد 
«إعالن متعدد القرارات»
شكل الشركة  :شركة ذات
 90000 - 5/6طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها مسؤولية محدودة ذات الشريك رقم التقييد في السجل التجاري :طريق الرباط مكناس إقامة وليلي B1
الطابق األول شقة رقم  23سيدي
.26933
الوحيد.
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي سعيد طريق الرباط ،0 ،مكناس
تسمية الشركة متبوعة عند 
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  BNC :املؤرخ في  12ماي 2022
درهم ،مقسم كالتالي:
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 AGENCE EL YOUSREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بمكناس
ديور السالم طريق سيفيطا العمارة 
 17بمكناس ديور السالم طريق
سيفيطا العمارة  50000 17مكناس
املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.19925
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تم اإلعالم
بوفاة  الشريك اسماعيل اسماعيلي
ً
و  توزيع حصصه على الورثة تبعا
لرسم اإلراثة املؤرخ في  16يونيو 
 2021بالشكل األتي :
السيد(ة) محمد اسماعيلي 938 ،
حصة .
السيد(ة) عزيز اسماعيلي 972 ،
حصة .
السيد(ة) عبد اللطيف اسماعيلي
 962 ،حصة .
السيد(ة) عبد  هللا اسماعيلي ،
 929حصة .
السيد(ة) خديجة اسماعيلي ،
 467حصة .
السيد(ة) لطيفة اسماعيلي ،
 467حصة .
السيد(ة) تورية اسماعيلي 468 ،
حصة .
السيد(ة) سعاد اسماعيلي 468 ،
حصة .
السيد(ة) عزيزة اسماعيلي 467 ،
حصة .
السيد(ة) فاطيمة خفيف 862 ،
حصة .
القانوني
اإليداع
تم
باملحكمة التجارية بمكناس
بتاريخ  17ماي  2022تحت رقم
.40411122005789
316I
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زنكا كار

MCS CONSEIL

زنكا كار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

زنكا كار
شارع الحسن الثاني  326العروي،
 ،62000الناضور املغرب
زنكا كار شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحسن الثاني  326العروي 62000
الناضور املغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.10501
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12مارس  2019تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) ميمون الكراز
 1.650حصة اجتماعية من أصل
 1.650حصة لفائدة  السيد  (ة)
محمد الكراز بتاريخ  12مارس .2019
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  26شتنبر
 2019تحت رقم .4346
318I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL
RES SOFIA PALMERAIE IMM
F N106, AV ABDELKRIM
KHETTABI RES SOFIA
PALMERAIE IMM F N106،
40000، MARRAKECH MAROC
 MCS CONSEILشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شقة
أ 2إقامة االزهرتقسيم املنزه عملية
العمران باب إغلي  40020مراكش -
 40020مراكش املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.84229
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  15أبريل  2022تقرر
حل  MCS CONSEILشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
العبدالوي لالشغال املحاسبتية
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة أ2
STE JAD MIRAL
إقامة االزهرتقسيم املنزه عملية
العمران باب إغلي  40020مراكش  -شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 40020مراكش املغرب نتيجة لقرار
تأسيس شركة
الشريك الوحيد.
ي
العبدالو  لالشغال املحاسبتية
و عين:
ل
السيد(ة) إميلي بيجنو  و  عمارة نوميديا شارع محمد الخامس
عنوانه(ا) فيال باب إغلي رقم  8عملية الطابق 2الشقة 3تازة ،35000 ،
تازة املغرب
مسكليل  40020مراكش املغرب
 STE JAD MIRALشركة ذات
كمصفي (ة) للشركة.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
الوحيد
بتاريخ  15أبريل  2022وفي شقة
أ 2إقامة االزهرتقسيم املنزه عملية وعنوان مقرها اإلجتماعي  135زنقة
العمران باب إغلي  40020مراكش -
طنجة  35000 -تازة املغرب
 40020مراكش املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
التجارية بمراكش بتاريخ  23ماي رقم التقييد في السجل التجاري :
 2022تحت رقم .5530
6487
317I
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 STE :
. JAD MIRAL
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة 
بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  135 :زنقة
طنجة  35000 -تازة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة60.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيدة  خديجة قديز 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة قديزي عنوانه(ا)
فرنسا  33600بيساك فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  ادريس السبع عنوانه(ا)
فرنسا  33600بيسلك فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة  بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .168
319I
CWA MOROCCO

ARINC MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CWA MOROCCO
 ،17زنقة البحتوري حي كوتيي،
 ،20060الدار البيضاء املغرب
 ARINC MAROCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،17زنقة
البحتري ،حي كوتيي ،الطابق األر�ضي

الجريدة الرسمية
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  20060الدار البيضاء املغرب.تعيين مسير جديد للشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.18356
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
FIDUCIAIRE MOLIFID
املؤرخ في  18أبريل  2022تم تعيين
AVENUE MOHAMED V
مسير جديد للشركة السيد(ة) كيغان RESIDENCE AL ANDALOUSE
سوزان كمسير آخر
B BUREAU N°09 ، 92000،
تبعا لقبول استقالة املسير.
LARACHE MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة  ALTA PROشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ماي  2022تحت رقم .825372
شعبان  1رقم 92000 - 174
320I
العرائش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
LAHJOUJICAPITAL
رقم التقييد في السجل التجاري
OTAXO
.2061
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك
قرار
بمقت�ضى
الشريك الوحيد
الوحيد  املؤرخ في  18ماي 2022
رفع رأسمال الشركة
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
LAHJOUJICAPITAL
قدره « 800.000درهم» أي من
BD EMILE ZOLA RES AL
« 1.600.000درهم» إلى «2.400.000
 KARAM CASABLANCA، 40450،درهم» عن طريق  :إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 OTAXOشركة ذات مسؤولية
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  26ماي
محدودة ذات الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .551
وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق
322I
سفلي اقامة البيضا  2رقم 50
شارع محمد سادس 20450 -
رمزي لالستشارات
الدارالبيضاء املغرب .
STE AHL TAIMA
رفع رأسمال الشركة
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري .-
رمزي لالستشارات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  شارع  24نونبر عمارة حمدي ولد 
املؤرخ في  17شتنبر  2021تم الرشيد الطابق رقم  01شقة رقم 01
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره العيون  ،70000 ،العيون املغرب
« STE AHL TAIMAشركة ذات
« 3.000.000درهم» أي من
« 1.000.000درهم» إلى « 3.000.000املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
درهم» عن طريق  :إدماج احتياطي أو 
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال .عطار خط الرملة رقم  40عمارة 02
تم اإليداع القانوني باملحكمة الطابق االول زنقة اصيلة70000 - .
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
العيون املغرب.
أكتوبر  2021تحت رقم .794920
«إعالن متعدد القرارات»
 321Iرقم التقييد في السجل التجاري:
FIDUCIAIRE MOLIFID

ALTA PRO
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.5503
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11ماي  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :استقالة مسير السابق و تعيين
مسير جديد.
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تحيين النضام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :16الذي ينص على
مايلي :نسيير الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1505/2022
323I
IZDIHAR CONSEIL

لفيغم دو جمال LA FERME DE
JAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :لفيغم
دو جمال .LA FERME DE JAMAL
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
املنتجات الزراعية والثقافة الحكيمة
تشغيل أنظمة الري
استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :زنيت
بزنيس سونطر زنقة مسلم بوكار
الشقة  14الطابق 3باب دكالة -
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  جمال العرابي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  جمال العرابي عنوانه(ا)
دوار أوالد زايد  األوداية 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  جمال العرابي عنوانه(ا)
دوار أوالد زايد  األوداية 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136184
324I

IZDIHAR CONSEIL
RÉSIDENCE IBN SINA, N°18izdihar, Marrakech ، 40100،
Marrakech Maroc
لفيغم دو جمال LA FERME DE
 JAMALشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنيت
بزنيس سونطر زنقة مسلم بوكار
موثقة
الشقة  14الطابق 3باب دكالة -
 40000مراكش املغرب
كر افكس
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
موثقة
زاوية شارع باحماد زنقة سجلماسة
125871
إقامة الوفاء الطابق  3بلفدير ،
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  2022تم إعداد القانون
 ،20300الدارالبيضاء املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية كرافكس «شركة ذات املسؤولية
املحدودة»
محدودة ذات الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها االجتماعي 10 :زنقة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات سطوكهولم  - -الدارالبيضاء املغرب.
مسؤولية محدودة ذات الشريك «مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
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رقم التقييد في السجل التجاري:
.72495
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20شتنبر  1999تقرر
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع
مقتضيات القانون5-96 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  1999تحت رقم .159964
325I
SOCIETE FAN MODE

EL BACHIR PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOCIETE EL BACHIR PROMO
MAKATIB MADINA 3 ATLAS
FES ، 30000، FES MAROC
 EL BACHIR PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1
شارع الفرزدق رقم  1شارع الفرزدق
 3000فاس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.47845
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) البشير عبد 
الهادي  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمدأمين كطوع بتاريخ  01أكتوبر
.2021
تفويت السيد (ة) سكيف بوشتة
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) فؤاد
ملنور بتاريخ  01أكتوبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2566
326I
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SAFA ACCOUNTING COMPANY
الشركة  99 :سنة .
M.A NORD BUREAUTIQUE
مبلغ رأسمال الشركة80.000 :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات درهم ،مقسم كالتالي:
الشريك الوحيد
السيد  محمد  امين اليعقوبي :
تأسيس شركة
 800حصة بقيمة  100درهم للحصة
SAFA ACCOUNTING
.
COMPANY
األسماء الشخصية والعائلية
شارع الجيش امللكي اقامة ايمان
وصفات ومواطن الشركاء :
الطابق  5رقم  9تطوان ،93000 ،
السيد  محمد  امين اليعقوبي
تطوان املغرب
عنوانه(ا) شارع املامون زنقة  12رقم
M.A NORD BUREAUTIQUE
 93000 74تطوان املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الديزة،
السيد  محمد  امين اليعقوبي
شارع مصمودة رقم  10مرتيل
عنوانه(ا) شارع املامون زنقة  12رقم
 93150تطوان املغرب
 93000 74تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
االبتدائية بتطوان بتاريخ  26ماي
رقم التقييد في السجل التجاري  2022 :تحت رقم .1256
31619
327I
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
موثقة
 18ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
AGENCE EL YOUSRE
محدودة ذات الشريك الوحيد  شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك
باملميزات التالية:
موثقة
شكل الشركة  :شركة ذات
مكناس إقامة وليلي  B1الطابق
مسؤولية محدودة ذات الشريك
األول شقة رقم  23سيدي سعيد 
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  طريق الرباط مكناس إقامة وليلي B1
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  M.A :الطابق األول شقة رقم  23سيدي
سعيد طريق الرباط ،0 ،مكناس
. NORD BUREAUTIQUE
املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :شراءو بيع
أليات ،معدات وأثاث املكاتب وبصفة  AGENCE EL YOUSREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
عامة جميع أجهزة املكاتب؛
 شراءو  بيع أجهزة ومستلزمات وعنوان مقرها اإلجتماعي بمكناسديور السالم طريق سيفيطا العمارة 
الحاسوب؛
 17بمكناس ديور السالم طريق
 شراء ،بيع،تجارة وتوزيع جميعأنواع املستلزمات والكتب املدرسية؛ سيفيطا العمارة  50000 17مكناس
املغرب.
تركيب ،صيانة ،إصالح وإعداد
وفاة شريك
جميع أنواع أليات ومعدات املكاتب
رقم التقييد في السجل التجاري
وكذا أجهزة الحاسوب والهواتف؛
.19925
 التجارة بصفة عامة.بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الديزة ،شارع مصمودة  رقم  10املؤرخ في  21مارس  2022تم اإلعالم
بوفاة  الشريك زهور االسماعيلي
مرتيل  93150تطوان املغرب.
ً
املدة  التي تأسست من أجلها و  توزيع حصصه على الورثة تبعا

10557

لرسم اإلراثة املؤرخ في  16ماي 2022
بالشكل األتي :
السيد(ة) اسماعيل اسماعيلي ،
 6.900حصة .
السيد(ة) محمد اسماعيلي 10 ،
حصة .
السيد(ة) عزيز اسماعيلي 44 ،
حصة .
السيد(ة) عبد اللطيف اسماعيلي
 34 ،حصة .
السيد(ة) خديجة اسماعيلي 2 ،
حصة .
السيد(ة) لطيفة اسماعيلي 2 ،
حصة .
السيد(ة) تورية اسماعيلي 3 ،
حصة .
السيد(ة) سعاد اسماعيلي 3 ،
حصة .
السيد(ة) عزيزة  اسماعيلي 2 ،
حصة .
القانوني
اإليداع
تم
باملحكمة التجارية بمكناس
بتاريخ  17ماي  2022تحت رقم
.40411122005789
328I
مكتب االستشارات واملحاسبة

OXYHEALTH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة
 ,6شارع القدس ,تابريكت ،11000 ،
سال املغرب
 OXYHEALTHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,15شارع
االبطال ,رقم  ,4اكدال 10090 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
160633
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 04أبريل  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 :
.OXYHEALTH
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
وتصميم وتركيب وصيانة غرف
الضغط العالي.
استيراد وتصدير جميع املعدات
الطبية
شراء وبيع وإصالح وصيانة
األجهزة الطبية والعلمية.
• شراء وبيع املواد االستهالكية
الطبية..
عنوان املقر االجتماعي  ,15 :شارع
االبطال ,رقم  ,4اكدال 10090 -
الرباط املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوهاج أنيس  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد قدوري أحمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بوهاج أنيس عنوانه(ا)
شارع مديونة ,إقامة فضل هللا ,2
عمارة   ,8الشقة , 3بطانة 11040
سال املغرب.
السيد  قدوري أحمد  عنوانه(ا)
حي الرياض  10100الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بوهاج أنيس عنوانه(ا)
شارع مديونة ,إقامة فضل هللا ,2
عمارة   ,8الشقة , 3بطانة 11040
سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .125099
329I
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مكـتـب الخبـرة الغالـي

موثقة

CREATIVE WEB

AGENCE EL YOUSRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تفويت حصص

حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
موثقة
مكناس إقامة وليلي  B1الطابق
األول شقة رقم  23سيدي سعيد 
طريق الرباط مكناس إقامة وليلي B1
الطابق األول شقة رقم  23سيدي
سعيد طريق الرباط ،0 ،مكناس
املغرب
 AGENCE EL YOUSREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بمكناس
ديور السالم طريق سيفيطا العمارة 
 17بمكناس ديور السالم طريق
سيفيطا العمارة  50000 17مكناس
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.19925
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) خديجة و 
لطيفة و  تورية و  سعاد و  عزيزة 
اسماعيلي  2.337حصة اجتماعية
من أصل  7.000حصة لفائدة السيد 
(ة) محمد و  عزيز و  عبد  اللطيف
اسماعيلي بتاريخ  01أبريل .2022
تم اإليداع القانوني
باملحكمة التجارية بمكناس
بتاريخ  17ماي  2022تحت رقم
.40411122005789
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مكـتـب الخبـرة الغالـي
 ,39شارع محمد الخامس البيضـاء ،
 ،20000الدارالبيضاء املغرب
 CREATIVE WEBشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 60زنقة  56مجموعة س األلفة -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.250809
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  19نونبر  2020تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  CREATIVE WEB
مبلغ رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  60زنقة
 56مجموعة س األلفة 20000 -
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم
تحقيق هدف الشركة إلكراهات
اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب رقم 60
زنقة  56مجموعة س األلفة 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد  االله مرواد و 
عنوانه(ا) زنقة  56رقم  64مجموعة
س األلفة  20000الدارالبيضاء
FIDUCIAIRE HAMDELS
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
KOYA TRAVAUX SARL AU
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
على الصالحيات املخولة لهم محل
الشريك الوحيد
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
تأسيس شركة
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
FIDUCIAIRE HAMDELS
تم اإليداع القانوني باملحكمة Cité Essalam, Appt 4 Imm 22
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ Casablanca, Hay Hassani, Hay 27
ماي  2021تحت رقم .780067
Essalam، 20230، CASABLANCA
maroc
330I

KOYA TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قامة
الزرقاء  117 ،زنقة ابن منير،
الطابق األول الشقة رقم 2املعا ريف
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544333
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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 KOYA :
.TRAVAUX SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :قامة
الزرقاء  117 ،زنقة ابن منير ،الطابق
األول الشقة رقم 2املعا ريف الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان الكحالوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عثمان الكحالوي
عنوانه(ا) الوفاق  2زنقة  61رقم 37
االلفة  20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عثمان الكحالوي
عنوانه(ا) الوفاق  2زنقة  61رقم 37
االلفة  20000الدار البيضاء املغرب

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825137
332I
CABINET BAHMAD

Five Seasons Investments

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة  د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش،
 ،40000مراكش املغرب
Five Seasons Investments
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
رقم  2في اليمين ،شقة رقم  ،6زاوية
زنقة طارق ابن زياد و  ابن عائشة،
إقامة اكسال سيور ،عمارة  - ،18
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125703
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 29أبريل  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 Five :
. Seasons Investments
غرض الشركة بإيجاز  :كراء شقق
وفيالت مفروشة.
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  إيريك جوزيف كوتير
عنوانه(ا)  391روت دو لوتبينيير
 J7V0H4فودروي-دوريون كيبيك
كندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  إيريك جوزيف كوتير
عنوانه(ا)  391روت دو لوتبينيير
 J7V0H4فودروي-دوريون كيبيك
كندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .136013
333I
NA CONSEIL

Ouba event activities

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

.event activities
غرض الشركة بإيجاز - :تنضيم
الحفالت
خدمات االستقبال واإلرشاد.عنوان املقر االجتماعي  :طريق
تاركة اقامة خالد رقم  10شارع  4د
م م الطابق التاني مراكش مراكش
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  العيساوي مريم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اباحسو انور  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  العيساوي مريم 500 :
بقيمة  100درهم.
السيد اباحسو انور
 500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العيساوي مريم عنوانه(ا)
رقم  2تجزئة منيرة بطانة سال 11002
سال املغرب.
السيد  اباحسو  انور عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العيساوي مريم عنوانه(ا)
رقم  2تجزئة منيرة بطانة سال 11002
سال املغرب
السيد  اباحسو  انور عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .135834
334I

NA CONSEIL
marrakeh marrakeh، 40000،
marrakech MAROC
 Ouba event activitiesشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
تاركة اقامة خالد رقم  10شارع  4د
م م الطابق التاني مراكش مراكش
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125549
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 19أبريل  2022تم إعداد القانون
مكتب التوثيق
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
SFRS WOOD SARL AU
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة.
خطإ
استدراك ٍ
مكتب التوثيق
تسمية الشركة متبوعة عند 
طنجة  ،شارع بلجيكا  ،العمارة 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Ouba :

10559

 ،3الشقة رقم  ،02الطابق األول ،
 ،90000طنجة املغرب
اس اف ار وود ش م م م و « SFRS
WOOD» SARL A U
شركة ذات املسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ،
بني مكادة  ،شارع العربية السعودية،
العمارة   ،09املركب السكني أهال،
بلوك ب  ،1املحل  .262طنجة،19 ،
شارع الجبهة الوطنية  9000طنجة
املغرب.
خطإ وقع بالجريدة 
إستدراك
ٍ
الرسمية عدد  5712بتاريخ  20أبريل
.2022
بدال من  :املدة التي تأسست من
أجلها الشركة :املغرب سنة يرجى
تصحيحها بما يلي
يقرأ  :املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
الباقي بدون تغيير.
335I
مكتب التوثيق

SMAI INVEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
خطإ
استدراك ٍ

مكتب التوثيق
طنجة  ،شارع بلجيكا  ،العمارة 
 ،3الشقة رقم  ،02الطابق األول ،
 ،90000طنجة املغرب
اسماعي انفست ش م م م و  «
smai invest « SARL A U
شركة ذات املسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ،
بني مكادة  ،شارع العربية السعودية،
العمارة   ،09املركب السكني أهال،
بلوك ب  ،1املحل  .262طنجة،19 ،
شارع الجبهة الوطنية  9000طنجة
املغرب.
خطإ وقع بالجريدة 
إستدراك
ٍ
الرسمية عدد  5712بتاريخ  20أبريل
.2022
بدال من  :املدة التي تأسست من
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10560

أجلها الشركة  :املغرب سنة يرجى
تصحيحها بما يلي:
يقرأ  :املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
الباقي بدون تغيير.
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FIDUNION-MAROC

إيكو طواليط

إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
إيكو طواليط «شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي ,3 :زنقة
ميشيل أنج ,الطابق السفلي,حي
راسين  20100 -الدار البيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.271951
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
إستمرار نشاط الشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
إعادة تشكيل الوضع الصافي للشركة
بقيمة ال تقل عن ربع رأس املال
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :0الذي ينص على
مايلي0:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825782
337I

lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
CENTRALE MEDICAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة
 653الطابق  4الشقة رقم - 11
 20000البيضاء املغرب .
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.539287
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  18ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  CENTRALE
 MEDICAL INVESTمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة كلميمة إقامة لو 
لوفغ رقم اإلقامة  653الطابق 4
الشقة رقم  20000 - 11البيضاء
املغرب نتيجة ل  :حل شركة.
و  حدد مقر التصفية ب زنقة
كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة
 653الطابق  4الشقة رقم - 11
 20000البيضاء املغرب .
و عين:
السيد(ة) حمزة  دحماني و 
عنوانه(ا)  51تجزئة ياسمينة طابق 1
شقة  2طريق تدارت باشكو 20420
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :حل شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825064
338I

aice compta

CENTRALE MEDICAL
INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

aice compta

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

SOCIETE TB DU
COMMERCE INTER
NATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
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تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
FIDUCIAIRE
OUARDIGHA
السيد صالح توبة عنوانه(ا) زنقة
 AG RUE DU LAC ET RUE DESسوق الحبوب رقم 25350 159
 MARTYRS OUED ZEM، 25350،وادي زم املغرب
OUED ZEM MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 SOCIETE TB DU COMMERCEاالبتدائية بوادي زم بتاريخ  27ماي
 INTER NATIONALشركة ذات  2022تحت رقم .56
مسؤولية محدودة ذات الشريك
339I
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
العيون رقم  25350 - 16وادي زم
)DON MOTO (SARL.AU
املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
AVENUE DES FARS APPT 920
1307
N°1 CYM RABAT ، 10000،
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05ماي  2022تم إعداد القانون
RABAT MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  )DON MOTO (SARL.AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم,2 :
مسؤولية محدودة ذات الشريك زنقة عنابية ،قطاع  ، 1حي الرياض -
 10000الرباط املغرب
الوحيد.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 SOCIETE TB DU COMMERCEرقم التقييد في السجل التجاري :
160533
. INTER NATIONAL
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
غرض الشركة بإيجاز  :استراد
 10ماي  2022تم إعداد القانون
وتصدير
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
مطعم
محدودة ذات الشريك الوحيد 
سوق ممتاز.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
العيون رقم  25350 - 16وادي زم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 90.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها DON :
.)MOTO (SARL.AU
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  :بيع ،شراء
السيد  صالح توبة  900 :حصة
وتركيب الدراجات النارية ولوازمها ،
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية التصدير واالستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم,2 :
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح توبة عنوانه(ا) زنقة زنقة عنابية ،قطاع  ، 1حي الرياض -
سوق الحبوب رقم  10000 25350 159الرباط املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
وادي زم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية الشركة  99 :سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بني مو�سى عبد هللا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بني مو�سى عبد  هللا
عنوانه(ا) تجزئة السالمة ،رقم
 ،41سيدي معروف  20192الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بني مو�سى عبد  هللا
عنوانه(ا) تجزئة السالمة ،رقم
 ،41سيدي معروف  20192الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .125000
340I
FICAGEST

HAOUZ CERAME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

FICAGEST
Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
 ،2 APPT N° 12 ، 40100مراكش
maroc
« HAOUZ CERAMEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
الزيتون رقم  11ايت اورير الحوز -
 40000مراكش املغرب.
«استمرار نشاط الشركة»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.65563
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15أبريل  2022تقرر ما يلي:
 .1قرار بعدم حل الشركة رغم
الخسائر املسجلة.
 .2تخفيض رأسمال الشركة
بمبلغ يساوي  600.000درهم

الجريدة الرسمية

األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أبريل وصفات ومواطن الشركاء :
 2022تحت رقم .135193
السيد زكرياء الحطيئة عنوانه(ا)
 341Iزنقة أم البنين  ,عمارة ميموزا  ,رقم
ب  40000 , 12مراكش املغرب.
Etude El houtaia Zakaria
األسماء الشخصية والعائلية
ZYMYS TRAINING
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد  رشيد  الراجي عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
دوار ماشو  ,بلوك  , 4رقم 40130 , 53
تأسيس شركة
 ,مراكش املغرب
Etude
El
houtaia Zakaria
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ,84 ,شارع الزرقطوني  ,الطابق
التجارية بمراكش بتاريخ  05ماي
الرابع  ,رقم  , 11جليز  ,مراكش
 2022تحت رقم .135435
املغرب
342I
 ZYMYS TRAININGشركة ذات
CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE
مسؤولية محدودة ذات الشريك
DU NORD
الوحيد
MAROC INGENIERIE
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :املسيرة 
PLASTIC SARL
 , 2عملية الغالي  ,متجر رقم - 23
شركة ذات املسؤولية املحدودة
- 40140مراكش املغرب
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
MAROC INGENIERIE PLASTIC
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
مقرها اإلجتماعي :زاوية شارع حسن
125191
 2زنقة عبد الرحمان السرغيني
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
إقامة وليد مدخل س رقم 08
املحمدية
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  رقم التقييد في السجل التجاري :
30659
باملميزات التالية:
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 22
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  املحدودة باملميزات التالية
شكل الشركة  :شركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املسؤولية املحدودة
.ZYMYS TRAINING
MAROC INGENIERIE
غرض الشركة بإيجاز  :األنشطة
:PLASTIC SARLتسمية الشركة
الرياضية والفنية.
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
عنوان مقرها اإلجتماعي  :املسيرة 
 , 2عملية الغالي  ,متجر رقم  - 23البالستيك
مقرها اإلجتماعي :زاوية شارع
- 40140مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها حسن  2زنقة عبد  الرحمان
السرغيني إقامة وليد مدخل س رقم
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 08 10.000 :املحمدية
املدة  التي تأسست من أجلها
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  زكرياء الحطيئة  100 :الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

10561

درهم ،مقسم كالتالي
السيدة حمامة فتيحة  250حصة
السيد MEGIAS Bernard
 250حصة
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء
السيدة  حمامة فتيحة عنوانها
تجزئة ياسمينة رقم  40املحمدية
السيد MEGIAS Bernard
عنوانه زنقة ماكارو  رقم 106
تجزئة السييستا املحمدية
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة
السيدة  حمامة فتيحة عنوانها
تجزئة ياسمينة رقم  40املحمدية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم 1011
343I
CONSEILS PODER FIDUSAHARA

HML SUD

إعالن متعدد القرارات

CONSEILS PODER
FIDUSAHARA
حي الفتح زنقة ينبع رقم  32العيون ،
 ،70000العيون املغرب
« HML SUDشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم
 1894العيون  - -العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.41659
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19ماي  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي HML SUD SARL :رأسمالها
 100.000 ،00درهم املقر االجتماعي:
حي القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم
 1894العيون تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية 1-بمقت�ضى عقد  عرفي
مؤرخ بتاريخ  18ماي  2022واملسجل
بتاريخ  18ماي  2022بالعيون تم

الجريدة الرسمية

10562

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
املميزات التالية* :الشكل :شركة
محدودة املسؤولية *التسميةHML :
* SUDاملوضوع :الغرض من الشركة
هو  القيام بالعمليات التالية نيابة
عنها وبالنيابة عن أطراف تالية في
املغرب أو  الخارج  :التمويل جميع
اعمال النظافة الخاصة باملحالت
العامة والخاصة واملصانع واملطارات
املوانئ واملؤسسات التابعة للدولة *
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 :حي القدس تجزئة
الوفاق بلوك د رقم  1894العيون
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :01الذي ينص على
مايلي - :املدة  املحددة للشركة:هي
 99سنة (تسعة وتسعون سنة)- .
رأس املال:حدد رأسمال الشركة في
مبلغ 000.00 100درهم ،مجزأ على
 1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة .مقسم على * :
السيد محمد ايت قاسم  500:حصة
السيد ملساعدي حنان  500:حصة -
إدارة الشركة :تسيير الشركة ملدة غير
محددة من طرف السيد محمد ايت
قاسم  -السنة االجتماعية :من فاتح
يناير إلى  31دجنبر- 2 .تم تسجيل
الشركة باملركز الجهوي لالستثمار
بالدار البيضاء بتاريخ  19ماي 2022
تحت عدد  41659تحت رقم ايداع
1397/2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .1397/2022
344I
FLASH ECONOMIE

PROCARO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

PROCARO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها 10.000:درهم
مقرها االجتماعي 119:شارع عبد 
املومن رقم - 18الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
523511
حل شركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الدار البيضاء بتاريخ  31دجنبر 2020
قرر الجمع العام :
حل شركةمصف بأوسع الصالحيات؛
تعيينٍ
تحديد مقر التصفيةسلطة تنفيذ اإلجراءاتالقانونية ؛
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825327
345I
FLASH ECONOMIE

MBE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
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قصد 

القيام

الصالحيات
باإلجراءات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
ماي  2022تحت رقم .823578
346I
FLASH ECONOMIE

EL HARRAS TRAVAUX
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

EL HARRAS TRAVAUX
SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها100000:
مقرها االجتماعي  46شارع
الزرقطوني الطابق  2الشقة - 6
الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري:
496045
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ بتاريخ  20أبريل  2022قرر
الشركاء ما يلي
إضافة النشاط التالي اإلنعاش
العقاري إلى نشاط الشركة الحالي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم 17349
347I

MBE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها 100000:درهم
مقرها االجتماعي 14:زنقة امام
SOCIETE FAN MODE
الطبراني الطابق األر�ضي -الدار
البيضاء
STE BATI GUIDE PROMO
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
523511
STE BATI GUIDE PROMO
تحويل املقر االجتماعي للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبعا ملقت�ضى الجمع العام
وعنوان مقرها اإلجتماعي
االستثنائي املؤرخ بتاريخ  11فبراير
 2022اتخد الشريك الوحيد السيد  إقامة الفتح  217شارع إبراهيم
الروداني برولونج الطابق  1رقم3
مراد الشويخ القرارات التالية :
تحويل املقر االجتماعي للشركة الدارالبيضاء الدار البيضاء 20399الدار البيضاء املغرب
تعديل الفصل  4من النظام
تأسيس شركة ذات املسؤولية
األسا�سي للشركة
تحديث النظام األسا�سي للشركة
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
543753
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 STE :
.BATI GUIDE PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
العقاري
أعمال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
الفتح  217شارع إبراهيم الروداني
برولونج الطابق  1رقم 3الدارالبيضاء
الدار البيضاء  20399الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  سعد  بن الفياللي ميمون
 4.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد  علمي حمدان نوفل :
 1.500حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد  سالوي محمد  1.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سالوي فهد  1.500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  سالوي عبد  هللا 1.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سعد  بن الفياللي ميمون
ٌ
عنوانه(ا)  32زنقة جورج ساند إقامة
بوملان ط 4ش 7املعاريف 20370
الدار البيضاء املغرب.
السيد  علمي حمدان نوفل
عنوانه(ا)  10شقة  6تجزئة وديع
طريق إيموزار  30000فاس املغرب.
السيد  سالوي محمد  عنوانه(ا)
إقامة ندى شارع أبي بكر زنيبر الشقة
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 30000 14فاس املغرب.
السيد  سالوي فهد  عنوانه(ا)
 28تجزئة الياسمين الشقة  2طريق
إيموزار  30000فاس املغرب.
السيد سالوي عبد هللا عنوانه(ا)
رقم 5تجزئة صولينا طريق إيموزار
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سعد  بن الفياللي ميمون
ٌ
عنوانه(ا)  32زنقة جورج ساند إقامة
بوملان ط 4ش 7املعاريف 20370
الدارالبيضاء املغرب
السيد  علمي حمدان نوفل
عنوانه(ا)  10شقة  6تجزئة وديع
طريق إيموزار  30000فاس املغرب
السيد  سالوي محمد  عنوانه(ا)
إقامة ندى شارع أبي بكر زنيبر الشقة
 30000 14فاس املغرب
السيد  سالوي فهد  عنوانه(ا)
 28تجزئة الياسمين الشقة  2طريق
إيموزار  30000فاس املغرب
السيد سالوي عبد هللا عنوانه(ا)
رقم 5تجزئة صولينا طريق إيموزار
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2022تحت رقم .17458
348I
موثق

RENO IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
 120شارع موالي ادريس االول
افامة دار موالي ادريس الطابق
الثاني رقم  6الدارالبيضاء ،20500 ،
الدارالبيضاء املغرب
 RENO IMMOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي RUE IBN
AL OUANNANR HAY SMARA
AIN SEBAA CASABLACA56

الجريدة الرسمية

الدارالبيضاء  20330الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
539689
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 RENO :
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي RUE IBN :
AL OUANNANR HAY SMARA
AIN SEBAA CASABLACA56
الدارالبيضاء  20330الدارالبيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  الهادي حمدي :
 1حصة بقيمة  100.000درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الهادي حمدي
20330
املغرب
عنوانه(ا)
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الهادي حمدي
20330
املغرب
عنوانه(ا)
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
مارس  2022تحت رقم .820814
349I

10563

efg expert
 2عمارة  2بلوم او رقم 90000 479
SAM-GLASS
طنجة املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد  عبد  السالم الجاللي
efg expert
عنوانه(ا) مجمع اجيال  1الشطر
 2 Av lalla Yacout 5eme, Appt D 39عمارة  2بلوم او رقم 90000 479
، 20000، casablanca maroc
طنجة املغرب
 SAM-GLASSشركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بطنجة بتاريخ  17ماي
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  2022 21تحت رقم .253764
الطابق الرابع إقامة الشاوية شارع
350I
يوسف ابن تاشفين زنقة رشيد رضا
FIDACTIVE
  90000طنجة املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
ALMOUGGAR TAWSNA
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
FIDACTIVE
127273
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد   ALMOUGGAR TAWSNAشركة
ذات املسؤولية املحدودة
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك أرض رقم  E / 477حي الهدى أكادير -
 8000اكادير املغرب
الوحيد.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند 
املحدودة 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SAM- :
رقم التقييد في السجل التجاري :
. GLASS
51571
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الزجاج واألواني الزجاجية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  25 21ماي  2022تم إعداد القانون
الطابق الرابع إقامة الشاوية شارع األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
يوسف ابن تاشفين زنقة رشيد رضا املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
  90000طنجة املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALMOUGGAR TAWSNA
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  :مكتبة
السيد  عبد  السالم الجاللي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم لبيع الكتب.,
عنوان املقر االجتماعي  :قطعة
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية أرض رقم  E / 477حي الهدى أكادير -
 8000اكادير املغرب.
وصفات ومواطن الشركاء :
املدة  التي تأسست من أجلها
السيد  عبد  السالم الجاللي
عنوانه(ا) مجمع اجيال  1الشطر الشركة  99 :سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شريف علي حب هللا 550 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  سمر عز الدين 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايمن حب هللا  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  شريف علي حب هللا
عنوانه(ا) حي تدارت فيال رقم 03
 80000اكادير املغرب.
السيدة سمر عز الدين عنوانه(ا)
حي تدارت رقم  80000 70اكادير
املغرب.
السيد  ايمن حب هللا عنوانه(ا)
بلوك  113رقم  03حي تدارت 80000
اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ايمن حب هللا عنوانه(ا)
بلوك  113رقم  03حي تدارت 80000
اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .110062
351I
EXPERT HOUSE SARL

EUROSUD TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERT HOUSE SARL
AV MOULAY ISMAIL
RESIDENCE FARAH BLOC A
RDC N 2 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
 EUROSUD TRANSPORTشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،7شارع
سجلماسة إقامة موالي علي شريف
مكتب  - 16ب  90000 -طنجة
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127307
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23أبريل  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 :
.EUROSUD TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الوطني والدولي للبضائع عبر الطرق.
عنوان املقر االجتماعي  ،7 :شارع
سجلماسة إقامة موالي علي شريف
مكتب  - 16ب  90000 -طنجة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  فيصل الجيدي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل الجيدي عنوانه(ا)
مركب بنوراميك حمزة  ب 9طابق 2
رقم  90000 14طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل الجيدي عنوانه(ا)
مركب بنوراميك حمزة  ب 9طابق 2
رقم  90000 14طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .253798
352I
METREK COMPTA PRO

BASMADILI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

METREK COMPTA PRO
KISSARIAT AL HOUDA AV MED
V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI
SLIMANE MAROC
 BASMADILI TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  470بلوك
س حي الياسمين  16000 -سيدي
قاسم املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.28623
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  BASMADILI
 TRANSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 470
بلوك س حي الياسمين 16000 -
سيدي قاسم املغرب نتيجة ل  :فشل
في تمويل املشروع.
و  حدد مقر التصفية ب 470
بلوك س حي الياسمين 16000 -
سيدي قاسم املغرب.
و عين:
السيد(ة) منير املنديلي و 
عنوانه(ا) حي الغماريين زنقة  60رقم
 14200 37سيدي سليمان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية 470 :
بلوك س حي الياسمين سيدي قاسم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .133
353I
FICAGEST

STRONG PLASTIQUE SARL
AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FICAGEST

Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
 ،2 APPT N° 12 ، 40100مراكش
maroc
STRONG PLASTIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الحي
الصناعي طابق تحت االر�ضي رقم
 206محل رقم  3مراكش 40000 -
مراكش املغرب .
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.103847
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  30أبريل  2022تقرر حل
STRONG PLASTIQUE SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي الحي الصناعي طابق تحت
االر�ضي رقم  206محل رقم  3مراكش
  40000مراكش املغرب نتيجةلنتيجة لغياب النشاط التجاري .
و عين:
السيد(ة) عبد  املنعم بلغريب و 
عنوانه(ا) الحي الصناعي رقم 209
سيدي غانم مراكش  40000مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30أبريل  2022وفي الحي
الصناعي طابق تحت االر�ضي رقم
 206محل رقم  3مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .135829
354I
TOUBKAL INVEST

GESTION AMHAL DE
STATION SERVICE

مجموعة ذات النفع االقتصادي
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL
1ER ETG APPT N° 6 RUE
KHALID BEN OUALID GUELIZ
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MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
GESTION AMHAL DE STATION
 SERVICEمجموعة ذات النفع
االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتماعي محجوبة
دوار بنسلوين ايت فاسكا ايت اورير
  40000مراكش املغربتأسيس مجموعة ذات النفع
االقتصادي
رقم التقييد في السجل التجاري :
124885
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 31مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي ملجموعة ذات النفع
االقتصادي باملميزات التالية:
شكل الشركة  :مجموعة ذات
النفع االقتصادي.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
GESTION AMHAL DE STATION
.SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :محطة
خدمة السيارات
محطة ديزل.
عنوان املقر االجتماعي  :محجوبة
دوار بنسلوين ايت فاسكا ايت اورير -
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الحسين امهال 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  يسر امهال  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  فاضمة احياوي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نور امهال  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الحسين امهال عنوانه(ا)
اقامة وزيس شقة  50عمارة  50
 40000مراكش املغرب.
السيد يسر امهال عنوانه(ا) املنتزه
الجديد  6عمارة ن شقة  38طابق 4

 40000مراكش املغرب.
السيدة فاضمة احياوي عنوانه(ا)
اقامة وزيس شقة  50عمارة  50
 40000مراكش املغرب.
السيدة نور امهال عنوانه(ا)
اقامة وزيس شقة  50عمارة  50
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الحسين امهال عنوانه(ا)
اقامة وزيس شقة  50عمارة  50
 40000مراكش املغرب
السيد يسر امهال عنوانه(ا) املنتزه
الجديد  6عمارة ن شقة  38طابق 4
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .135088
355I
FICAGEST

SOMNATRAV

إعالن متعدد القرارات

FICAGEST
Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
 ،2 APPT N° 12 ، 40100مراكش
maroc
« SOMNATRAVشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
موزارن رقم  544ايت اورير الحووز
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.45171
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص :قام السيد ناصر
ماهنة بتفويت  1450حصة من اصل
 2900حصة لفائدة السيد املصطفى
ماهنة.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة  الى

10565

املغرب» إلى «رقم  276الطابق االول
مكتب رقم 1تجزئة املسار 40000 -
مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136143
357I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين مسير جديد :تم قبول
استقالة السيد ناصر ماهنة من
منصبه كمسير للشركة وتعيين
السيد املصطفى ماهنة كمسير وحيد 
للشركة
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
CAP : CENTRAL AGRO
النظام األسا�سي التالية:
PURCHASES G.I.E
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
مجموعة ذات النفع االقتصادي
الشكل القانوني للشركة.
حل شركة
بند  رقم  6و :7الذي ينص على
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
مايلي :حصص رأس املال.
بند  رقم  :12الذي ينص على AVENUE DES FARS APPT 920
N°1 CYM RABAT ، 10000،
مايلي :تعيين املسير و االمضاء
RABAT MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CAP : CENTRAL AGRO
التجارية بمراكش بتاريخ  23ماي
 PURCHASES G.I.Eمجموعة ذات
 2022تحت رقم .136001
 356Iالنفع االقتصادي(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال
FICAGEST
صوفيا ،كلم  7.5طريق زعير -
MABED BATIMENT
 10000الرباط املغرب .
حل شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
.154343
FICAGEST
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGEاملؤرخ في  17ماي  2022تقرر حل
 ،2 APPT N° 12 ، 40100مراكش مجموعة ذات النفع االقتصادي
maroc
CAP : CENTRAL AGRO
 MABED BATIMENTشركة ذات  PURCHASES G.I.Eمبلغ رأسمالها
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 10.000درهم وعنوان مقرها
الوحيد
اإلجتماعي فيال صوفيا ،كلم 7.5
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد  طريق زعير  10000 -الرباط املغرب
الكريم الخطابي اقامة جواد رقم نتيجة ل  :التصفية الحبية.
 109الشقة رقم  43الطابق الثالث -
و  حدد مقر التصفية ب فيال
 40000مراكش املغرب.
صوفيا ،كلم  7.5طريق زعير 10000 -
تحويل املقر االجتماعي للشركة
الرباط املغرب .
رقم التقييد في السجل التجاري
و عين:
.111921
السيد(ة) شادية بنيس و 
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  عنوانه(ا) فيال صوفيا ،كلم 7.5
املؤرخ في  05أبريل  2022تم تحويل طريق زعير  10000الرباط املغرب
املقر االجتماعي الحالي للشركة من كمصفي (ة) للشركة.
«شارع عبد  الكريم الخطابي اقامة
 وعند  اإلقتضاء الحدود
جواد رقم  109الشقة رقم  43املفروضة على الصالحيات املخولة
الطابق الثالث  40000 -مراكش لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
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العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .125043
358I
الشركة املغربية لتأمين الصادرات (سمايكس)

الشركة املغربية لتأمين
الصادرات (سمايكس)
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

الشركة املغربية لتأمين الصادرات
(سمايكس)
 ،24زنقة علي عبد الرزاق،. ،
 ،20100الدار البيضاء املغرب
الشركة املغربية لتأمين الصادرات
(سمايكس) «شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،24 :زنقة
علي عبد الرزاق  20100 -الدار
البيضاء املغرب .
«تعيين رئيس مجلس اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.53469
في إطار الجمع العام اإلداري
املؤرخ في  29يونيو  2021تقرر تعيين
السيد حجوب أحمد
رئيسا ملجلس إدارة  شركة
الشركة املغربية لتأمين الصادرات
(سمايكس)
بتاريخ 29 :يونيو 2021
وتتمثل الصالحيات املخولة له
فيما يلي :رئيس مدير عام للشركة
املغربية لتأمين الصادرات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
ماي  2022تحت رقم .824251
359I
hhamid001@gmail.com

IAC TECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

hhamid001@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة  5اوالد
طالب حي العمرية تجزئة السكن
االنيق عين الشق الطابق االول

الشقة  ،23300 ، 2البيضاء املغرب
 IAC TECHشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الحرية الطابق الثالث الشقة - 5
 23300البيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.479557
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  05ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) ر�ضى خاليف
 100حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة  السيد  (ة) عبد  الغني
بوحانين بتاريخ  05ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
ماي  2022تحت رقم .824733
360I
الوكالة العامة للخدمات

MED AUDIT FORMATION
& CONSIEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
& MED AUDIT FORMATION
.CONSIEL
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
اللغات و  الدعم املدر�سي واألنشطة
املوازية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي رشيد  مجمع املنزه فيال - 18
 90000طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  امنة اليازغي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  امنة اليازغي عنوانه(ا)
شارع موالي رشيد  مجمع املنزه فيال
 90000 18طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  اية الريحاني عنوانه(ا)
 10زنقة زناتة طابق  1شقة 90000 1
طنجة املغرب
GESTION ALJANOUB
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SUMIFRED
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .4746
الشريك الوحيد
361I

الوكالة العامة للخدمات
ساحة العدالة  ،93100 ،الفنيدق
املغرب
& MED AUDIT FORMATION
 CONSIELشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي رشيد مجمع املنزه فيال - 18
DAMOURAISS
إعالن متعدد القرارات
 90000طنجة املغرب
BOUKRAA CONSULTATION
تأسيس شركة ذات مسؤولية
JURIDIQUE
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
127571
« DAMOURAISSشركة ذات
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  2022تم إعداد القانون املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  وعنوان مقرها االجتماعي :حي الفتح
تجزئة  1001رقم  - - 353العيون
باملميزات التالية:
املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.41815
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تقرر تاسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد  بموجب عقد  عرفي بتاريخ
 ،2022/03/29النشاط االجتماعي:
رأسمال:
العقاري.
التطوير
 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 :محمد يحضيه
بوعيدة ()JA153944
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
التسيير والتوقيع :يعهدان إلى السيد:
محمد يحضيه بوعيدة ()JA153944
ملدة غير محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1517
362I

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
 SUMIFREDشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الخير رقم  352الطابق السفلي
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41823
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بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  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 :
.SUMIFRED
غرض الشركة بإيجاز  :بناء
الكهرباء ,اإلنارة والالفتات العامة -
اشغال متعددة..
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الخير رقم  352الطابق السفلي
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املوساوي يعقوب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املوساوي يعقوب
عنوانه(ا) تجزئة الفوسفاط حي
موالي رشيد  الشطر الثاني العيون
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املوساوي يعقوب
عنوانه(ا) تجزئة الفوسفاط حي
موالي رشيد  الشطر الثاني العيون
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1525/2022
363I
MCG

أس كا أم كروب إنفست

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MCG
Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

الجريدة الرسمية

10567

املكتب رقم  40000 1مراكش
M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
Guéliz, Marrakech ، 40000،
املغرب.
الشركة أمبيالنص أرجانتوليز شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
MARRAKECH MAROC
الشريك الوحيد
أس كا أم كروب إنفست شركة ذات عنوانه(ا) شوفيلو 4 ،بالص دي
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة
كابيتان  65100شوفيلو فرنسا.
GESTION ALJANOUB
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك
األسماء الشخصية والعائلية زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
املسمى فيال الكاني  ،25باب دوكالة،
ي
الشركة:
مسير
ومواطن
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
الطابق الخامس ،املكتب رقم - 1
19
عنوانه(ا)
كامل
السيد هاماطا
العيون املغرب
 40000مراكش املغرب
ن
ي
افاي
د
91210
جو
سانت
دو 
ر
ر
 RKHAOUI PEZشركة ذات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
فرنسا
املحدودة 
الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 70
125891
الحي الوحدة  02شقة رقم  1الطابق
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في  2022تحت رقم .136214
االول العيون  70000 -العيون
 16ماي  2022تم إعداد القانون
364I
املغرب
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
EDIAN CONSULTING
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شكل الشركة  :شركة ذات
VIN
PASSION
رقم التقييد في السجل التجاري :
املسؤولية املحدودة.
املحدودة
املسؤولية
شركة ذات
41827
تسمية الشركة متبوعة عند 
حصص
تفويت
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :أس كا
EDIAN
CONSULTING
 19ماي  2022تم إعداد القانون
أم كروب إنفست.
ق
رقم
مكتب
زياد
بن
طار
زنقة
48
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع
 3القنيطرة ،14000 ،القنيطرة  محدودة ذات الشريك الوحيد 
وتأجير و إستغالل العقارات.
باملميزات التالية:
عنوان املقر االجتماعي  :امللك
املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
املسمى فيال الكاني  ،25باب دوكالة،
 VIN PASSIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الطابق الخامس ،املكتب رقم - 1
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  41-ب الوحيد.
 40000مراكش املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
املدة  التي تأسست من أجلها
شارع طارق بن زياد القنيطرة 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الشركة  99 :سنة .
القنيطرة املغرب.
14000
.RKHAOUI PEZ
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
حصص
تفويت
غرض الشركة بإيجاز  :تجميد و 
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
التجار
السجل
التقييد في
رقم
تصدير املنتوجات البحرية..
الشركة ماساكام  60 :حصة
.58981
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة 70
بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الحي الوحدة  02شقة رقم  1الطابق
الشركة كا أس أل �سي كروب 30 :
املؤرخ في  19يوليوز  2021تمت االول العيون  70000 -العيون
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
املغرب.
الشركة أمبيالنص أرجانتوليز  :املصادقة على :
املدة  التي تأسست من أجلها
 10حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تفويت السيد  (ة) سمير الزروالي
األسماء الشخصية والعائلية  100حصة اجتماعية من أصل  100الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
وصفات ومواطن الشركاء :
حصة لفائدة السيد (ة) جاك بوالن
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة ماساكام عنوانه(ا) 1
 19يوليوز
.2021
بتاريخ
السيد  الرخاوي محمد  1.000 :
أفوني دو لوروب ،تور أوروبا 94320
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تيي فرنسا.
03
بتاريخ
بالقنيطرة 
االبتدائية
األسماء الشخصية والعائلية
الشركة كا أس أل �سي كروب
.4129
رقم
تحت
2021
غشت
وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا) امللك املسمى فيال الكاني
 ،25باب دوكالة ،الطابق الخامس،
السيد الرخاوي محمد عنوانه(ا)
365I
GESTION ALJANOUB

RKHAOUI PEZ

الجريدة الرسمية

10568

طنجة البالية تجزئة املستقبل 01
قطعة  91طابق  02طنجة 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرخاوي محمد عنوانه(ا)
تجزئة املستقبل  01قطعة  91طابق
 02طنجة  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1527/2022
366I
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

ELGOUFI TRANS
إعالن متعدد القرارات

BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
« ELGOUFI TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
 1500رقم  - - 94العيون العيون.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.41817
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تقرر تاسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد  بموجب عقد  عرفي بتاريخ
 ،2022/05/30النشاط االجتماعي:
نقل السلع .رأسمال100000,00 :
درهم قـسم إلى  1000حصة من فـئـة
 100,00درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :1الذي ينص على
مايلي :الشريك الوحيد :عادل الكفي
()JC408738
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
التسيير والتوقيع :يعهدان إلى السيد:

عادل الكفي ( )JC408738ملدة  غير
محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1518
367I
SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE SAP MAD SARLL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING
شارع موالي احفيظ ميسور ،
 ،33250ميسور املغرب
 STE SAP MAD SARLL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
املالحة الشرقية تساف أوطاط
الحاج  33300 -أوطاط الحاج
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1743
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 400.000درهم» أي من «600.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببوملان بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .71/2022
368I
STE FIACCOF

MAFAZ CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
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 MAFAZ CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
رقم  22زنفة بني مالل تجزئة رياض
ياسمين  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72711
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAFAZ CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
رقم  22زنفة بني مالل تجزئة رياض
ياسمين  30000 -فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  فاطمة املغاري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد امين املغاري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة املغاري عنوانه(ا)
 189تجزئة رياض الياسمين س
طريق عين الشقف  30000فاس
املغرب.
ي
السيد  امين املغار عنوانه(ا)
179تجزئة رياض الياسمين س طريق
عين الشقف  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة املغاري عنوانه(ا)
 18989تجزئة رياض الياسمين س
طريق عين الشقف  30000فاس
املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .2783
369I
STE FIACCOF

STE MEDILAB PROJECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE MEDILAB PROJECTشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
فضاء مرينا رقم  1زنقة عبد الكريم
بن جلون مكتب  64الطباق - 8
 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.66583
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 MEDILAB PROJECTمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي اقامة فضاء مرينا رقم 1
زنقة عبد  الكريم بن جلون مكتب
 64الطباق  30000 - 8فاس املغرب
نتيجة ل  :عدم تحقيق اهداف
الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب اقامة
فضاء مرينا رقم  1زنقة عبد الكريم
بن جلون مكتب  64الطباق - 8
 30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد بلخو و عنوانه(ا)
اقامة الفردوس عمارة ج 6الشقة 5
 30000سطات املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية

الجريدة الرسمية

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

 :اقامة فضاء مرينا رقم  1زنقة عبد 
الكريم بن جلون مكتب  64الطباق 8
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25ماي 2022
تحت رقم .2728
370I
ZYD PLUS SARL AU

TH DEVELOPMENT
إعالن متعدد القرارات

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الجديد رقم  319مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
« TH DEVELOPMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
 ,2/413واحة سيدي براهيم ,دوار
شعوف ,بلعكيد,مراكش  - -مراكش
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.112441
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم قرار رقم  1بيع أسهم
الشركة :الذي ينص على مايلي:
موالي عبد الرحمان التبر يبيع جميع
األسهم التي يملكها في شركة «TH
 ، »DEVELOPMENTأي خمسمائة
( )500سهم لصالح السيد  هشام
أيت روا.
قرار رقم قرار رقم  2تحويل الشكل
القانوني :الذي ينص على مايلي:
ً
تلقائيا شكل شركة
تتخذ الشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات عضو 
ً
واحد بدال من شركة ذات مسؤولية
محدودة.
قرار رقم قرار رقم  3استقالة
املسير املشارك السابق :الذي ينص
على مايلي :موالي عبد  الرحمان
التبر مغربي الجنسية  ،مواليد 
 ، 11/07/1972مقيم في :إيسيل
رقم  180مراكش  ،حامل رقم CIN:
 ، E408887يقرر االستقالة من
منصب املسير املشارك للشركة.

قرار رقم قرار رقم  4تعيين مسير
جديد :الذي ينص على مايلي :السيد 
هشام أيت روا  ،مغربي الجنسية
 ،ولد  في  ، 22/11/1977مقيم في :
إقامة أونست رقم  ,191شقة رقم
 ,6شارع محمد البقال كليز ,مراكش,
حامل للبطاقة الوطنية رقم CIN:
 ، E587733تم تعيينه كمسير مشارك
وحيد للشركة لفترة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم بند  رقم  :1الذي ينص
على مايلي :تتخذ الشركة شكل شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات عضو 
ً
واحد بدال من شركة ذات مسؤولية
محدودة.
بند  رقم بند  رقم  :6الذي ينص
على مايلي :املساهمة النقدية للشريك
الوحيد  :هشام أيت روا 100000......
درهم
بند  رقم بند  رقم  :7الذي ينص
على مايلي :يبلغ رأس مال الشركة
 100000درهم .وهي مقسمة إلى
ألف ( )1000سهم بقيمة مائة درهم
( )100درهم للسهم  ،مكتتبة بالكامل
ومدفوعة بالكامل ومخصصة
للشريك الوحيد وهو :هشام أيت روا
 1000......سهم
بند رقم بند رقم  :12الذي ينص
على مايلي :تم تعيين السيد  هشام
أيت روا كشريك مسير وحيد لشركة
 ، TH DEVELOPMENTويتم هذا
املوعد دون حد زمني.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136207
371I
Excellent menage

EXCELLENT MENAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Excellent menage
RUE MOHAMED SIDKI
RDC ANGLE RUE GABON
CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA Maroc
 EXCELLENT MENAGEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة
ياقوت ومصطفى املعاني الطابق
الثاني رقم  69الدار البيضاء املغرب
 20500الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
500081
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 22أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. EXCELLENT MENAGE
غرض الشركة بإيجاز :
شراء وبيع وتوزيع جميع املنتجات
أو املواد من أي نوع كانت
التجارة  في جميع املواد
واملستلزمات واملواد
شراء وبيع األجهزة واملنتجات
املنزلية
تسويق متنوع
استيراد وتصدير جميع املواد أو 
املستلزمات أو املواد.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
اللة ياقوت ومصطفى املعاني الطابق
الثاني رقم  69الدار البيضاء املغرب
 20500الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف زورين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبد  اإلله خدير 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف زورين عنوانه(ا)
الدار البيضاء املغرب  20500الدار

10569

البيضاء املغرب.
السيد عبد اإلله خدير عنوانه(ا)
الدار البيضاء املغرب  20500الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف زورين عنوانه(ا)
الدار البيضاء املغرب  20500الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2021تحت رقم .15161
372I
FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

BENHAYOUN PHARM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS
RUE IBNOU MOUNIR, 117
RESIDENCE AZZARKA
1ER ETAGE N2 MAARIF,
CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca Maroc
 BENHAYOUN PHARMشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
الكتبية ،املركز 1ب ،شارع
الزرقطوني ومحمد بقال ،شقة رقم
 ،9الطابق  2جليز  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125603
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.

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BENHAYOUN PHARM
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
وإدارة الصيدليات.
عنوان املقر االجتماعي :
اقامة الكتبية ،املركز 1ب ،شارع
الزرقطوني ومحمد  بقال ،شقة رقم
 ،9الطابق  2جليز  40000 -مراكش
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  دينة بن حيون 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة دينة بن حيون عنوانه(ا)
لي جوايو  بوسكورة  عمارة   10شقة
 03املدينة الخضراء بوسكورة 
 27182الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة دينة بن حيون عنوانه(ا)
لي جوايو  بوسكورة  عمارة   10شقة
 03املدينة الخضراء بوسكورة 
 27182الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .135893
373I
CABINET RAMI EXPERTISE

ETABLISSMENT SQALLI ET
BENZAKOUR
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
ETABLISSMENT SQALLI ET
 BENZAKOURشركة ذات
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 10
زنقة  16نونبر فاس  30000 -فاس
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.17275
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04ماي  2022تقرر
حل ETABLISSMENT SQALLI
 ET BENZAKOURشركة ذات
املسؤولية املحدودة  مبلغ رأسمالها
 200.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  10زنقة  16نونبر فاس
  30000فاس املغرب نتيجة إلتفاقعلى إنهاء الشركة
و عين:
اكور
امين
السيد(ة) نعيمة بنز
و  عنوانه(ا) إقامة لبالص رقم 34
الشقة  6شارع أحمد شوقي 30000
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  04ماي  2022وفي رقم 10
زنقة  16نونبر فاس  30000 -فاس
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .2314/022
374I

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.130633
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  DANIA
 ALIMENTATION SARL .AUمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  38طابق تحت
أر�ضي الحي الصناعي عين عتيق
  12000تمارة  املغرب نتيجة ل :التصفية الحبية.
و حدد مقر التصفية ب  38طابق
تحت أر�ضي الحي الصناعي عين عتيق
  12000تمارة املغرب.و عين:
السيد(ة) محمد  بلمجدوب و 
عنوانه(ا) تجزئة شبانات فيال رقم
 29ح ي م  10000الرباط 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 بتمارة  بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .8183
375I

DANIA ALIMENTATION
SARL .AU

WAY CONSEIL

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

GENIUS MARRAKCHI
DEVELOPMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
AVENUE DES FARS APPT 920
N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC
DANIA ALIMENTATION SARL
 .AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  38طابق
تحت أر�ضي الحي الصناعي عين
عتيق  12000 -تمارة املغرب.

WAY CONSEIL
N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،
MARRAKECH MAROC
GENIUS MARRAKCHI
 DEVELOPMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أطلس
 46مقاطعة النخيل تجزيئة أطلس
النخيل  40060 -مراكش املغرب -
 40060مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية

حل شركة

تأسيس شركة

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125663
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
GENIUS
MARRAKCHI
:
.DEVELOPMENT
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر •
منعش عقاري • الديكور الداخلي
والرسم • تأجير األثاث.
عنوان املقر االجتماعي  :أطلس
 46مقاطعة النخيل تجزيئة أطلس
النخيل  40060 -مراكش املغرب -
 40060مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  جورجي فرنك ليودفيك
ديسكوينس  500 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيدة  انا سوفي بالنش ماييس
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  جورجي فرنك ليودفيك
ديسكوينس عنوانه(ا) 372حي دو التر
تاسيني 59350سانت اوندري ليل
 59000ليل فرنسا.
السيدة  انا سوفي بالنش
ماييس عنوانه(ا) 372حي دو  التر
تاسيني 59350سانت اوندري ليل
 59000ليل فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  جورجي فرنك ليودفيك
ديسكوينس عنوانه(ا) 372حي دو التر
تاسيني 59350سانت اوندري ليل
 59000ليل فرنسا

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة الكتاني والذي أسندت إليه كاملة.
التجارية بمراكش بتاريخ  23ماي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 2022تحت رقم .135966
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
 376Iتحت رقم .022/2315
377I
PME CONSULTING GROUP

URBAVIA

إعالن متعدد القرارات

PME CONSULTING GROUP
رقم  ،66املكتب  ،11الطابق الثاني،
مركب الجواهر ،شارع السالوي،
املدينة الجديدة ،فاس ،30000 ،
فاس املغرب
« URBAVIAشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 60
مكاتب املثلث الذهبي زنقة لال أمينة
ملعب الخيل  30000 -فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.59027
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  23ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحرير مبلغ  500000درهم املتبقى
من زيادة  رأس املال التي تقررت
بتاريخ  2أبريل  2021وذلك عن طريق
دفع هذا املبلغ في حساب بنكي باسم
الشركة.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعديل املادتين  6و   7من القانون
األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
السيد  أحمد  الشريف الكتاني دفع
للشركة نقدا مبلغا قدره 1500000
درهم.
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم تحديد  رأسمال الشركة في مبلغ
قدره  1500000درهم مقسم إلى
 15000حصة اجتماعية من فئة
 100درهم للواحدة مكتتبة بالكامل
ومحررة نقدا من طرف الشريك
الوحيد  السيد  أحمد  الشريف

COG

سوبيرفلور

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

COG
APPT N°3 IMM F RESID BAB
TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
سوبير فلور شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 187
املسيرة  1أ الحي الحسني مراكش -
 40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11777
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.000.000درهم» أي من
« 3.000.000درهم» إلى «5.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .136242
378I
aice compta

X RENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
 X RENTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
كلميمة إقامة لوفر رقم  653الطابق

الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
543745
بمقت�ضى عقد  عرفي 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 X :
.RENT
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع
معدات األوراش.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
كلميمة إقامة لوفر رقم  653الطابق
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  ستيفاني ماريا روبير
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  ستيفاني ماريا روبير
عنوانه(ا) زنقة ليسبادون رقم
 388السيسطا املحمدية 28800
املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  ستيفاني ماريا روبير
عنوانه(ا) زنقة ليسبادون رقم
 388السيسطا املحمدية 28800
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2022تحت رقم .824591
379I

10571
مكتب املحاسبة

SOTRA QANDIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
تازة املغرب
 SOTRA QANDILشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
بين اسطاير تازة العليا  35000 -تازة 
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3961
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  SOTRA QANDIL
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
بين اسطاير تازة العليا  35000 -تازة 
املغرب نتيجة ل  :عدم املردودية.
و حدد مقر التصفية ب  2زنقة
بين اسطاير تازة العليا  35000 -تازة 
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عادل القنديل و 
عنوانه(ا)  2زنقة بين اسطاير تازة 
العليا  35000تازة  املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 2 :زنقة بين اسطاير تازة العليا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .235
380I

الجريدة الرسمية

10572
مكتب املحاسبة

KHALOUFI SOUKAINA
شركة التضامن
حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
تازة املغرب
 KHALOUFI SOUKAINAشركة
التضامن(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 27عمارة 
الصفاء حي موالي يوسف تازة -
 35000تازة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3953
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر
حل شركة التضامن KHALOUFI
 SOUKAINAمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
27عمارة  الصفاء حي موالي يوسف
تازة  35000 -تازة املغرب نتيجة ل :
عدم املردودية.
و حدد مقر التصفية ب 27عمارة 
الصفاء حي موالي يوسف تازة  -
 35000تازة املغرب.
و عين:
السيد(ة) صالح الدين بونورة و 
عنوانه(ا)  57مج س التقدم  1تازة 
 35000تازة  املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
27 :عمارة الصفاء حي موالي يوسف
تازة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .229
381I

مكتب املحاسبة

SEBTRAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
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املغرب
 TAZA ATLASشركة التضامن(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تقدم
 2رقم  11تازة العليا  35000 -تازة 
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3687
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة التضامن  TAZA ATLASمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي تقدم  2رقم
 11تازة العليا  35000 -تازة املغرب
نتيجة ل  :عدم املردودية.
و حدد مقر التصفية ب حي تقدم
 2رقم  11تازة  العليا  35000 -تازة 
املغرب.
و عين:
السيد(ة) لحسن اشهابو و 
عنوانه(ا) حي تقدم  2رقم  80تازة 
العليا  35000تازة  املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :حي تقدم
 2رقم  11تازة العليا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .233
383I

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب ،35000 ، 4تازة 
املغرب
 SEBTRADشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 86
مجموعة  2حي رشاد تازة 35000 -
تازة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4387
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 SEBTRADمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 86
مجموعة  2حي رشاد تازة  35000 -
تازة املغرب نتيجة ل  :عدم املردودية.
و  حدد مقر التصفية ب 86
مجموعة  2حي رشاد تازة  35000 -
تازة املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد  العدواني و 
عنوانه(ا)  96حي الفتح تجزئة
امسيلة تازة  العليا  35000تازة 
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
FIDUCIARE COMPTABLITE
 86 :مجموعة  2حي رشاد تازة
STE MOHALIF CONT
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  30ماي  2022شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحت رقم .236
تأسيس شركة
382I
FIDUCIAIRE COMPTABILITE
سوق األربعاء الغرب ،14300 ،
مكتب املحاسبة
سوق األربعاء الغرب املغرب
TAZA ATLAS
 STE MOHALIF CONTشركة ذات
شركة التضامن
مسؤولية محدودة ذات الشريك
حل شركة
الوحيد
مكتب املحاسبة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اللة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب ،35000 ، 4تازة  ميمونة مركز  14300 -سوق األربعاء

الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
27677
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 04ماي  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 :
. MOHALIF CONT
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :اللة
ميمونة مركز  14300 -سوق األربعاء
الغرب املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  املشوك عنوانه(ا)
مركز لال ميمونة قيادة لال ميمونة
 14300سوق األربعاء الغرب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  املشوك عنوانه(ا)
مركز لال ميمونة قيادة لال ميمونة
 14300سوق األربعاء الغرب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
بتاريخ  26ماي  2022تحت رقم .269
384I
PRESCOF

ORORE ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESCOF

الجريدة الرسمية
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Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،
14000، Kénitra Maroc
 ORORE ADVISORYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
ابن زياد وأبي زرعة عمارة األهرام ب
مكتب  14000 - 5القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65471
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 30ماي  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 :
.ORORE ADVISORY
غرض الشركة بإيجاز  :نصائح
وتسيير .
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية زنقة
ابن زياد وأبي زرعة عمارة األهرام ب
مكتب  14000 - 5القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة لوكنيس هولدينك :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة لوكنيس هولدينك
عنوانه(ا)  2175الحدادة  اقامة
ادريس األول مكتب 14020 2
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  العلوي عبدالحنين
عنوانه(ا)  1شارع موسكو  شقة 14
املحيط  14000الرباط املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .91531
385I
PRESCOF

STEELAFORM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESCOF
Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،
14000، Kénitra Maroc
 STEELAFORMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
ابن زياد وأبي زرعة عمارة األهرام ب
مكتب  14000 - 5القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65475
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 30ماي  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 :
.STEELAFORM
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
وبيع اآلليات الحديدية.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية زنقة
ابن زياد وأبي زرعة عمارة األهرام ب
مكتب  14000 - 5القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة لوكنيس هولدينك :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .

10573

تم اإليداع القانوني باملحكمة
األسماء الشخصية والعائلية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة لوكنيس هولدينك ماي  2022تحت رقم .18305
387I
عنوانه(ا)  2175الحدادة  اقامة
ادريس األول مكتب 14020 2
MOUKDIM CONSULTING
القنيطرة املغرب.
كازيت ترانس
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد أيمن اعبيزة عنوانه(ا) زنقة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
عبدالعزيز بوطالب عمارة  01شقة 1
MOUKDIM CONSULTING
القبيبات  14000الرباط املغرب
BD ZERKTOUNI 3EME 46
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ETAGE APPT 6، 20500،
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  30ماي
CASABLANCA MAROC
 2022تحت رقم .2180
كازيت ترانس شركة ذات مسؤولية
386I
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مصطفى
cabinet comptable aziz
شوكري الشقة رقم  2أنفا 20370 -
GLOBAL PROFESSIONNEL
الدار البيضاء املغرب.
METAL
تحويل املقر االجتماعي للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
.97377
cabinet comptable aziz
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
 2زنقة  4العهد الجديد ابن امسيك املؤرخ في  10يوليوز  2000تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
 ،20450 ،الدارالبيضاء املغرب
«مصطفى شوكري الشقة رقم 2
GLOBAL PROFESSIONNEL
أنفا  20370 -الدار البيضاء املغرب»
 METALشركة ذات املسؤولية
إلى « 1ساحة اإلستقالل ب الرقم
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  194محج  705الطابق السابع  20000 -الدار
البيضاء املغرب».
رضا كديرة بن امسيك 20450 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الدارالبيضاء املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
تفويت حصص
نونبر  2000تحت رقم .179476
رقم التقييد في السجل التجاري
388I
.455911
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
NKH CONSULTING SARL
املؤرخ في  12ماي  2022تمت
S.CONSTRUCTION
املصادقة على :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تفويت السيد (ة) حادة بختي 200
الشريك الوحيد
حصة اجتماعية من أصل 1.000
تحويل املقر االجتماعي للشركة
حصة لفائدة  السيد  (ة) عالل نجم
NKH CONSULTING SARL
بتاريخ  12ماي .2022
LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
تفويت السيد  (ة) سعيد نجم
TEMARA، 12010، TEMARA
 200حصة اجتماعية من أصل
MAROC
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عالل  S.CONSTRUCTIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
نجم بتاريخ  12ماي .2022
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10574

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوفاق رقم  39تمارة  12000تمارة 
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1089/133603
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة الوفاق رقم  39تمارة 12000
تمارة املغرب» إلى «تجزئة  24هكتار
سكتور  2رقم  201تمارة  12000
تمارة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .8191
389I
C.CONSEILS

Qualione Maroc Call
Center

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

C.CONSEILS
NUMERO 3 RUE MANSOUR
DAHBI BUREAU N°1 ، 14000،
KENITRA MAROC
Qualione Maroc Call Center
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47:زنقة
غمر ابن عاص إقامة إسماعيل
مكتب رقم  7القنيطرة 14000 -
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65313
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
.Qualione Maroc Call Center
غرض الشركة بإيجاز  :مشغل االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  17ماي
 2022تحت رقم .91382
مركز االتصال.
عنوان املقر االجتماعي  47: :زنقة
390I
غمر ابن عاص إقامة إسماعيل
SELECT CONSEIL
مكتب رقم  7القنيطرة  14000 -
LAILA DUNE
القنيطرة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املدة  التي تأسست من أجلها
رفع رأسمال الشركة
الشركة  99 :سنة .
SELECT CONSEIL
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شارع عبد املومن عمارة 421الطابق
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  شمس الدين القرناوي الرابع رقم ،20360 ، 16البيضاء
املغرب
 800 :حصة بقيمة  80.000درهم
 LAILA DUNEشركة ذات
للحصة .
املسؤولية املحدودة
السيدة ياسمين بنت شمس
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الدين القرناوي  100 :حصة بقيمة
الشيخ محمد لغدف املبنى 374
 10.000درهم للحصة .
لفتيحات  73000 -الداخلة واد
السيد  محمد  الهادي بن شمس
الدهب املغرب.
الدين القرناوي  100 :حصة بقيمة
رفع رأسمال الشركة
 10.000درهم للحصة .
رقم التقييد في السجل التجاري
األسماء الشخصية والعائلية
.12127
وصفات ومواطن الشركاء :
العام
الجمع
بمقت�ضى
السيد  شمس الدين القرناوي
اإلستثنائي املؤرخ في  14أبريل
عنوانه(ا)  7طريق مدرسة سيدي
 2022تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
رزيق مقرين بن عروس تونس	 .
قدره « 100.000درهم» أي من
 74932بن عروس تونس.
« 1.900.000درهم» إلى «2.000.000
السيد  محمد  الهادي بن شمس
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
الدين القرناوي عنوانه(ا)  7طريق
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
مدرسة سيدي رزيق مقرين بن املستحقة.
بن
74932
عروس تونس	 .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عروس تونس.
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 20
السيدة ياسمين بنت شمس ماي  2022تحت رقم .885/2022
الدين القرناوي عنوانه(ا)  7طريق
391I
مدرسة سيدي رزيق مقرين بن
بن
74932
عروس تونس	 .
sud boujdour negoce
عروس تونس.
IWINA MULTISERVICE
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد  شمس الدين القرناوي
sud boujdour negoce
عنوانه(ا)  7طريق مدرسة سيدي Av mohamed V n°23 Boujdour ،
رزيق مقرين بن عروس تونس	 .
 ،71000بوجدور املغرب
 74932بن عروس تونس
 IWINA MULTISERVICEشركة
السيدة  ايمان الجال�صي
ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) الخرافة  1110املرناقية ،
وعنوان مقرها اإلجتماعي HAY
MLY ABDELLAH AV EL
منوبة  -تونس  1114منوبة تونس

ANSAR BOUJDOUR - 71000
BOUJDOUR MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
39365
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 10دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IWINA :
.MULTISERVICE
غرض الشركة بإيجاز :
Promotion
immobilière
construction de bâtiments
.résidence et non résidents
عنوان املقر االجتماعي :
HAY MLY ABDELLAH AV EL
ANSAR BOUJDOUR - 71000
.BOUJDOUR MAROC
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الحاج خيا  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  البشير السوداني 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  احمدناه حمدي 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الحاج خيا عنوانه(ا) حي
النهضة زنقة لفيكات رقم  4بوجدور
 71000بوجدور املغرب.
السيد البشير السوداني عنوانه(ا)
الحي اإلداري بوجدور 71000
بوجدور املغرب.
السيد احمدناه حمدي عنوانه(ا)
حي الخير  3زنقة غزة بوجدور 71000
بوجدور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد  الحاج خيا عنوانه(ا) حي
النهضة زنقة لفيكات رقم  4بوجدور
 7100بوجدور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  10دجنبر
 2021تحت رقم .3790/21
392I
KBH CONSULTING

BARUCH FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

KBH CONSULTING
AVENUE JOULANE RUE DE 15
TANGER 1ER ETAGE BUR 6،
30000، FES MAROC
 BARUCH FOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 12
و  14اقامة ام القرى طريق ايموزار
فاس 30000 - .فاس املغرب .
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.69289
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 400.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 500.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .2682
393I
COGEFISC SARL

«الـمـسـره بــروم» ش.م.م
إعالن متعدد القرارات

COGEFISC SARL
 ،45زنـقـة الـزبـيـر بـن الـعـوام،
الـصـخـور الـسـوداء  ،20290 ،الـدار
الـبـيـضـاء الـمـغـرب
«الـمـسـره بــروم» ش.م.م «شركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي،45 :
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زنـقة الـزبـيـر ابـن الـعـوام ،الـصخـور
الـسـوداء  20290 -الـدار الـبـيـضـاء
الـمـغـرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.245957
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  31يوليوز 2012
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اﻹقـرار والـمـصـادقـة عـلـى تـفـويـت
جمـيـع الحـصـص االجتماعية الـتـي
يـمـلـكـهـا الـس ـيـد  الـعـربي حـافـظ و 
الس ـيـد  عـبـد الـعـزيز الـغراوي لـفـائـدة 
الـسـيـد  عـبـد  الـرحـمـان الـحـيـان
و  الـسـيـد  عـبـدالـغـنـي مـسـعـودي،
الـشـريـك الـجـديد ،حـيـث أصبح
يـمتلـك كل مـنـهـما  300حـصـة مـن
رأسـمـال الشـركة.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :قـبـول اسـتـقـالـة الـس ـيـد الـعـربي
حـافـظ مـن مـهـامـه كـمـشـارك فـي
الـتسـيـيـر مـع إبـراء ذمته وتـثـبـيـت
الس ـيـد  عـبـد  الـرحـمـان الـحـيـان فـي
مـنـصـبـه كـمـسـيـر للشـركـة.
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تـعيـيـن الـسـيـد  عـبـدالـغـنـي مـسـعـودي
كـمـسـيـر إضـافـي للشـركـة.
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تـعـديـل الـبـنود  7 ،6و  14مـن الـقـانـون
األسـا�سي للـشـركـة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
حصص الشركاء
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة
بند  رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تعيين وتحديد مهام املسيرين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
غشت  2012تحت رقم .505581
394I

10575
MARCHICA CONSEIL

TAFSUT

شركة التضامن

تعيين مسير جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
 TAFSUTشركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عبد 
املومن اقامة شادية بني انصار
الناظور  62050 -الناظور املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.18109
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07مارس  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
ارحيمي رشيد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  13أبريل
 2022تحت رقم .592
395I
MARCHICA CONSEIL

TADAMON RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
 TADAMON RECYCLAGEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السكة
الحديدية العروي الناظور 62550 -
الناظور املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.20307
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) رشيد  العظمي
 200حصة اجتماعية من أصل 400

حصة لفائدة السيد (ة) احمد مجاط
بتاريخ  21مارس .2022
تفويت السيد  (ة) محمد  العاللي
 200حصة اجتماعية من أصل 400
حصة لفائدة السيد (ة) احمد مجاط
بتاريخ  21مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .620
396I
PREMIUM FINANCE

EL MARCHOUME TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
APPARTEMENT N° 7
IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
SGT LEVET ET FERKLE
MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
EL MARCHOUME TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الحرش
بلوك  5رقم  40000 - 72مراكش
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.66405
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد EL MARCHOUME
 TRANSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الحرش بلوك  5رقم 40000 - 72
مراكش املغرب نتيجة ل  :أزمة
اقتصادية.
و  حدد مقر التصفية ب حي
الحرش بلوك  5رقم 40000 - 72
مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) خليل املرشوم و 
عنوانه(ا) حي الحرش بلوك  5رقم 72
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10576

 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  24ماي
 2022تحت رقم .136018
397I
FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE BIARCHI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم  20الطابق االول
الشقة  1الرشيدية ص ب ، 188
 ،52000الرشيدية املغرب
 SOCIETE BIARCHIشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل رقم  67ارفود -
 52000الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
2022/15947
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 26أبريل  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 BIARCHI
غرض الشركة بإيجاز  :مهندس
معماري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي اسماعيل رقم  67ارفود -
 52000الرشيدية املغرب.
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البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.500191
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25فبراير  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اإلقرار بالتقسيم الجديد لرأسمال
الشركة واملوافقة عليها
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد  SARL AUإلى شركة
ذات املسؤولية املحدودة SARL
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحديث النظام األسا�سي للشركة من
البند   1إلى البند   30وذلك بغرض
مطابقتها
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
بيع  500من األسهم لرأسمال شركة
 I-PLAY AFRICAمن قبل شركة
 SAMYSO HOLDINGلفائدة 
السيد أسد الوزاني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم البند   1إلى البند  :30
الذي ينص على مايلي( :أنظر تحديث
النظام األسا�سي للشركة )
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
ماي  2022تحت رقم .17309
401I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
املدة  التي تأسست من أجلها
االبتدائية بالناضور بتاريخ  15أبريل
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 2022 100.000 :تحت رقم .602
399I
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بلحسن ادريس 1.000 :
MARCHICA CONSEIL
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
TAFSUT
األسماء الشخصية والعائلية
شركة التضامن
وصفات ومواطن الشركاء :
تفويت حصص
السيد  بلحسن ادريس عنوانه(ا)
MARCHICA CONSEIL
 34الشقة رقم  1زنقة باندونغ م ج
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
مكناس  50000مكناس املغرب.
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
األسماء الشخصية والعائلية
املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
 TAFSUTشركة التضامن
السيد  بلحسن ادريس عنوانه(ا) وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عبد 
 34الشقة رقم  1زنقة باندونغ م ج
املومن اقامة شادية بني انصار
مكناس  50000مكناس املغرب
الناظور  62050 -الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تفويت حصص
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  09ماي
رقم التقييد في السجل التجاري
 2022تحت رقم .-
.18109
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
398I
املؤرخ في  07مارس  2022تمت
MARCHICA CONSEIL
املصادقة على :
SARDI AGRO
تفويت السيد  (ة) حسن افقير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  500حصة اجتماعية من أصل
 500حصة لفائدة السيد (ة) رشيد 
الشريك الوحيد
ارحيمي بتاريخ  07مارس .2022
تعيين مسير جديد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MARCHICA CONSEIL
بالناضور
بتاريخ  13أبريل
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة االبتدائية
 2022تحت رقم .592
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
400I
املغرب
 SARDI AGROشركة ذات
AUDICOF GROUP
مسؤولية محدودة ذات الشريك
I-PLAY AFRICA
الوحيد
إعالن متعدد القرارات
FO CONSULTUNG SARL AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار افرا,
AUDICOF GROUP
MISTER MARBRE
بني بويفرور ،قلعية  ،الناطور -
Immeuble office ghandi, ,236
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 .62672الناظور املغرب .
bd ghandi, 3 ème étage, N°9
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة
 ،Casablanca ، 20000الدار
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
البيضاء املغرب
FO CONSULTUNG SARL AU
.22423
« I-PLAY AFRICAشركة ذات
IMM 34 APPT 2 RUE AL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  املسؤولية املحدودة ذات الشريك
ADDARISSA HASSAN ،
املؤرخ في  22مارس  2022تم تعيين
الوحيد»
100000، RABAT MAROC
مسير جديد للشركة السيد(ة) وعنوان مقرها االجتماعي ،62 :إقامة
 MISTER MARBREشركة ذات
الكومري الحسين كمسير آخر
ريو ،شارع عبد اللطيف بن قدور،
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
بوركون ،الدار البيضاء  - -الدار
تبعا إلقالة مسير.
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وعنوان مقرها االجتماعي شارع
الحسن التاني رقم  2كلم  17تمارة -
 12000تمارة املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.96655
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23مارس  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «بيع مواد البناء»
إلى «النشاط الفالحي».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .3776
402I
SYNERG

LPS AERO

إعالن متعدد القرارات

SYNERG
N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
ETAGE ، 20060، CASABLANCA
MAROCA
« LPS AEROشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي:
الدارالبيضاء – زاوية زنقة املحطة
وزنقة تيزي أوسلي – عين السبع -
 20590الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.153031
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29يونيو 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
*قبل استقالة السيد سيون جيرالد 
«  » SION GERALDمن مهامه
كشريك اقتراني ويمنحه وصال تاما،
نهائيا دون تحفظ ،عن كامل أعمال
تدبيره وإدارته بالشركة املذكورة.
وقرر على أن الشركة ستكون ملزمة
بشكل صحيح بالتوقيع الوحيد 
للشريك الباقي ،أي السيد جان بيير
بنيل «  » JEAN PIERRE PINELوهذا
عن كل العقود املتعلقة بها.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
ويحين النظام األسا�سي للشركةباألخذ بعين االعتبار كل تغييرات االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  14أبريل
 2022تحت رقم .382
النظام األسا�سي املشار اليها أعاله.
404I
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
ETABBAA LAHCEN
بند  رقم  :43الذي ينص على
OPPO CAR
مايلي :يعدل الفصل  43من النظام
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي « تعيين املسيرين».
تفويت حصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ETABBAA LAHCEN
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
RUE 8 N°41 LOT 98
نونبر  2021تحت رقم .801537
LOTISSEMENT SAAD
403I
BERRECHID RUE 8 N°41
LOT 98 LOTISSEMENT
ETABBAA LAHCEN
SAAD BERRECHID، 26100،
OPPO CAR
BERRECHID MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 OPPO CARشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
املحدودة
تعيين ممثل قانوني للشركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم -105
ETABBAA LAHCEN
 107زنقة عمر بن الخطاب برشيد 
RUE 8 N°41 LOT 98
  26100برشيد املغرب.LOTISSEMENT SAAD
تفويت حصص
BERRECHID RUE 8 N°41
رقم التقييد في السجل التجاري
LOT 98 LOTISSEMENT
.11977
SAAD BERRECHID، 26100،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
BERRECHID MAROC
املؤرخ في  15مارس  2022تمت
« OPPO CARشركة ذات مسؤولية
املصادقة على :
محدودة ذات الشريك الوحيد»
تفويت السيد  (ة) ايمن عمري
وعنوان مقرها االجتماعي107-105 :
 500حصة اجتماعية من أصل 500
زنقة عمر بن الخطاب برشيد -
حصة لفائدة السيد (ة) حنان ولديزة 
 26100برشيد املغرب.
بتاريخ  15مارس .2022
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
تفويت السيد  (ة) محمد  رفاق
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
 500حصة اجتماعية من أصل 500
.11977
حصة لفائدة السيد (ة) حنان ولديزة 
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي بتاريخ  15مارس .2022
املؤرخ في  15مارس  2022وتبعا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الستقالة املسير الحالي تقرر تعيين االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  14أبريل
املمثل(ين) القانوني(ين):
 2022تحت رقم .382
 املخا�سي خليد405I
اوبو  كار شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد الكائن
ETABBAA LAHCEN
مقرها اإلجتماعي ب 105-107 :زنقة KAMOBDEL IMMOBILIERE
عمر بن الخطاب برشيد  26100
شركة ذات املسؤولية املحدودة
برشيد املغرب
تأسيس شركة
ي
رقم السجل التجار عند 
ETABBAA LAHCEN
RUE 8 N°41 LOT 98
االقتضاء11977 :

10577

LOTISSEMENT SAAD
BERRECHID RUE 8 N°41
LOT 98 LOTISSEMENT
SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC
KAMOBDEL IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
مرس السلطان شقة  3الطابق االول
الدار البيضاء الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
544027
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KAMOBDEL IMMOBILIERE
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان شقة  3الطابق االول
الدار البيضاء الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الكحالوي محمد  160 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبد  الغني قاسم 160 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الكريم العلوي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  حسن احلي  160 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد االمين العلج  160 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  جواد القاسمي 160 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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10578

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكحالوي محمد عنوانه(ا)
 02ممر ابن بسام حي الزهراء برشيد 
 26100برشيد املغرب.
السيد عبد الغني قاسم عنوانه(ا)
 09تجزئة امين برشيد  26100
برشيد املغرب.
السيد  عبد  الكريم العلوي
عنوانه(ا) حي االسرة  الزنقة 38 41
غين الشق الدارالبيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب.
السيد  حسن احلي عنوانه(ا)
 04ممر النورس حي املنظر الجميل
برشيد  26100برشيد املغرب.
السيد االمين العلج عنوانه(ا) 16
عملية بلو كريم درج ا Gطابق  3شقة
 301ا Gج  4سكوير البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب.
السيد  جواد القاسمي عنوانه(ا)
 221شارع عبد  الرحيم بوعبيد  حي
التسير  2برشيد   26100برشيد 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكحالوي محمد عنوانه(ا)
 02ممر ابن بسام حي الزهراء برشيد 
 26100برشيد املغرب
السيد  حسن احلي عنوانه(ا)
 04ممر النورس حي املنظر الجميل
برشيد  26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .17707
406I
HORICOM

ETUDE TRAVAUX DIVERS
MAROCAINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VNMEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
ETUDE TRAVAUX DIVERS

 MAROCAINEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املقر كائن
ب  1-277محل الطابق األر�ضي
رياض العمران قطعة  4ويسالن -
 50000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
56237
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 26
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 :
ETUDE TRAVAUX DIVERS
.MAROCAINE
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات
أشغال البناء املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :املقر
كائن ب  277-1محل الطابق األر�ضي
رياض العمران قطعة  4ويسالن -
 50000مكناس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  الجاري لبنى عنوانه(ا)
 12زنقة  15حي اللة سكينة زواغة
 30000فاس املغرب.
السيد الجاري عبد هللا عنوانه(ا)
 12زنقة  15حي اللة سكينة زواغة
 30000فاس املغرب.
السيد  العاجي مراد عنوانه(ا)
رقم  89بلوك ب حي الوفاق زواغة
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  الجاري لبنى عنوانه(ا)
 12زنقة  15حي اللة سكينة زواغة
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
التجارية بمكناس بتاريخ  26ماي ماي  2022تحت رقم .825286
 2022تحت رقم .1915
408I
407I
fiduciaire la koutoubia

MOORISH

INVIO TECHNOLOGIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MOORISH
 39شارع لال ياقوت الطابق  5شقة د
 ،20080 ،الدار البيضاء املغرب
 INVIO TECHNOLOGIESشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  410شارع
الزرقطوني إقامة حماد الطابق
األول رقم  20000 - 1الدار البيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.473481
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 INVIO TECHNOLOGIESمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  410شارع
الزرقطوني إقامة حماد الطابق األول
رقم  20000 - 1الدار البيضاء املغرب
نتيجة ل  :التوقف التام لنشاط
الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب 410
شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق
األول رقم  20000 - 1الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) يونس نيت لقائد و 
عنوانه(ا) حي الحديب اوالد تايمة
 83004اوالد تايمة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :

شركة ن رم SOCIETE RNM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire la koutoubia
RUE HASSAN BEN M›BAREK
GUELIZ n 34- Marrakech ،
40000، MARRAKECH MAROC
شركة ن ر م  SOCIETE RNMشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منشأة 
الوردة اقامة بابيلون شارع محمد 
السادس عمارة  Hشقة رقم - 3
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
134635
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 21فبراير  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
ن ر م . SOCIETE RNM
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
مطعم .
عنوان املقر االجتماعي  :منشأة 
الوردة  اقامة بابيلون شارع محمد 
السادس عمارة   Hشقة رقم - 3
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الهدنة يوسف 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد العلوي محمد رضا 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الهدنة يوسف عنوانه(ا)
اقامة مريم رقم 4شارع محمد 
السادس  40000مراكش املغرب.
السيد  العلوي محمد  رضا
عنوانه(ا) امرشيش طريق الكتبية
رقم  40000 62مراكش املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الهدنة يوسف عنوانه(ا)
اقامة مريم رقم 4شارع محمد 
السادس  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  08أبريل
 2022تحت رقم .124423
409I
CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
AUDIT & CONSEILS

BRAS DE FER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BRAS :
.DE FER
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والتصدير لقطع غيار السيارات.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة 08
بالطابع األول عمارة   64حي النخيل
زواغة  30020 -فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املصطفى دكوش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى دكوش عنوانه(ا)
حي املشاشية إيموزار كندر 31250
إيموزار كندر املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى دكوش عنوانه(ا)
حي املشاشية إيموزار كندر 31250
إيموزار كندر املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .2689
410I

CABINET ABID EXPERTISE
& COMPTABLE, AUDIT
CONSEILS
N° 45 AV HASSAN II IMM
TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
 BRAS DE FERشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
HORICOM
الوحيد
EUROVIA BTP
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 08
شركة ذات املسؤولية املحدودة
النخيل
بالطابع األول عمارة  64حي
تأسيس شركة
زواغة  30020 -فاس املغرب
HORICOM
تأسيس شركة ذات مسؤولية
21AV HASSAN II APPT N°4 VNمحدودة ذات الشريك الوحيد 
MEKNES ، 50000، MEKNES
رقم التقييد في السجل التجاري :
MAROC
72661
 EUROVIA BTPشركة ذات
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
املسؤولية املحدودة
 08مارس  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 96
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية شارع حي سيدي الهادي الطابق 1
محدودة ذات الشريك الوحيد 
زواغة  30000 -فاس املغرب
باملميزات التالية:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
شكل الشركة  :شركة ذات
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رقم التقييد في السجل التجاري :
71289
بمقت�ضى عقد  حر 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 :
.EUROVIA BTP
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
البناء املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 96
شارع حي سيدي الهادي الطابق 1
زواغة  30000 -فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سوكني كمال عنوانه(ا)
رقم  37تجزئة اهال املرجة واد فاس
 30000فاس املغرب.
السيد  املنعي محمد  عنوانه(ا)
 96زنقة  7حي سيدي الهادي زواغة
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سوكني كمال عنوانه(ا)
رقم  37تجزئة اهال املرجة واد فاس
 30000فاس املغرب
السيد  املنعي محمد  عنوانه(ا)
 96زنقة  7حي سيدي الهادي زواغة
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14فبراير
 2022تحت رقم .729
411I
سيوطي كونسلتينك

سرفسيو كا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

سيوطي كونسلتينك
ادريس الحارثي رقم  1483طابق 3
شقة  6موالي رشيد الدار البيضاء ،
 ،20000الدار البيضاء املغرب
سرفسيو كا شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زتفة
صبري بوجمعة الطابق االول رقم
 6الدارالبيضاء  20250 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.279475
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  02غشت  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  سرفسيو 
كا مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زتفة
صبري بوجمعة الطابق االول رقم 6
الدارالبيضاء  20250 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :عدم القدرة  علي
متابعة النشاط .
و حدد مقر التصفية ب  12زتفة
صبري بوجمعة الطابق االول رقم 6
الدارالبيضاء  20250 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) هشام كندي و 
عنوانه(ا) اقامة البدر مجموعة 06
عمارة  49رقم  13عين السبع 20590
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 12 :زتفة صبري بوجمعة الطابق
االول رقم  6الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
نونبر  2021تحت رقم 799909-
.38887
412I
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10580
GOLDEN KNOWLEDGE

BLANCASTONE

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
 BLANCASTONEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
االطالس عمارة  45الشقة 16
املعارف الدار البيضاء 20370 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
541739
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 :
.BLANCASTONE
غرض الشركة بإيجاز - :التركيبات
والديكور والتصميم الداخلي.
استراد والتصدير.بيع وتوزيع جميع انواع املنتجاتواملواد والسلع ايا كان شكلها او 
طبيعتها.
تجارة.تقديم الخدمات.تنظيم االحداث.اعمال مختلفة..عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
االطالس عمارة   45الشقة 16
املعارف الدار البيضاء  20370 -الدار
البيضاء املغرب.

املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نجاة  محموح 1.000 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نجاة  محموح عنوانه(ا)
 595املنازل الصحية تازة  20370
تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نجاة  محموح عنوانه(ا)
 595املنازل الصحية تازة  20370
تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أبريل  2022تحت رقم .-
413I
SAHDAMAR

سهدمارSAHDAMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

SAHDAMAR
RUE AIT YEFELMAN 107-105
DERB SULTAN EL FIDA
CASABLANCA ، 22000،
CASABLANCA MAROC
سهدمار  SAHDAMARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 107-105
زنقة ايت يفلمان درب السلطان
الفداء  22000 -الدار البيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.373069
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  سهدمار
 SAHDAMARمبلغ رأسمالها
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F.G.GLASS
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد  عبد  الحكيم كمران
مسير للشركة إلى جانب السيد فرقان
محمد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحديد  الشعار التجاري الجديد 
للشركة
بند  رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :تحديد  التقسيم الجديد 
للحصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .27861
415I

 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  105-107زنقة ايت
يفلمان درب السلطان الفداء -
 22000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :خسارة راسمال.
و  حدد مقر التصفية ب 105-
 107زنقة ايت يفلمان درب السلطان
الفداء  22000 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) سهين اوزكان و 
عنوانه(ا) اقامة باب كاليفورنيا
عمارة  النافورة  طابق  5شقة 11
 22000الدار 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
BNM MENUISIER GENERALE SARL AU
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ب ن م منويزي جينيرال
ماي  2022تحت رقم .825297
 414Iشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
GHIZLANE DOUBLANE

F.GLACE

إعالن متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد 
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
« F.GLACEشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار اوالد
الشايب موالي عبد هللا  - -الجديدة 
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.19143
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22أبريل  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  500حصة لفائدة  السيد 
كمران عبد الحكيم
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشعار التجاري الشركة إلى

تأسيس شركة

BNM MENUISIER GENERALE
SARL AU
BUREAU MARINA ETAGE
4 BUR 19 AV ABDELKRIM
BENJELOLLOUN VN FES ،
30000، FES MAROC
ب ن م منويزي جينيرال شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب
مارينا طابق  3مكتب  19شارع عبد 
الكريم بنجلون م ج فاس 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72485
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ب ن م
منويزي جينيرال.
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
النجارة  العامة  -مقاول في األشغال
املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :مكاتب
مارينا طابق  3مكتب  19شارع عبد 
الكريم بنجلون م ج فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  أحمد  شرود 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  أحمد  شرود عنوانه(ا)
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  أحمد  شرود عنوانه(ا)
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  04ماي 2022
تحت رقم .2045
416I
DAMO CONSULTING SARL

ELECTROLOGIE
إعالن متعدد القرارات

DAMO CONSULTING SARL
AV PASTEUR 1° ETG N°18 54
TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC
« ELECTROLOGIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
عرباوة و زنقة الناظور اقامة محمد 
رضا بلوك ا الطابق االول رقم - 16

الجريدة الرسمية

 90000طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.104557
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11ماي  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على تفويت 600
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة  التي تشكل60%
من راسمال الشركة في ملك الصالحي
عبد  املجيد لفائدة  السيد  بولعيش
محمد  300حصة اجتماعية و السيد 
الغريبي العرو�سي عبد هللا  300حصة
اجتماعية
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تعيين السادة  الصالحي عبد 
املجيد و  السيد  بولعيش محمد و 
السيد  الغريبي العرو�سي عبد  هللا في
مهام التسيير للشركة ودالك ملدة غير
محددة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
املوافقة على نقل مقر الشركة الى
العنوان الجديد الكائن بحي العزيب
حاج قدور اقامة البستان العمارة 9
رقم  2طنجة
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
مالئمة القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :5الذي ينص على مايلي:
مقر الشركة حدد في العنوان التالي
 :بحي العزيب حاج قدور اقامة
البستان العمارة  9رقم  2طنجة
بند  رقم  :7الذي ينص على
مايلي :راسمال الشركة حدد في
مبلغ  100000درهم مقسمة الى
 1000حصة اجتماعية  100درهم
للحصة الواحدة توزعت على الشكل
التالي:السيد  الصالحي عبد  املجيد 
 400حصة اجتماعية السيد الغريبي
العرو�سي  300حصة اجتماعية و 
السيد  بولعيش محمد   300حصة
اجتماعية

10581

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .254035
417I
ETABBAA LAHCEN

SAHEL CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
RUE 8 N°41 LOT 98
LOTISSEMENT SAAD
BERRECHID RUE 8 N°41
LOT 98 LOTISSEMENT
SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC
 SAHEL CASHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الساحل رقم  87حد السوالم
برشيد  26100 -حد السوالم برشيد 
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
15665
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 02غشت  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SAHEL :
.CASH
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
اموال و خدمات مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الساحل رقم  87حد السوالم برشيد 
  26100حد السوالم برشيد املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  صديق بوشعيب 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

السيدة مفتاح صارة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صديق بوشعيب عنوانه(ا)
تجزئة رياض الساحل حد  السوالم
برشيد   26100حد  السوالم برشيد 
املغرب.
السيدة  مفتاح صارة  عنوانه(ا)
دوار لكروشيين السوالم برشيد 
 26100حد السوالم برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد صديق بوشعيب عنوانه(ا)
تجزئة رياض الساحل حد  السوالم
برشيد   26100حد  السوالم برشيد 
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  10شتنبر
 2021تحت رقم .1129
418I
FO CONSULTUNG SARL AU

مسترماربر» MISTER
« MARBRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
IMM 34 APPT 2 RUE AL
ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC
مستر ماربر» « MISTER MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
الحسن التاني رقم  2كيلومتر 17
تمارة  12000 -تمارة املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
96655
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23مارس  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «مستر ماربر»
 »« MISTER MARBREإلى «بي اس
آكري « . »« B S AGRI

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .3776
419I
ETABBAA LAHCEN

MASTER STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

ETABBAA LAHCEN
RUE 8 N°41 LOT 98
LOTISSEMENT SAAD
BERRECHID RUE 8 N°41
LOT 98 LOTISSEMENT
SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC
« MASTER STARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
النور رقم  71الدروة برشيد -
 26100الدروة برشيد املغرب.
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.12659
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2021وتبعا
الستقالة املسير الحالي تقرر تعيين
املمثل(ين) القانوني(ين):
 بدري رشيدماستر ستار شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد الكائن
مقرها اإلجتماعي ب :تجزئة النور رقم
 71الدروة  برشيد   26100برشيد 
املغرب
رقم السجل التجاري عند 
االقتضاء- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  13أكتوبر
 2021تحت رقم .1210
420I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

CHALLENGE BOUGHAZ
GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE
Route De Larache Immeuble
BOUAABID 1er Étage Numéro
1 Route De Larache Immeuble
BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc
CHALLENGE BOUGHAZ
 GROUPشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
اإلدريسية رقم 92000 - 99
العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
6849
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
CHALLENGE
BOUGHAZ
. GROUP
غرض الشركة بإيجاز  - :مكتب
للتدريب والدراسات واالستشارات
والتدقيق والخدمات املختلفة.
 تدريب عملي متخصص فيمجاالت :تخطيط املدن  ،االتصال
والضيافة  ،التمويل املحلي  ،اإلدارة.
 مساعدة ودعم السلطاتاملحلية (املسؤولين املحليين
املنتخبين وموظفي الخدمة املدنية)
والشركات الخاصة واألشكال األخرى
من الجمعيات في إنشاء وتنفيذ
مشاريع وبرامج التنمية.
 يضمن البعثات التدريبية.في الواقع  ،يقدم وحدات تدريبية
ملساعدة  املسؤولين املنتخبين
املحليين والوكالء في القطاعين العام
والخاص من خالل تزويدهم باألدوات
التقنية والقانونية املناسبة.

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

 مهمة لتعزيز عرض مستدامللخدمات عالية الجودة  ،والقرب ،
واملشورة  القانونية والتقنية للهياكل
العامة والخاصة  ،واألفراد.
 املتاجرة بشكل عام..عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
اإلدريسية رقم  92000 - 99العرائش
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة إيمان خروب  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  سكينة الكنوني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  إيمان خروب عنوانه(ا)
حي العروبة شارع تطفت رقم 306
 92150القصر الكبير املغرب.
السيدة سكينة الكنوني عنوانه(ا)
حي السالم مجموعة ج زنقة  8رقم
 92150 29القصر الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  إيمان خروب عنوانه(ا)
حي العروبة شارع تطفت رقم 306
 92150القصر الكبير املغرب
السيدة سكينة الكنوني عنوانه(ا)
حي السالم مجموعة ج زنقة  8رقم
 92150 29القصر الكبير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .541
421I
ETABBAA LAHCEN

MASTER STAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ETABBAA LAHCEN
RUE 8 N°41 LOT 98
LOTISSEMENT SAAD
BERRECHID RUE 8 N°41
LOT 98 LOTISSEMENT

SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC
 MASTER STARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
النور رقم  71الدروة 26100 -
الدروة برشيد املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.12659
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) رشيد  زروال
 2.500حصة اجتماعية من أصل
 2.500حصة لفائدة السيد (ة) رشيد 
بدري بتاريخ  12أكتوبر .2021
تفويت السيد  (ة) حسن شليكي
 2.500حصة اجتماعية من أصل
 2.500حصة لفائدة السيد (ة) رشيد 
بدري بتاريخ  12أكتوبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  13أكتوبر
 2021تحت رقم .1210
422I
NEOCOMPTADUNORD

GLOBAL DIAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

NEOCOMPTADUNORD
RUE ALGISERAS IB RAJAE 3
ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
 GLOBAL DIAMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  9 :زنقة
شرقي ابن محمد ل طبو رباط 1
تجزئة  90000 - 67طنجة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.57243
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10مارس  2022تقرر
حل  GLOBAL DIAMشركة ذات
املسؤولية املحدودة  مبلغ رأسمالها

الجريدة الرسمية
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 200.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  9زنقة شرقي ابن محمد 
ل طبو رباط  1تجزئة 90000 - 67
طنجة املغرب نتيجة الملنافسة.
و عين:
السيد(ة) مصطفى بوغاللة
وعنوانه(ا) طنجة  90000طنجة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  10مارس  2022وفي  9زنقة
شرقي ابن محمد  ل طبو  رباط 1
تجزئة  90000 - 67طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .254096
423I
NEOCOMPTADUNORD

ECOLE AL HASSANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

NEOCOMPTADUNORD
RUE ALGISERAS IB RAJAE 3
ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
« ECOLE AL HASSANIشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املجمع
الحسني كلم  7طريق الرباط - -
طنجة املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.15065
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26أبريل 2022
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون:
األسا�سي لشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254157
424I

zarkal & associés

COSMHAIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

zarkal & associés
 131شارع عبد املومن الطابق  6رقم
 ،20100 ، 22الدار البيضاء املغرب
 COSMHAIRشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 117
،تجزئة الجماعة شارع  82رقم 28
سيدي معروف  ،الدار البيضاء
املغرب  20520لدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.389979
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  18مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من «
، 117تجزئة الجماعة شارع  82رقم
 28سيدي معروف  ،الدار البيضاء
املغرب  20520لدار البيضاء املغرب»
إلى «إقامة املولد   2عمارة  س شقة
10زنقة ابن كثير -الدار البيضاء
املغرب  20370الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825415
425I
tazabte

ABDI COER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

tazabte
CCA TAZA, HAY ESSALAM,
TAZA 35000، TAZA maroc
 ABDI COERشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املنتزه رقم  226تازة  35000 -تازة 
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري :
6501
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ABDI :
.COER
غرض الشركة بإيجاز :
PROMOTEUR IMMOBILIER
.Négoce, et Travaux divers
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املنتزه رقم  226تازة   35000 -تازة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جمال النطاح  950 :حصة
بقيمة  90درهم للحصة .
السيدة  اسماء اليداري 50 :
حصة بقيمة  90درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  جمال النطاح عنوانه(ا)
تجزئة كنوز رقم  57تازة  35000تازة 
املغرب.
السيدة اسماء اليداري عنوانه(ا)
تجزئة كنوز رقم  57تازة  35000تازة 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  جمال النطاح عنوانه(ا)
تجزئة كنوز رقم  57تازة  35000تازة 
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة  بتاريخ  26أبريل
 2022تحت رقم .183
426I

10583
ACO CONSULTING

TRANSPORT LAGHZALA
إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING
rue libourne - résidence du ,70
centre - 4ème étage- Apt.14- ،
20500، casablanca maroc
« TRANSPORT LAGHZALAشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي عادل-
مقبرة الشهداء  -تجزئة رقم - 1الحي
املحمدي  - -الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.84079
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08نونبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :زيادة  رأس املال بمقدار
ثالثة وخمسين مليون وخمسمائة
ألف ( )53،500،000.00درهم
لينتقل من واحد وعشرين مليون
( )21.000.000.00إلى أربعة
وسبعين مليون وخمسمائة ألف
( )74.500.000.00درهم
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تخفيض رأس املال بمقدار
ثالثة وخمسين مليون وخمسمائة
ألف ( )53،500،000.00درهم
ليصبح واحد وعشرون مليون
( )21.000.000.00درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم البنود املتعلقة برأسمال
الشركة :الذي ينص على مايلي:
البنود املتعلقة برأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825302
427I
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HLZCONSULTING

TC TRAVEL

إعالن متعدد القرارات

HLZCONSULTING
boulevard Almozdalifa
immeuble Riad Nawal G 1er
étage A8 MARRAKECH، 40000،
Marrakech Maroc
« TC TRAVELشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 15
الطابق الثاني مركز االعمال شارع
محمد الخامس و الزرقطوني رقم
120 ،118 ،116و  122جيليز -
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.79533
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على مايلي:
قرر الشريك الوحيد الزيادة في رأس
مال الشركة البالغ 3،100،000.00
درهم مقسم إلى  31،000سهم بقيمة
 100درهم للسهم مدفوعة بالكامل
بمبلغ ً 1،615،277.70
درهما ليصبح
ً 4،715،277.70
درهما  ،عن طريق
الحساب الجاري للشريك.
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :قرر الشريك الوحيد تخفيض
رأس املال بمبلغ 2،715،277.70
درهم ليصبح  2،000،000.00درهم
 ،وذلك بامتصاص الخسائر السابقة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
ساهم املساهم الوحيد للشركة
ً
بمبلغ  2،000،000.00درهم نقدا
بند  رقم  :7الذي ينص على
مايلي :يبلغ رأس مال الشركة
 2،000،000.00درهم (مليوني
درهم) .وهي مقسمة إلى 20.000.00
(عشرين ألف) سهم بقيمة 100
درهم للسهم  ،مكتتبة بالكامل ،
مدفوعة بالكامل من قبل الشركاء ،
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السيد  أيوب العمبري عنوانه(ا)
ومخصصة للشريك الوحيد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة بالد بنسعيد رقم  11تابريكت 11000
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي سال املغرب.
 2022تحت رقم .5716
األسماء الشخصية والعائلية
 428Iومواطن مسيري الشركة:
السيد  أيوب العمبري عنوانه(ا)
Omar transport express
بالد بنسعيد رقم  11تابريكت 11000
عمرللنقل السريع
سال املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
Omar
transport express
االبتدائية بسال بتاريخ  23ماي 2022
N°11Bled bensaid avenue
تحت رقم .38918
6 novembre Tabriquet sale،
429I
11000، Sale Maroc
عمر للنقل السريع شركة ذات
BETA FIDUCIAIRE
املسؤولية املحدودة
TRANS GUELLIL
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بالد بنسعيد شارع  6نونبر تابريكت -
الشريك الوحيد
 11000سال املغرب
تفويت حصص
تأسيس شركة ذات املسؤولية
BETA FIDUCIAIRE
املحدودة 
N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
16 AOUT ، 60000، OUJDA
35989
في
مؤرخ
عرفي
بمقت�ضى عقد 
MAROC
 05ماي  2022تم إعداد القانون
 TRANS GUELLILشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املحدودة باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  174بلوك
املسؤولية املحدودة.
 Eسوريهاما حي السالم 60000 -
تسمية الشركة متبوعة عند 
وجدة املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :عمر
تفويت حصص
للنقل السريع .
رقم التقييد في السجل التجاري
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
.31429
وتوصيل البضائع و االرساليات .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 11
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
بالد بنسعيد شارع  6نونبر تابريكت  -املؤرخ في  04ماي  2022تمت
 11000سال املغرب.
املصادقة على :
املدة  التي تأسست من أجلها
تفويت السيد  (ة) مليكة قليل
الشركة  99 :سنة .
 1.000حصة اجتماعية من أصل
مبلغ رأسمال الشركة40.000 :
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) يحي
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية قليل بتاريخ  04ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان العمبري عنوانه(ا) التجارية بوجدة بتاريخ  23ماي 2022
بالد بنسعيد رقم  11تابريكت  11000تحت رقم .724
سال املغرب.
430I

BETA FIDUCIAIRE

RESET ORIENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

BETA FIDUCIAIRE
N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU
16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC
 RESET ORIENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عالل بن عبد هللا الطابق الثالث
رقم  60000 - 63وجدة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32839
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  04ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) عماري
مصطفى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  23ماي 2022
تحت رقم .725
431I
zarkal & associés

METEC DIAGNOSTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

zarkal & associés
 131شارع عبد املومن الطابق  6رقم
 ،20100 ، 22الدار البيضاء املغرب
 METEC DIAGNOSTICشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  18شارع
ابن نقية حي املستشفيات  ،الدار
البيضاء املغرب  20503الدار
البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.63741
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تم تعيين

الجريدة الرسمية
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مسير جديد للشركة السيد(ة)
املسكوري رشيد كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825284
432I
AYL INVEST ET LOGISTIQUE

آيل لإلستثمارواللوجيستيك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AYL INVEST ET LOGISTIQUE
تجزئة وسط الجديدة شقة رقم 33
 ،24000 ،الجديدة املغرب
آيل لإلستثمار واللوجيستيك شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بسمة 2
إقامة وسط الجديدة شقة رقم - 33
 24000الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
19433
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  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  :آيل
لإلستثمار واللوجيستيك.
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
العمال من وإلى مقر العمل .
عنوان املقر االجتماعي  :بسمة 2
إقامة وسط الجديدة شقة رقم - 33
 24000الجديدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة التوامة عنوانه(ا)
شقة رقم  33إقامة وسط الجديدة 
الطابق األول  24000الجديدة 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة التوامة عنوانه(ا)
شقة رقم  33إقامة وسط الجديدة 
الطابق األول  24000الجديدة 
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .514
433I
PREMIUM FINANCE

DIAMOND HOLIDAYS
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
APPARTEMENT N° 7
IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
SGT LEVET ET FERKLE
MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
« DIAMOND HOLIDAYSشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :أبواب
مراكش منطقة  19عمارة  18محل
رقم  40000 - 2مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.109563
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :السيد  املرشوم خليل يفوت
 500حصة يمتلكها في شركة «بيونير
فود» ش.م.م  ،لصالح :السيد محمد 
عاطف رمضان محمد ،نتيجة لذلك
يتكون رأس مال الشركة من 1000
حصة مخصصة للسيد  محمد 
عاطف رمضان محمد.

قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد املرشوم خليل
من اإلدارة.
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد  محمد  عاطف
ً
ا وحيدا للشركة
رمضان محمد مسير
ملدة غير محدودة.
قرار رقم  :04الذي ينص على
مايلي :تحويل الشكل القانوني
للشركة إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد.
قرار رقم  :05الذي ينص على
مايلي :ستلتزم الشركة بالتوقيع
الوحيد للسيد محمد عاطف رمضان
محمد  ،وذلك لفترة غير محدودة.
قرار رقم  :06الذي ينص على
مايلي :تغييرغرض الشركة إلى• :
األحداث والتواصل• .استيراد و 
تصدير.
قرار رقم  :07الذي ينص على
مايلي :تغيير اسم الشركة من «بيونير
فود» إلى االسم الجديد  «دياموند 
هوليداي».
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
يتم تشكيلها من قبل املوقع املذكور
أعاله  ،وكذلك بين جميع أولئك
الذين سيصبحون فيما بعد شركاء ،
إما عن طريق االكتتاب في حالة زيادة 
رأس املال  ،أو عن طريق االستحواذ 
 ،بأي صفة  ،على هذه االشتراكات
األصلية أو  من زيادة  رأس املال ؛
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شريك واحد تخضع للقوانين املعمول
بها  ،وال سيما الظهير رقم 1-11-39
املؤرخ  29جمادى الثانية 2( 1432
يونيو   )2011بإصدار القانون رقم
 24-10املعدل واملتمم .القانون رقم
 5-96بشأن الشركة ذات املسؤولية
املحدودة.
بند  رقم  :2الذي ينص على
مايلي :غرض الشركة هو •:األحداث
والتواصل• .استيراد و  تصدير• .
تنظيم ندوات ابتكارية • .النقل
املرتبط بالحدث واألنشطة االبتكارية.
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• تنظيم األنشطة السياحية• .
تنظيم جميع أنواع الرحالت داخل
وخارج املغرب • .تنظيم الدوائر
السياحية • .تنظيم التنزه وركوب
الخيل • .تنظيم اإلقامات السياحية.
• تنظيم الفعاليات الثقافية
والرياضية :ندوات  ،مؤتمرات ،
أحداث فولكلورية وموسيقية
متنوعة • .تنظيم دورات ولقاءات
ثقافية أو رياضية أو مهنية• .التنظيم
واإلدارة • الفنادق واملنازل الداخلية
ودور الضيافة واملواقع السياحية
وجميع أنواع اإلقامة للسياح من
جميع األصول والطبيعيات• .
ساحات لعربات النقل السياحي• .
مطاعم ومؤسسات شرب للسائحين
والعمالء اآلخرين .تنظيم الوالئم
وتحضير وتوزيع الوجبات املطهية.
وبشكل أعم  ،أي عملية صناعية أو 
تجارية أو مالية أو منقولة أو عقارية
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بال�شيء املحدد أعاله أو من املحتمل
أن تعزز تطوير الشركة.
بند  رقم  :3الذي ينص على
مايلي :اسم الشركة هو« :دياموند 
هوليداي» في جميع األعمال أو 
الخطابات أو  الفواتير أو  اإلعالنات
أو  املنشورات أو  املستندات األخرى
الصادرة عن الشركة  ،يجب أن يسبق
هذا االسم مباشرة أو يتبعه عبارة ``
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شريك واحد « أو األحرف األولى من
اسم «ش.م.م.ش.و» وبيان رأس املال
واملكتب املسجل ورقم التسجيل في
السجل التجاري.
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
السيد محمد عاطف رمضان محمد 
يقدم للشركة مبلغ مائة ألف درهم
ً
( 100،000.00درهم) نقدا.
بند  رقم  :7الذي ينص على
مايلي :تم تحديد  رأس املال بمبلغ
مائة ألف درهم 100،000( .درهم).
وهي مقسمة إلى ألف ( )1000حصة
بقيمة ( )100درهم لكل منها  ،تحمل
األرقام من  1إلى  ، 1000مكتتب بها
 ،مدفوعة بالكامل تعود بالكامل إلى
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الجريدة الرسمية
الثاني إزدهار  40000 - 2مراكش
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136210
435I

الشريك الوحيد.
بند  رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تدار الشركة من قبل مدير
واحد  أو  أكثر  ،أشخاص طبيعيين
 ،شركاء أم ال .يتم تعيين املدير
(املديرين) بقرار جماعي بأغلبية ثالثة
أرباع رأس املال لفترة  محدودة  أو 
omnium management
غير محددة  .تم تعيين السيد محمد 
ً
A.R.I MULTISERVICES
ا وحيدا
عاطف رمضان محمد مسير
شركة ذات املسؤولية املحدودة
للشركة لفترة غير محدودة .ستكون
تأسيس شركة
الشركة ملزمة بالتوقيع الوحيد 
omnium management
للسيد محمد عاطف رمضان محمد 
الذي يصرح بأنه ال يوجد أي تعارض rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82
30100، fes maroc
أو  حظر من جانبه يمكن أن يعيق
 A.R.I MULTISERVICESشركة ذات
ممارسة وظائفه كمسير.
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 82
اقامة  52شارع الحسن الثاني
 2022تحت رقم .136205
 434Iاملدينة الجديدة -فاس omnium. -
 management@gmail.comفاس
PREMIUM FINANCE
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
BABAGAZ
املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
61229
PREMIUM FINANCE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
APPARTEMENT N° 7
 02دجنبر  2019تم إعداد القانون
IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
SGT LEVET ET FERKLE
املحدودة باملميزات التالية:
MARRAKECH. ، 40000،
شكل الشركة  :شركة ذات
MARRAKECH MAROC
 BABAGAZشركة ذات املسؤولية املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها A.R.I :
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث . MULTISERVICES
ل
غرض الشركة بإيجاز - :مقاو في
شقة رقم  14باب دكالة 40000 -
أشغال البناء و املختلفة
مراكش املغرب.
التداول.تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 82اقامة  52شارع الحسن الثاني
.120139
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي املدينة الجديدة  -فاس omnium. -
املؤرخ في  17ماي  2022تم تحويل  management@gmail.comفاس
املقر االجتماعي الحالي للشركة من املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
«شارع مسلم تجزئة بوكار الطابق
الثالث شقة رقم  14باب دكالة  -الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 40000مراكش املغرب» إلى «إقامة
صنهاجة شقة صنهاجة  91الطابق درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد علي االدري�سي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد لند   500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  علي االدري�سي عنوانه(ا)
لوالد يوسف اوالد الطيب فاس
 30000فاس املغرب.
السيد  محمد لند  عنوانه(ا)
رقم  1334حي الجديد  زواغة فاس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  علي االدري�سي عنوانه(ا)
لوالد يوسف اوالد الطيب فاس
 30000فاس املغرب
السيد  محمد لند  عنوانه(ا)
رقم  1334حي الجديد  زواغة فاس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  09دجنبر
 2019تحت رقم .3915
436I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR LILA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DAR :
. LILA
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 .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  العالي االدري�سي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  العالي االدري�سي
عنوانه(ا)  - - -فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  العالي االدري�سي
عنوانه(ا)  - - -فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136166
437I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد 
ي
العامر العربي
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 DAR LILAشركة ذات مسؤولية
NEKOR CASH
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
موريتانيا صندوق البريد - 2609
العامري العربي
 40000مراكش املغرب
ص.ب ،1169 :سيدي عابد،
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 ،32000الحسيمة املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
 NEKOR CASHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
125851
الوحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 29أبريل  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,232شارع
الدار البيضاء امزورن 32250 -
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الحسيمة املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
3753
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 06ماي  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 :
.NEKOR CASH
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال و خدمة تسهيالت.
عنوان املقر االجتماعي ,232 :
شارع الدار البيضاء امزورن 32250 -
الحسيمة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بلحاج محمد  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلحاج محمد عنوانه(ا) حي
بومنقذ امزورن  32250الحسيمة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلحاج محمد عنوانه(ا) حي
بومنقذ امزورن  32250الحسيمة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ  -تحت
رقم .-
438I
HLZCONSULTING

LUXURY TC VOYAGE
إعالن متعدد القرارات

HLZCONSULTING
boulevard Almozdalifa

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .5717
Marrakech Maroc
439I
« LUXURY TC VOYAGEشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
omnium management
الشريك الوحيد»
ALHANAE FRUITS ET
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
LEGUMES
 28الطابق الرابع مركز االعمال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شارع محمد الخامس و الزرقطوني
الشريك الوحيد
رقم 120و جيليز  40000 -مراكش
تأسيس شركة
املغرب.
omnium management
«إعالن متعدد القرارات»
rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82
رقم التقييد في السجل التجاري:
30100، fes maroc
.85453
ALHANAE FRUITS ET LEGUMES
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املؤرخ في  28فبراير  2022تم اتخاذ 
الشريك الوحيد
القرارات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 4
قرار رقم  :01الذي ينص على مايلي :عمارة ب أ  10تجزئة مرزاقة عين
قرر الشريك الوحيد الزيادة في رأس السمن -فاس  30000 -فاس املغرب
مال الشركة الذي يبلغ 100،000.00
تأسيس شركة ذات مسؤولية
درهم مقسم إلى  1،000سهم بقيمة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ي
 100درهم لكل منها مدفوعة بالكامل رقم التقييد في السجل التجار :
بمبلغ ً 5،120،518.00
72343
درهما ليصبح
ً 5،220،518.00
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
درهما  ،عن طريق
 29مارس  2022تم إعداد القانون
الحساب الجاري للشريك.
قرار رقم  :02الذي ينص على األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
مايلي :قرر املساهم الوحيد تخفيض محدودة ذات الشريك الوحيد 
رأس املال بمبلغ  4،220،518.00باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ليصبح  1،000،000.00درهم
 ،وذلك بامتصاص الخسائر السابقة مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
البالغة ( 4،220،518.00درهم) ؛
تسمية الشركة متبوعة عند 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
النظام األسا�سي التالية:
.ALHANAE FRUITS ET LEGUMES
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
غرض الشركة بإيجاز  - :توزيع
ساهم املساهم
الوحيد للشركة الفواكه والخضروات الطازجة
ً
بمبلغ  1،000،000.00درهم نقدا
بالجملة
بند  رقم  :7الذي ينص على
 بائع التغدية العامة .مايلي :يبلغ رأس مال الشركة
عنوان املقر االجتماعي  :متجر
 1،000،000.00درهم (مليون  4عمارة ب أ  10تجزئة مرزاقة عين
درهم) .وهي مقسمة إلى  10000.00السمن -فاس  30000 -فاس املغرب.
(عشرة  آالف) سهم بقيمة 100
املدة  التي تأسست من أجلها
درهم للسهم  ،مكتتب بها بالكامل  ،الشركة  99 :سنة .
مدفوعة بالكامل من قبل الشركاء ،
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ومخصصة للشريك الوحيد.

10587

السيد  محمد  مومن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  مومن عنوانه(ا)
رقم  303تجزئة العنبرة  طريق عين
السمن فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  مومن عنوانه(ا)
رقم  303تجزئة العنبرة  طريق عين
السمن فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .1891
440I
FIDUCIAIRE KHALID

STE FRENCH›PIZZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
RUE DE BERKANE ، 60000، 41
OUJDA MAROC
 STE FRENCH›PIZZشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  72 :زنقة
أ 58حي السالم ظهر ملحلة  -وجدة -
 60000وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.31625
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
 STE FRENCH’PIZZشركة ذات
املسؤولية املحدودة  مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  72زنقة أ 58حي السالم
ظهر ملحلة  -وجدة   60000 -وجدة 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الهدف
التجاري.
و عين:
السيد(ة) محمد  حموتي و 
عنوانه(ا)  72زنقة أ 58حي السالم
ظهر ملحلة  -وجدة   60000وجدة 
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الجريدة الرسمية

10588
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  01أبريل  2022وفي  72زنقة
أ 58حي السالم ظهر ملحلة  -وجدة -
 60000وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم .742
441I

السيد(ة) عمر ابزي و عنوانه(ا) 2
RUE DU BOIS DE BRAY 77127
LIEUSAINT - 77127 Lieusaint
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 بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825315
442I

حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur

 20100الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) هند عراقي و عنوانه(ا)
 18زنقة شارمي الوازيس الدار
البيضاء  20100الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
مارس  2022تحت رقم .819490
443I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

HORICOM

westartup

OBM BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
westartup
BOULEVARD MASSIRA RUE 6
OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3
CASABLANCA ANFA ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 OBM BUILDINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 7
رقم  ، 5الطابق الثاني  ،شقة رقم
 ، 4السعادة  ،سيدي برنو�سي ـ الدار
البيضاء  20600 -الدار البيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17990
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  04أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  OBM BUILDING
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 7
رقم  ، 5الطابق الثاني  ،شقة رقم
 ، 4السعادة  ،سيدي برنو�سي ـ الدار
البيضاء  20600 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :أزمة في امليدان.
و حدد مقر التصفية ب شارع 7
رقم  ، 5الطابق الثاني  ،شقة رقم
 ، 4السعادة  ،سيدي برنو�سي الدار
البيضاء  20600 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:

ATELIER VINTAGE
حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur
Bd D›Anfa 1er étage 18
Casablanca، 20100، Casa
Maroc
 ATELIER VINTAGEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
زرقطوني اقامة الزهور الطابق
 9الشقة رقم  26البيضاء الدار
البيضاء  20100الدار البيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.280081
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03يوليوز  2020تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد ATELIER VINTAGE
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  59شارع زرقطوني
اقامة الزهور الطابق  9الشقة رقم
 26البيضاء الدار البيضاء 20100
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل :
انعدام االرباح بسبب ازمة كورونا.
و حدد مقر التصفية ب  59شارع
زرقطوني اقامة الزهور الطابق 9
الشقة رقم  26البيضاء املغرب

DIAR AL ISMAILIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VNMEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
 DIAR AL ISMAILIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 25
تجزئة الديغو�سي الطابق األر�ضي
سيدي سعيد  50000 -مكناس
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.39191
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01مارس  2022تقرر حل
 DIAR AL ISMAILIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة  مبلغ رأسمالها
 3.280.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  25تجزئة الديغو�سي
الطابق األر�ضي سيدي سعيد  -
 50000مكناس املغرب نتيجة ألزمة
القطاع.
و عين:
السيد(ة) عمر حاجي و عنوانه(ا)
زنقة  72الرقم  295حي السالم 2
سيدي سعيد  50000مكناس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  01مارس  2022وفي رقم 25
تجزئة الديغو�سي الطابق األر�ضي
سيدي سعيد   50000 -مكناس
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .122
444I
فيديماتيك FIDUMATIC

AGRISERMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيديماتيك FIDUMATIC
عمارة ما يوحال شارع الحسن
الثاني اكادير ص ب imm 5096
mayouhel ave hassn 2، 80000،
AGADIR - IDA OU TANANE
املغرب
 AGRISERMAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
امهايش جماعة الصفا عمالة
شتوكة ايت بها  87200 -بيوكرى
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.16771
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) ROLAND
 BOLLE PASCAL 400حصة
اجتماعية من أصل  400حصة
لفائدة  السيد  (ة) SOCIETE
 AGRISERT AGRISERTبتاريخ 12
ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1005
445I

الجريدة الرسمية
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OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

EL GHALI GLOBAL INFO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& OCEAN BUSINESS
CONSULTING SARL AU
BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 1
فاس ،30060 ،فاس املغرب
 EL GHALI GLOBAL INFOشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب
مارينا الطابق الثالث مكتب 19
شارع عبدالكريم بنجلون فاس -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72281
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 EL :
.GHALI GLOBAL INFO
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
االجهزة و االدوات املعلوماتية.
عنوان املقر االجتماعي  :مكاتب
مارينا الطابق الثالث مكتب  19شارع
عبدالكريم بنجلون فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  كوثر بنميمون 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كوثر بنميمون عنوانه(ا)
شارع املجد إقامة سناء رقم  89شقة
 12نرجس س  30050فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر بنميمون عنوانه(ا)
شارع املجد إقامة سناء رقم  89شقة
 12نرجس س  30050فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1837
446I
GHIZLANE DOUBLANE

AFRICAN COMPANY OF
ENVIRONMENT PROTECT
SERVICES ACEPS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد 
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
AFRICAN COMPANY OF
ENVIRONMENT PROTECT
 SERVICES ACEPSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية
اقامة شهرزاد  1الطابق  3رقم - 13
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544493
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  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 :
AFRICAN COMPANY OF

10589

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) منير البشيري
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
محمد الحجام بتاريخ  23ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .789
448I

ENVIRONMENT
PROTECT
.SERVICES ACEPS
غرض الشركة بإيجاز :
COLLECTE ET TRAITEMENT
.DES DÉCHETS INDUSTRIELS
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سمية اقامة شهرزاد  1الطابق  3رقم
 20000 - 13الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ngfc1912
السيد  عبد  اللطيف زغلول :
 :كاب آرإتش لالستشارات
 1.000حصة بقيمة  100درهم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
للحصة .
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
ngfc1912
السيد  عبد  اللطيف زغلول
عنوانه(ا) فيال  6تجزئة مزكان CASABLANCA CASABLANCA،
0، CASABLANCA MAROC
 24000الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية  :كاب آر إتش لالستشارات شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد  فيصل زغلول عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 2تجزئة مزكان  24000الجديدة 
ميموزا السكني جعفر بن حبيب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة عنفا  20040الدار البيضاء 20040 -
لدار البيضاء املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ماي  2022تحت رقم .-
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري :
STE CECONA SARL
344441
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
MED ROUD
 15فبراير  2016تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تفويت حصص
محدودة ذات الشريك الوحيد 
STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DESباملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
FAR 74 2ETAG، 62000، nador
مسؤولية محدودة ذات الشريك
maroc
 MED ROUDشركة ذات املسؤولية الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  : :كاب آر
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الوحدة رقم  204سلوان  62000إتش لالستشارات.
غرض الشركة بإيجاز  :تدريب
الناظور املغرب.
,استشارات التسيير.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
ميموزا السكني جعفر بن حبيب عنفا
.23725

الجريدة الرسمية

10590

 20040الدار البيضاء  20040 -لدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حامي الدين نزهة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  حامي الدين نزهة
عنوانه(ا) لدار البيضاء  200040لدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  حامي الدين نزهة
عنوانه(ا) لدار البيضاء  200040لدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
فبراير  2016تحت رقم .-
449I

CATRA ORIENT

KHOUYI BADIA

تأسيس شركة

STE LE PROFESSIONNEL
DU PNEU
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
MEKNES ، 50000، MEKNES
املغرب
STE LE PROFESSIONNEL DU
« PNEUشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي : :رقم ، 5
طريق الشاوية  ،حي سلطان سيدي
محمد بن عبد هللا زيتون 50000 -
مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.52233
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي - :الحل املسبق لشركةAU
SARL LE PROFESSIONNEL DU

 - PNEUتعيين السيد  عياد معيوفي
مصفي للشركة و مقر الشركة رقم 5
 ،طريق الشاوية  ،حي سلطان سيدي
محمد بن عبد هللا زيتون مكناس مقر
للتصفية.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
 الحل املسبق لشركةAU SARL LE- PROFESSIONNEL DU PNEU
تعيين السيد  عياد معيوفي مصفي
للشركة و مقر الشركة رقم  ، 5طريق
الشاوية  ،حي سلطان سيدي محمد 
بن عبد  هللا زيتون مكناس مقر
للتصفية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .189
450I
خبرة الشرق

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خبرة الشرق
 49شارع البكاي لهبيل اقامة رياض
املدينة شقة رقم  3بركان  49شارع
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
املغرب
 CATRA ORIENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ملوية تجزئة رقم  457شقة تقع
بالطابق الثالث بركان 63300 -
بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
8511
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CATRA :
.ORIENT
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
ملوية تجزئة رقم  457شقة تقع
بالطابق الثالث بركان  63300 -بركان
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة CATRA ORIENT :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد محمد لعربي  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد محمد قوبع  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد لعربي عنوانه(ا)
بركان  63300بركان املغرب.
السيد محمد قوبع عنوانه(ا) راس
املاء الناظور  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد لعربي عنوانه(ا)
بركان  63300بركان املغرب
السيد محمد قوبع عنوانه(ا) راس
املاء الناظور  62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .289/2022
451I

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الهدى
اقــامة االسكــان بلــوك ج 2شقــة
رقــم  330الطــابق الث ــالث أك ــادير -
 80000أك ــادير املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.24335
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 BRAFOUS MEDIAمبلغ رأسمالها
 50.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي الهدى اقــامة االسكــان
بلــوك ج 2شقــة رقــم  330الطــابق
الث ــالث أك ــادير  80000 -أك ــادير
املغرب نتيجة ل  :توقف النش ــاط.
و حدد مقر التصفية ب حي الهدى
اقــامة االسكــان بلــوك ج 2شقــة
رقــم  330الطــابق الث ــالث أك ــادير -
 80000أك ــادير املغرب.
و عين:
السيد(ة) أمينــة املستــاري و 
عنوانه(ا) حي الهدى اكــادير 80000
اكادير املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :حي الهدى اقــامة االسكــان بلــوك
ج 2شقــة رقــم  330الطــابق الث ــالث
أك ــادير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم .110032
452I

FATIHA MAHNA

fidulimar

BRAFOUS MEDIA

STE OUIHYA HAMIDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

FATIHA MAHNA
AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC
 BRAFOUS MEDIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور

fidulimar
N°22 RUE TAZA HAY EL
HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 STE OUIHYA HAMIDIشركة ذات

حل شركة

رفع رأسمال الشركة
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املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2486
تكمي الجديد ترميكت 45000 -
ورزازات املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1859
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 4.000.000درهم» أي من
« 5.000.000درهم» إلى «9.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .206
453I
ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

LOKIMMOB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN
 235شارع يعقوب املنصور إقامة
األنفال عمارة ب 1الطابق الرابع
 الدارالبيضاء BD YACOUBEL MANSOUR N° 235
RESIDENCE AL ANFALE IMM
،B1 CASABLANCA، 20000
الدارالبيضاء املغرب
 LOKIMMOB SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  265شارع
الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92
الدارالبيضاء  20050الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544437
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 20ماي  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 :
.LOKIMMOB SARL
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  265 :شارع
الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92
الدارالبيضاء  20050الدارالبيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عليد  عبد  الواحد  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبداألحد  البزيوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عليد  عبد  الواحد 
عنوانه(ا)  62تجزئة الوئام زنقة
 103رقم  64طابق  2االلقة 20202
الدارالبيضاء املغرب.
السيد  عبداألحد  البزيوي
عنوانه(ا)  17تجزئة لوكسيري عين
الشق جنانات كاليفورنيا 20150
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عليد  عبد  الواحد 
عنوانه(ا)  62تجزئة الوئام زنقة
 103رقم  64طابق  2االلقة 20202
الدارالبيضاء املغرب
السيد  عبداألحد  البزيوي
عنوانه(ا)  17تجزئة لوكسيري عين
الشق جنانات كاليفورنيا 20150
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825337
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10591
elite compta

جبل اوطو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

elite compta
av atlas apt 16 agdal rabat ، 14
10000، rabat maroc
جبل اوطو شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط
 ديور الجامع 400 ،شارع الحسنالثاني ،شقة رقم  10000 - .5الرباط
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
160515
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  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  :جبل
اوطو.
غرض الشركة بإيجاز  :امليكانيك
العامة للسيارات
عنوان املقر االجتماعي  :الرباط
 ديور الجامع 400 ،شارع الحسنالثاني ،شقة رقم  10000 - .5الرباط
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بلمعطي جالل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بلمعطي جالل عنوانه(ا)
الرباط حي يعقوب املنصور 10000
الرباط املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بلمعطي جالل عنوانه(ا)
الرباط حي يعقوب املنصور 10000
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .124979
455I
moorish co

ALPHA 22

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
3rue ishsaq ibn hanin etage
1 apt 1 bd yacoub elmansour
casablanca ، 20100، casablanca
maroc
 ALPHA 22شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد
 3الطابق  4رقم  20الدار البيضاء -
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544529
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  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 :
.ALPHA 22
غرض الشركة بإيجاز  :عمليات
التطوير العقاري بجميع أشكالها.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع عبد 
املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد
 3الطابق  4رقم  20الدار البيضاء -

الجريدة الرسمية

10592

 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد  مصطفى شكر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى شكري عنوانه(ا)
 43تجزئة ياسمينة  2طابق  1البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى شكري عنوانه(ا)
 43تجزئة ياسمينة  2طابق  1البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .825553
456I
TGE FIDUS

GOLD ART CREATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر
عمارة  Bرقم  39الطابق ،28810 ، 6
املحمدية املغرب
 GOLD ART CREATIONشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 40
زنقة حاجب بورگون 20053 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.224219
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  GOLD ART
 CREATIONمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي

 40زنقة حاجب بورگون 20053 -
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل :
توقيف نشاط الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب 40
زنقة حاجب بورگون 20053 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) مو�سى حافيل و 
عنوانه(ا) الكناني رقم 20830 181
املحمدية املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825716
457I
HORICOM

EL BAROUDI COLOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VNMEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
 EL BAROUDI COLORشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 137
توسيع الزرهونية  50000 -مكناس
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.29997
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  21يناير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  EL BAROUDI
 COLORمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 137
توسيع الزرهونية  50000 -مكناس
املغرب نتيجة ل  :أزمة القطاع.
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و  حدد مقر التصفية ب 137
توسيع الزرهونية  50000 -مكناس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب.
إضافة تسمية تجارية أو شعار
و عين:
KBH CONSULTING
السيد(ة) هشام البرودي و 
عنوانه(ا) الزرهونية توسيع رقم AVENUE JOULANE RUE DE 15 137
TANGER 1ER ETAGE BUR 6،
 50000مكناس املغرب كمصفي (ة)
30000، FES MAROC
للشركة.
« BARUCH FOODشركة ذات
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املسؤولية املحدودة»
املفروضة على الصالحيات املخولة
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
ى
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية  13 12 :و  14اقامة ام القر طريق
تم اإليداع القانوني باملحكمة ايموزار فاس  30000 -فاس املغرب.
التجارية بمكناس بتاريخ  12أبريل «إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
 2022تحت رقم .111
.69289
458I
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
OUAZER KAMAL ET JAOUAD
املؤرخ في  06ماي  2022تقرر إضافة
L›AME DE LA PIERRE
شعار تجاري للشركة وهو:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
Sô kitchen
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشركة
رفع رأسمال
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
 OUAZER KAMAL ET JAOUADتحت رقم .2766
N° 132 AVENUE ABOU BAKR
460I
SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
LA PLAINE D’OURIKA
30000، FES MAROC
LA PLAINE D›OURIKA
 L›AME DE LA PIERREشركة ذات
إعالن متعدد القرارات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
LA PLAINE D›OURIKA
الوحيد
BUR N 2 AV MY EL HASSAN
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 33
IMM SEBAM 2 APPT N 10
شارع سوسة زنقة ضاية تيسليت
HIVERNAGE MARRAKECH ،
الزهور  2فاس  FES 30000املغرب.
رفع رأسمال الشركة
40000، MARRAKECH MAROC
ي
رقم التقييد في السجل التجار
« LA PLAINE D›OURIKAشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
.33527
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  وعنوان مقرها االجتماعي :مكتب
املؤرخ في  11ماي  2022تم رفع رقم  2شارع موالي الحسن عمارة 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره سيبام  2شقة رقم  10الحي الشتوي
« 490.000درهم» أي من « 10.000مراكش مكتب رقم  2شارع موالي
درهم» إلى « 500.000درهم» عن الحسن عمارة سيبام  2شقة رقم
طريق  :تقديم حصص نقدية أو   10الحي الشتوي مراكش 40020
عينية.
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
«إعالن متعدد القرارات»
التجارية بفاس بتاريخ  20ماي  2022رقم التقييد في السجل التجاري:
تحت رقم .2662/2022
.98795
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
459I
KBH CONSULTING

BARUCH FOOD
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املؤرخ في  28دجنبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
توسيع النشاط التجاري للشركة
حيث تمت اضافة نشاط التطوير
العقاري ليصبح نشاط الشركة
الحالي هو التطوير العقاري و فندق
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تعيين اللبار عزيز راللبار محمد 
كمسييرين جدد
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل مقر االجتماعي لشركة من
طريق سيدي اليمني رقم  37املدينة
مراكش الى مكتب رقم  2شارع موالي
الحسن عمارة سيبام  2شقة رقم 10
الحي الشتوي مراكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
النشاط التجاري
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
مقر االجتماعي
بند رقم  14و  :15الذي ينص على
مايلي :املسيرون
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26مارس
 2021تحت رقم .3809
461I
SMART-PARC

SMART-PARC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SMART-PARC
LOT 432 PARC INDUSTRIEL
SAPINO NOUACEUR ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 SMART-PARCشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT 432
PARC INDUSTRIEL SAPINO
 NOUACER CASABLANCA 27182البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :

الجريدة الرسمية
عنوانه(ا) بوسكورة  جولف سيتي
فيال  1بوسكورة   20000البيضاء
املغرب.
السيد  الحسن حسيني صقلي
عنوانه(ا) كاسا جرين تاون فيال 528
بوسكورة  20000البيضاء املغرب.
السيد  رشيد  بنكيران عنوانه(ا)
فيال  352تجزءة حدائق البديع طريق
عين الشق  10000بالرباط املغرب.
السيد  محمد  السباعي عنوانه(ا)
حي رياض فيال  30000 279فاس
املغرب.
السيد  عزالعرب طاهري جوطي
عنوانه(ا) فيال  34تجزءة  حدائق
البديع طريق عين الشقف 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  أنس البردي عنوانه(ا)
كاسا جرين تاون فيال  159بوسكورة 
 20000البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .-
462I

544099
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 20
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 :
.SMART-PARC
غرض الشركة بإيجاز  - :اقتناء
وحيازة وإدارة  األسهم أو  األسهم في
جميع الشركات املؤسسة أو  التي
سيتم تشكيلها بأي شكل كان  ،سواء
كانت صناعية أو تجارية أو مالية أو 
زراعية أو عقارية أو غيرها
 جميع الخدمات والنصائحوالدراسات لصالح الشركات سواء
كانت إدارية أو محاسبية أو فنية أو 
تجارية أو مالية أو غيرها
 مشاركة بشكل مباشر أو  غيرمباشر في جميع العمليات أو األنشطة
من أي نوع والتي قد  تكون مرتبطة
بأحد  األشياء املذكورة  أعاله أو  التي
من املحتمل أن تضمن تطوير أصول
الشركة.
خبرة الشرق
عنوان املقر االجتماعي LOT :
BOUCHOUICHA CAR
432 PARC INDUSTRIEL SAPINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 NOUACER CASABLANCAتعيين مسير جديد للشركة
 27182البيضاء املغرب.
خبرة الشرق
املدة  التي تأسست من أجلها
 49شارع البكاي لهبيل اقامة رياض
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 8.000.000 :املدينة شقة رقم  3بركان  49شارع
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة
درهم ،مقسم كالتالي:
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
األسماء الشخصية والعائلية
املغرب
وصفات ومواطن الشركاء :
 BOUCHOUICHA CARشركة
السيد  أنس البردعي عنوانه(ا)
ذات املسؤولية املحدودة
كاسا جرين تاون فيال  159بوسكورة 
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 20000البيضاء املغرب.
السيد  أسامة البردعي عنوانه(ا) بئر انزران رقم  16الطابق الثالث
كاليفورنيا فيال منتجع جولف  249حي الحسني بركان  63300 -بركان
املغرب.
بوسكورة  20000البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
السيد  محمد  خطابي عنوانه(ا)
رقم التقييد في السجل التجاري
كاليفورنيا فيال منتجع جولف 268
.8473
بوسكورة  20000البيضاء املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد أحمد سام عمراني حن�شي

10593

املؤرخ في  23ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
فرشا�شي محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .290/2022
463I
FICOSAGE

JOUD EXCHANGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOSAGE
Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
Rce Triangle D›or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc
JOUD EXCHANGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
ايموزار كلم  9اوالد الطيب العليا
فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72669
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 06ماي  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 JOUD :
.EXCHANGE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
ايموزار كلم  9اوالد الطيب العليا
فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

الجريدة الرسمية

10594

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  نعيمة امان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  نعيمة امان عنوانه(ا)
اقامة النخيل درب املشماش شقة 1
شارع ابن الخطيب حي االزهر 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  نعيمة امان عنوانه(ا)
اقامة النخيل درب املشماش شقة 1
شارع ابن الخطيب حي االزهر 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .2277/2022
464I

 2حي السعادة سدي سليمان بركان
  63300بركان املغرب نتيجة للعدمتوفر الشركة على االمكانيات االزمة
الكمال النشاط.
و عين:
السيد(ة) عبد  الواحد  بوقو و 
عنوانه(ا)  05زنقة القنيطرة الشطر
 2حي السعادة سدي سليمان بركان
 63300بركان املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  09ماي  2022وفي  05زنقة
القنيطرة  الشطر  2حي السعادة 
سدي سليمان بركان  63300 -بركان
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .288/2022
465I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

خبرة الشرق

ORIENTAL PARKING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

خبرة الشرق
 49شارع البكاي لهبيل اقامة رياض
املدينة شقة رقم  3بركان  49شارع
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
املغرب
 ORIENTAL PARKINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  05 :زنقة
القنيطرة الشطر  2حي السعادة 
سدي سليمان بركان  63300 -بركان
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3575
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر حل
 ORIENTAL PARKINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة  مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  05زنقة القنيطرة الشطر

MOROCCO TRADE AND
MARKETING – MTM
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد 
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
MOROCCO TRADE AND
« MARKETING – MTMشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.124923
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع جميع الحصص االجتماعية
( 500حصة اجتماعية) التي يمتلكها
السيد   Yaakov Iftah PEREZفي
شركة « MOROCCO TRADE AND
» )MARKETING – MTM (SARL
لفائدة شركة « .»AGRITMAR IL LTD
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قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
بيع جميع الحصص االجتماعية
( 500حصة اجتماعية) التي يمتلكها
السيد   Guy David HADIDAفي
شركة « MOROCCO TRADE AND
»)MARKETING – MTM (SARL
لفائدة  شركة « AGRITMAR IL
.»LTD
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تغيير الشكل القانوني للشركة
من « MOROCCO TRADE AND
» )MARKETING – MTM (SARL
الى « MOROCCO TRADE AND
MARKETING – MTM (SARL
» )AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل املواد  6, , 3 ,1و 
 7و تحديث النظام األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136167
466I
OUATTOU MOHAMMED YASSINE

FAIRWIND INSTALLATION
 MOROCCOفايرويند
انسطاالسيون موروكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

OUATTOU MOHAMMED
YASSINE
El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
 ،900000طنجة املغرب
FAIRWIND INSTALLATION
 MOROCCOفايرويند 
انسطاالسيون موروكو شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع خالد 
ابن الوليد  28الطابق رقم  2رقم 1
مكتب 90000 - 3طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127401

بمقت�ضى عقد  موثق 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 :
FAIRWIND
INSTALLATION
فايرويند 
MOROCCO
انسطاالسيون موروكو.
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض من
الشركة هو ممارسة أنشطة التجميع
 ،وال سيما تركيب وتجميع توربينات
ً
فضال عن األنشطة األخرى
الرياح ،
ذات الصلة..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
خالد  ابن الوليد   28الطابق رقم
 2رقم  1مكتب 90000 - 3طنجة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فرونش جون جورج 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد فرونش جون جورج 100 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  فرونش جون جورج
عنوانه(ا) الدنمارك  0000كوج
الدنمارك.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  فرونش جون جورج
عنوانه(ا) الدنمارك  0000كوج
الدنمارك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .4484
467I
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خبرة الشرق

KASPI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

خبرة الشرق
 49شارع البكاي لهبيل اقامة رياض
املدينة شقة رقم  3بركان  49شارع
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
املغرب
 KASPIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زاوية
زنقة مراكش زنقة رقم  174حي
القدس بركان  63300 -بركان
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.5801
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر
حل  KASPIشركة ذات املسؤولية
املحدودة  مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
زاوية زنقة مراكش زنقة رقم  174حي
القدس بركان  63300 -بركان املغرب
نتيجة للعدم توفر الشركة على
االمكانيات الالزمة الكمال النشاط .
و عين:
السيد(ة) محمد قسو و عنوانه(ا)
بركان  63300بركان املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  09ماي  2022وفي زاوية زنقة
مراكش زنقة رقم  174حي القدس
بركان  63300 -بركان املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .287/2022
468I
FIRST CURTAIN

LUMEAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

الجريدة الرسمية

FIRST CURTAIN
BD IBNOU SINA HAY LHNA
H.H CASABLANCA214
 ،CASABLNACA، 20000الدار
البيضاء املغرب
 LUMEALشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
مستونة رقم  45زنقة رقم  28الحي
الحساني الدار البيضاء 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.413863
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  20ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة مستونة رقم  45زنقة رقم
 28الحي الحساني الدار البيضاء -
 20000الدار البيضاء املغرب» إلى
« 77زنقة محمد  سميحة الطابق
 10الشقة رقم  57الدار البيضاء -
 20000الدار البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825534
469I

10595

املؤرخ في  28أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) MARCON
 FELIX 50حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة  السيد  (ة)
 JEROME DULUCبتاريخ  24أبريل
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  09ماي
 2022تحت رقم .135529
470I
LA VIE FISCALE

ROSFA SPEED TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وجدة  60000 -وجدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رصفة كريم  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  رصفة كريم عنوانه(ا)
شارع املنصور الدهبي حي كولوش
رقم  60000 75وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  رصفة كريم عنوانه(ا)
شارع املنصور الدهبي حي كولوش
رقم  60000 75وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .747
471I

LA VIE FISCALE
RUE LAKHDAR GHILANE IMM
MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05
، 60000، OUJDA MAROC
 ROSFA SPEED TRANSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ATMA DIPAH
املنصور الدهبي حي كولوش رقم 75
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وجدة  60000 -وجدة املغرب
تعيين مسير جديد للشركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
MARRAKECH EXCELLENCE
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL
محدودة ذات الشريك الوحيد 
CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
ATMA DIPAH
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
39425
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
تفويت حصص
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 16فبراير  2022تم إعداد القانون
MARRAKECH EXCELLENCE
 ATMA DIPAHشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
CONSEIL
املسؤولية املحدودة
شارع موالي الحسن اقامة البردعي محدودة ذات الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
باملميزات التالية:
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
شكل الشركة  :شركة ذات
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 ATMA DIPAHشركة ذات
مراكش املغرب.
الوحيد.
املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة
تسمية الشركة متبوعة عند 
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ROSFA :رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
.SPEED TRANS
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
املؤرخ في  28أبريل  2022تم تعيين
غرض الشركة بإيجاز :
مراكش املغرب.
مسير جديد للشركة السيد(ة)
نقل البضائع .
تفويت حصص
عنوان املقر االجتماعي  :شارع  DULUC JEROMEكمسير آخر
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي املنصور الدهبي حي كولوش رقم 75
تبعا لقبول استقالة املسير.

الجريدة الرسمية

10596
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة التجارية بمراكش بتاريخ  12ماي
التجارية بمراكش بتاريخ  09ماي
التجارية بطنجة بتاريخ  13ماي  2022تحت رقم .135662
 2022تحت رقم .135529
474I
 2022 472Iتحت رقم .253648
473I

CABINET BEN MOKHTAR

BENSAID FOOD COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET BEN MOKHTAR
Centre d›Affaires NOVA
AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
Etage N°22. Vieille Montagne ،
90020، TANGER MAROC
BENSAID FOOD COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
األعمال إنريا شارع ولي العهد الطابق
األر�ضي املحل رقم  90000 - 1طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.90931
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
BENSAID FOOD COMPANY
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
األعمال إنريا شارع ولي العهد الطابق
األر�ضي املحل رقم 90000 - 1
طنجة املغرب نتيجة ل  :الحل املبكر
للشركة.
و  حدد مقر التصفية ب مركز
األعمال إنريا شارع ولي العهد الطابق
األر�ضي املحل رقم  90000 - 1طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد  بنسعيد و 
عنوانه(ا)  4شارع غاندي إقامة
غاندي  20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DERAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 DERAZشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
املسيرة  1ب رقم  812املتجر طيبة 3
و  40000 - 4مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.57383
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08فبراير  2022تقرر
حل  DERAZشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي املسيرة   1ب
رقم  812املتجر طيبة  3و 40000 - 4
مراكش املغرب نتيجة النعدام
النشاط.
و عين:
السيد(ة) أسماء املتسلي و 
عنوانه(ا) حي العلويين رقم 16
 12000تمارة  املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  08فبراير  2022وفي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

YBH PROJET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 YBH PROJETشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125203
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27أبريل  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 YBH :
. PROJET
غرض الشركة بإيجاز  :مطور
عقارات
أعمال البناء والتجديد.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 99 :درهم،

مقسم كالتالي:
السيد  بحيح يوسف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بحيح يوسف عنوانه(ا)
RUE
CHERBOURG
14
54250CHAMPIGNONNEUSES
 - 54250فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بحيح يوسف عنوانه(ا)
RUE CHERBOURG 54250 14
 - 54250فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06ماي
 2022تحت رقم .-
475I
CASH NIGHT CLUB

MATADOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATADOM
اقامة الياسمين  2زنقة الزالقة
شقة  15الطابق  3جليز ،40000 ،
مراكش املغرب
 MATADOMشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
الياسمين  2زنقة الزالقة شقة 15
الطابق الثالث جليزمراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125887
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
 17ماي  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 :
.MATADOM
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
خدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
الياسمين  2زنقة الزالقة شقة 15
الطابق الثالث جليزمراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  هادي لوسييف
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  هادي لوسييف
عنوانه(ا) فرنسا  95فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  هادي لوسييف
عنوانه(ا) فرنسا  95فرنسا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136209
476I

10597

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«حي املسار رقم  45الشقة - 02
 40000مراكش املغرب» إلى «امللك
املسمى لكميرةاملحمدية الويدان
طريق فاس كم  40000 - 1مراكش
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  17ماي
 2022تحت رقم .135807
477I

املسمى الهمبرة   8/4النخيل جنلن
تالالغت الشقة  98عمارة بلوك - 8
 40000مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) DECATOIRE Michel
و  عنوانه(ا) UARTIER DE LA
GASQUETTE LES THORONET
 - 83340فرنسا 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  26ماي
 2022تحت رقم .136144
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DECATOIRE ET MORET

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

CASH NIGHT CLUB
كم  5طريق الدار البيضاء كودية
العبيد محل رقم  4عمارة الفرج ،
 ،40000مراكش املغرب
 CASH NIGHT CLUBشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 5
طريق الدار البيضاء كودية لعبيد 
محل رقم  4عمارة الفرج 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125885
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 15
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 CASH :
.NIGHT CLUB
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى .
عنوان املقر االجتماعي  :كم 5
طريق الدار البيضاء كودية لعبيد 
محل رقم  4عمارة  الفرج 40000 -

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 DECATOIRE ET MORETشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL
املسمى الهمبرة  4/8النخيل جنلن
IMMOGRANITE
تالالغت الشقة  98عمارة بلوك - 8
 40000مراكش املغرب.
CONSTRUCTION
حل شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.22025
تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
MARRAKECH EXCELLENCE
املؤرخ في  12ماي  2022تقرر حل
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 DECATOIRE ET MORETمبلغ
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب رأسمالها  1.300.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي امللك املسمى
IMMOGRANITE
الهمبرة   8/4النخيل جنلن تالالغت
 CONSTRUCTIONشركة ذات
الشقة  98عمارة  بلوك 40000 - 8
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مراكش املغرب نتيجة ل  :عدم وجود
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسار أي نشاط.
رقم  45الشقة  40000 - 02مراكش
و  حدد مقر التصفية ب امللك

EB FASHION
حل شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 EB FASHIONشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
جاكار رقم  12000 - 21تمارة 
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.40441
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05دجنبر  2019تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  EB FASHIONمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي عمارة  جاكار رقم
 12000 - 21تمارة املغرب نتيجة ل :
عدم وجود أي نشاط.
و  حدد مقر التصفية ب عمارة 
جاكار رقم  40000 - 21مراكش

املغرب.
و عين:
السيد(ة) TOP EMMANUEL
 GERARDو عنوانه(ا) اقامة النافورة 
رقم  40000 2مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136153
479I
CASH NIGHT CLUB

CASH NIGHT CLUB
تأسيس شركة
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مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  علي الصرصار
 175 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد انس بونعالة  175 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد  بقاع  175 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد  بواتاون 175 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  حسنى فصيل 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  علي الصرصار
عنوانه(ا) دار السعادة  عمارة  97
الطابق  40000 2مراكش املغرب.
السيد  انس بونعالة عنوانه(ا)
درب شيري رقم  17السيبع الشمالي
 40000مراكش املغرب.
السيد محمد بقاع عنوانه(ا) حي
القيروان رقم  164تحناوت الحوز
 42302تحناوت املغرب.
السيد  محمد  بواتاون عنوانه(ا)
الشقة  317عمارة   17اطلس حي
الشريفية املحاميد   40000مراكش
املغرب.
السيدة  حسنى فصيل عنوانه(ا)
رياض السالم رقم 40000 19
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  علي الصرصار
عنوانه(ا) دار السعادة  عمارة  97
الطابق  40000 2مراكش املغرب
السيدة  حسنى فصيل عنوانه(ا)
رياض السالم رقم 40000 19
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136208
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LAPRE INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 LAPRE INVESTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«ساحة الحرية شارع موالي الحسن
اقامة البردعي رقم  02جيليز -
 40000مراكش املغرب» إلى «اقامة
 LES 3 PALMIERSالشقة  3و  4الحي
الشتوي  40000 -مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136145
481I
AJBAR CONSULTING

STE PARA BAMBOO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
Bureaux Nour Rue EL Houssine
AL Khadar N°2 ، 30050، FES
املغرب
 STE PARA BAMBOOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املجد شارع الرياض رقم 90100 - 2
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طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127563
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 09ماي  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 :
.PARA BAMBOO
غرض الشركة بإيجاز  - :شراء وبيع
مستحضرات التجميل ومستلزماتها.
 استيراد و تصدير...عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املجد شارع الرياض رقم 90100 - 2
طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة زكية عتمي بشير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زكية عتمي بشير عنوانه(ا)
 41زنقة صنهاجة طابق  3شقة 6
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زكية عتمي بشير عنوانه(ا)
 41زنقة صنهاجة طابق  3شقة 6
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .0522127563
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AJBAR CONSULTING

STE 2A AGRI BIOTECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

AJBAR CONSULTING
Bureaux Nour Rue EL Houssine
AL Khadar N°2 ، 30050، FES
املغرب
 STE 2A AGRI BIOTECHشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب
النور زنقة الحسين الخضر مكتب
رقم  30000 - 2فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.68559
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  16ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  STE 2A AGRI
 BIOTECHمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
مكاتب النور زنقة الحسين الخضر
مكتب رقم  30000 - 2فاس املغرب
نتيجة ل  :عدم تحقيق أي نشاط منذ
تأسيس الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب مكاتب
النور زنقة الحسين الخضر مكتب
رقم  30000 - 2فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) يسير أجبار و عنوانه(ا)
زنقة  6حي األمل ملعب الخيل 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  26ماي 2022
تحت رقم .2296/2022
483I
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FIDUCIAIRE KHALID

STE KATA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة  17الطابق  4برج منارة 2
مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي
 ،40000 ،مراكش املغرب
أتالنتس بيتش ريسورت شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الصويرة 
إلدارة املبني  114عملية الراحة -
 44000الصويرة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.4461
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  04أبريل  2022تقرر حل
أتالنتس بيتش ريسورت شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد  مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الصويرة  إلدارة  املبني  114عملية
الراحة  44000 -الصويرة  املغرب
نتيجة ل :املشروع لم يتحقق.
و عين:
السيد(ة) حيدر طيب تسنيم و 
عنوانه(ا) غير معروف  - -بريطانيا
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  04أبريل  2022وفي الصويرة 
إلدارة  املبني  114عملية الراحة -
 44000الصويرة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .175
485I

FIDUCIAIRE KHALID
RUE DE BERKANE ، 60000، 41
OUJDA MAROC
 STE KATA TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 129 :
قيسارية الخيرية االسالمية طريق
عي بني مطهر  -وجدة  60000 -وجدة 
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.25371
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08مارس  2022تقرر حل
 STE KATA TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة  مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  129قيسارية الخيرية
االسالمية طريق عي بني مطهر  -وجدة 
  60000وجدة املغرب نتيجة لعدمتحقيق الهدف التجاري.
و عين:
السيد(ة) عبد  الرزاق كرزازي
و  عنوانه(ا)  129قيسارية الخيرية
االسالمية طريق عي بني مطهر  -وجدة 
 60000وجدة  املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  08مارس  2022وفي 129
قيسارية الخيرية االسالمية طريق عي
بني مطهر  -وجدة   60000 -وجدة 
شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة STE TOURISSA CAR SARL
AU
التجارية بوجدة بتاريخ  17ماي 2022
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تحت رقم .698
الشريك الوحيد
484I
تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اكاونت

أتالنتس بيتش ريسورت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة الحسيمة لالستشارات
ش.م.م
RUE BEER INNZAREN N
21 IMZOUREN، 32250، AL
 HOCEIMAاملغرب

10599

تم اإليداع القانوني باملحكمة
STE TOURISSA CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات االبتدائية بالحسيمة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .426
الشريك الوحيد
486I
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار امنود
جماعة النكور الحسيمة الحسيمة
FIRST CURTAIN
 32000الحسيمة املغرب
LUMEAL
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تفويت حصص
3757
FIRST CURTAIN
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون BD IBNOU SINA HAY LHNA
H.H CASABLANCA214
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد   ،CASABLNACA، 20000الدار
البيضاء املغرب
باملميزات التالية:
 LUMEALشركة ذات مسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحيد.
مستونة رقم  45زنقة رقم  28الحي
تسمية الشركة متبوعة عند 
الحساني الدار البيضاء 20000 -
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
الدار البيضاء املغرب.
.TOURISSA CAR SARL AU
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
رقم التقييد في السجل التجاري
سيارات بدون سائق.
.413863
عنوان املقر االجتماعي  :دوار امنود
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
جماعة النكور الحسيمة الحسيمة
املؤرخ في  20ماي  2022تمت
 32000الحسيمة املغرب.
املصادقة على :
املدة  التي تأسست من أجلها
تفويت السيد  (ة) احمد  برادة 
الشركة  2022 :سنة .
 1.000حصة اجتماعية من أصل
مبلغ رأسمال الشركة 1.000 100.000 :حصة لفائدة السيد (ة) عبد 
درهم ،مقسم كالتالي:
الحق سحاري بتاريخ  20ماي .2022
الشركة STE TOURISSA CAR
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 SARL AU : 1.000حصة بقيمة  100التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
درهم للحصة .
ماي  2022تحت رقم .825534
الشركة STE TOURISSA CAR
487I
 SARL AU : 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
FIRST CURTAIN
وصفات ومواطن الشركاء :
LUMEAL
السيد  محمد  القا�ضي عنوانه(ا) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
دوار امنود النكور الحسيمة 32000
الشريك الوحيد
الحسيمة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
األسماء الشخصية والعائلية
FIRST CURTAIN
ومواطن مسيري الشركة:
BD IBNOU SINA HAY LHNA
السيد  محمد  القا�ضي عنوانه(ا)
H.H CASABLANCA214
دوار امنود النكور الحسيمة  ،CASABLNACA، 20000 32000الدار
البيضاء املغرب
الحسيمة املغرب
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 LUMEALشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة الطابق  10الشقة
رقم  57الدار البيضاء 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.413863
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  20ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
سحاري عبد الحق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825534
488I

AL HATTAB FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،20040
 AL HATTAB FOODشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
لكورنيش ،مدخل ه الطابق األول
شقة ا  45تجزئة رزق انفست- .
 : 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544495
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 AL :
.HATTAB FOOD

غرض الشركة بإيجاز  :مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
لكورنيش ،مدخل ه الطابق األول
شقة ا  45تجزئة رزق انفست- .
 : 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد صالحي عبد العزيز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  صالحي عبد  العزيز
عنوانه(ا) تجزئة عثمان  2زنقة 16
الرقم  28عين الشق  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  صالحي عبد  العزيز
عنوانه(ا) تجزئة عثمان  2زنقة 16
الرقم  28عين الشق  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .825349
489I
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املؤرخ في  21أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
لدجالي محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136145
490I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOHAW RIDERS DESERT
MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
SOHAW RIDERS DESERT
 MARRAKECHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .136076
492I

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
SOHAW RIDERS DESERT
 MARRAKECHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
SUD INVEST CONSULTING
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
WELLNESS FACTORY
مراكش املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL
SUD INVEST CONSULTING
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2021تمت زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس
LAPRE INVEST
الطابق  2الشقة رقم GUELIZ، 11
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) ثرية موزوري 40000، MARRAKECH MAROC
تعيين مسير جديد للشركة
 200حصة اجتماعية من أصل  WELLNESS FACTORYشركة ذات
MARRAKECH EXCELLENCE
املسؤولية املحدودة
CONSEIL
 100حصة لفائدة السيد (ة) يونس
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
شارع موالي الحسن اقامة البردعي الطاهيري بتاريخ  18أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة مسلم تجزئة بكار الطابق الثالث
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي الشقة رقم  14باب دكالة 40030 -
مراكش املغرب
 LAPRE INVESTشركة ذات
 2022تحت رقم .136076
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املسؤولية املحدودة
491I
املحدودة 
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
SOHAW RIDERS DESERT
125893
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
مراكش املغرب.
MARRAKECH
 24فبراير  2022تم إعداد القانون
تعيين مسير جديد للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
تحويل الشكل القانوني للشركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
MARRAKECH EXCELLENCE

الجريدة الرسمية

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.WELLNESS FACTORY
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
وتركيب معدات املسابح والحمامات
و اماكن الترفيه..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
مسلم تجزئة بكار الطابق الثالث
الشقة رقم  14باب دكالة 40030 -
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  رشيد  القد�سي 500 :
بقيمة  100درهم.
السيدة  سعيدة  االدري�سي 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  رشيد  القد�سي عنوانه(ا)
اقامة اركانة  41شقة  7جيت سكن
بنسركاو اكادير  80014اكادير املغرب.
السيدة  سعيدة  االدري�سي
عنوانه(ا) اقامة ليالس عمارة  05
شقة  03بساتين املنزه املنزه 10150
الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  رشيد  القد�سي عنوانه(ا)
اقامة اركانة  41شقة  7جيت سكن
بنسركاو اكادير  80014اكادير املغرب
السيدة  سعيدة  االدري�سي
عنوانه(ا) اقامة ليالس عمارة  05
شقة  03بساتين املنزه املنزه 10150
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .136215
493I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOHAW RIDERS DESERT
MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
SOHAW RIDERS DESERT
 MARRAKECHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
الطاهيري يونس كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .136076
494I
NORD SUD MANAGEMENT

DEAL FISHERS

10601

.112551
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  DEAL FISHERS
مبلغ رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رياض األندلس 1
 ،الطابق األر�ضي  90000 -طنجة
املغرب نتيجة ل  :أزمة إقتصادية.
و  حدد مقر التصفية ب رياض
األندلس  ، 1الطابق األر�ضي 90000 -
طنجة 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  18ماي
 2022تحت رقم .253820
495I
MODA CONSULTING & SERVICES

ATMOS FILMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

325689
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 08أبريل  2015تم 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 :
.ATMOS FILMS
غرض الشركة بإيجاز  :االنتاج
السمعي البصري.
عنوان املقر االجتماعي  :سيدي
الخدير زنقة  42رقم  17الحي الحسني
الدار البيضاء  26000الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  العسري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  العسري عنوانه(ا)
شارع خالد  زنقة  1رقم  122س د
الدار البيضاء  26000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  العسري عنوانه(ا)
شارع خالد  زنقة  1رقم  122س د
الدار البيضاء  26000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
أبريل  2015تحت رقم .-
496I

& MODA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
SERVICES
الشريك الوحيد
حل شركة
N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
NORD SUD MANAGEMENT
،ETG 1 CASABLANCA ، 26200
C/O
Centre d’affaires ebusiness,
الدار البيضاء املغرب
 lot 43 bاملنطقة الصناعية،
 ATMOS FILMSشركة ذات
 ،90000طنجة املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 DEAL FISHERSشركة ذات
الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
الوحيد(في طور التصفية)
الخدير زنقة  42رقم  17الحي
Agent AFFAIRES
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض
الحسني الدار البيضاء  26000الدار
األندلس  ، 1الطابق األر�ضي -
البيضاء املغرب
TANGERINN WORK OFFICE
 90000طنجة املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشريك الوحيد
ي
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
رقم التقييد في السجل التجار
تأسيس شركة

10602
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الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALEARFAWI EABDO PESCADO
غرض الشركة بإيجاز  :الصيد 
البحري بيع وشراء وتجارة  السمك
بالجملة والتقسيط النقل الطرقي
للبضائع استيراد وتصدير كل نشاط
تجاري صناعي مالحي خدماتي.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس تجزئة  707شارع الشريف
امزيان رقم  70000 - 66العيون
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  الصادق العرفاوي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الصادق العرفاوي
عنوانه(ا) شقة  05عمارة أ  41تجزئة
انزا العليا تدارت انزا  80000اكادير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الصادق العرفاوي
عنوانه(ا) شقة  05عمارة أ 41تجزئة
انزا العليا تدارت  80000اكادير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  06ماي
 2022تحت رقم .1255
499I

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 92154القصر الكبير املغرب
Agent AFFAIRES
RUE IBN TOUMART
تم اإليداع القانوني باملحكمة درهم ،مقسم كالتالي:
RESIDENCE NARJIS RDC 1 ،
السيد  العربي صدقي 1.000 :
التجارية بطنجة بتاريخ  30ماي
90020، TANGER MAROC
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 2022تحت رقم .4966
TANGERINN WORK OFFICE
األسماء الشخصية والعائلية
497I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
SAGASUD
الشريك الوحيد
السيد  العربي صدقي عنوانه(ا)
HEALTHY FISH
حي بئر انزران بلوك  11زنقة  5رقم 5
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29شارع
عمر ابن العاص ،الطابق الثالث،
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات تيكوين  80650اكادير املغرب.
الشريك الوحيد
رقم  90000 - 26طنجة املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
شركة
تأسيس
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ومواطن مسيري الشركة:
SAGASUD
محدودة ذات الشريك الوحيد 
السيد  العربي صدقي عنوانه(ا)
23
رقم
عبد هللا
موالي
االمير
شارع
حي بئر انزران بلوك  11زنقة  5رقم 5
رقم التقييد في السجل التجاري :
ن
LAAYOUNE،
70000،
العيو
127671
تكوين  80650اكادير املغرب
املغرب
LAAYOUNE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات
HEALTHY
FISH
 29أبريل  2022تم إعداد القانون
ن
االبتدائية بالعيو بتاريخ  06ماي
مسؤولية محدودة ذات الشريك
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 2022تحت رقم .1262
الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
498I
وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع
باملميزات التالية:
SAGASUD
شكل الشركة  :شركة ذات مدينة القدس رقم د70000 - 482
العيون املغرب
ALEARFAWI EABDO
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات مسؤولية
PESCADO
الوحيد.
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند 
ي
:
التجار
السجل
التقييد في
رقم
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
41481
تأسيس شركة
.TANGERINN WORK OFFICE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
SAGASUD
غرض الشركة بإيجاز :
 05 PROMOTION IMMOBILIERE,أبريل  2022تم إعداد القانون شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
العيون LAAYOUNE، 70000،
.CONSTRUCTION
عنوان املقر االجتماعي  29 :شارع محدودة ذات الشريك الوحيد 
 LAAYOUNEاملغرب
عمر ابن العاص ،الطابق الثالث ،باملميزات التالية:
ALEARFAWI EABDO PESCADO
شكل الشركة  :شركة ذات شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم  90000 - 26طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
الشركة  99 :سنة .
تسمية الشركة متبوعة عند  تجزئة  707شارع الشريف امزيان
الشركة:
رأسمال
مبلغ
ن
 20.000.000درهم ،مقسم كالتالي :اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :رقم  70000 - 66العيو املغرب
السيد ابراهيم بنكيران .HEALTHY FISH 20.000 :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الصيد 
:
بإيجاز
الشركة
غرض
محدودة ذات الشريك الوحيد 
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
SAGASUD
األسماء الشخصية والعائلية البحري بيع وشراء وتجارة  السمك رقم التقييد في السجل التجاري :
بالجملة والتقسيط النقل الطرقي
41473
وصفات ومواطن الشركاء :
GROUPE AIT IKHLF
السيد ابراهيم بنكيران عنوانه(ا) للبضائع استيراد متصدير كل نشاط
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
حي األندلس م أ زنقة  5رقم  55تجاري صناعي مالحي وخدماتي.
SAGASUD
عنوان املقر االجتماعي  :مشروع األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 92154القصر الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية مدينة القدس رقم د 70000 - 482محدودة ذات الشريك الوحيد  شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
العيون املغرب.
باملميزات التالية:
ومواطن مسيري الشركة:
 LAAYOUNEاملغرب
املدة  التي تأسست من أجلها
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد ابراهيم بنكيران عنوانه(ا)
مسؤولية محدودة ذات الشريك  GROUPE AIT IKHLFشركة ذات
حي األندلس م أ زنقة  5رقم  55الشركة  99 :سنة سنة .
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املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املسيرة الخضراء الشطر الثالث رقم
س 628املر�سى  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41649
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 :
.GROUPE AIT IKHLF
غرض الشركة بإيجاز  :نشاط
السياحة تسيير واستغالل النقط
السياحة الطعامة وكافتيريا تنظيم
الرحالت السياحية تجارة  عامة
النقل السياحي كل نشاط سياحي
خدماتي .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املسيرة الخضراء الشطر الثالث رقم
س 628املر�سى  70000 -العيون
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسن عبو  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد هللا عبو  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  سعيد  عبو   330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن عبو عنوانه(ا) حي
عالل بن عبد هللا شارع اللة حسناء
 71000بوجدور املغرب.
السيد  عبد  هللا عبو  عنوانه(ا)
زنقة الصويرة رقم  83املر�سى 70000
العيون املغرب.

السيد سعيد عبو عنوانه(ا) شارع
ولي العهد  رقم  85املر�سى 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  هللا عبو  عنوانه(ا)
زنقة الصويرة رقم  85املر�سى 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .1391
500I
GALAXYCOMPT

AUTO CITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

GALAXYCOMPT
Av. Mohamed Ben El Hasan Al
Ouazzani Résidence Nabil n°3
 ،Tétouan ، 93000تطوان املغرب
 AUTO CITYشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الكويت طوابل سفلى رقم - 38
 93000تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25759
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 AUTO CITYمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع الكويت طوابل
سفلى رقم  93000 - 38تطوان
املغرب نتيجة ل  :ازمة قطاع.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
الكويت طوابل سفلى رقم - 38
 93000تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) مصطفى تحياكت و 
عنوانه(ا) شارع عثمان بن عفان زنقة
 28رقم  93000 32تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود

10603

املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .1239
501I
SAGASUD

TKORDCH TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
 LAAYOUNEاملغرب
 TKORDCH TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
تجزئة  707رقم 70000 - 40
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41563
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27أبريل  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 :
.TKORDCH TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الطرقي للبضائع الوطني والدولي
استيراد وتصدير تجارة  عامة كل
نشاط تجاري صناعي مالحي خدماتي.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس تجزئة  707رقم 70000 - 40
العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها

الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  ايت داود 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ايت داود عنوانه(ا)
بلوك  05الحي الجديد ازرو 80000
ايت ملول املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ليت داود عنوانه(ا)
بلوك  05الحي الجديد ازرو 80000
ايت ملول املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  12ماي
 2022تحت رقم .1327
502I
SAGASUD

ATELIER MECANIQUE ET
ELECTRIQUE SUD
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
 LAAYOUNEاملغرب
ATELIER MECANIQUE ET
« ELECTRIQUE SUDشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
القدس تجزئة الوفاق بلوك د رقم
 70000 - 576العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.21411
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اضاف نشاط قرار رقم  2الدي ينص
على مايلي :تغيير االسم االجتماعي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
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النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اضافة نشاط تجارة وتوزيع املواد
البترولية تسسير املحطات البترولية
 ...بند رقم  2الدي ينص على مايلي:
تغيير االسم االجتماعي للشركة الى
SOCIETE DE PRESTATIONS
GENERALES SUD S.P.G.S
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .1497
503I
FITICOF

LES DEUX SENS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار

APPT 6، 20500، CASABLANCA
MAROC
كازيت ترانس «شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :ﻣﺮﻛﺐ 
ﺍﻤﻟﻬﺪﻱ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺷﺎﺭﻉ ﺇﻣﻴﻞ ﺯﻭﻻ ﻭ ﺯﻧﻘﺔ 
ﺷﺎﺭﻟﺪﻓﻴﻞ  20300 -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ 
ﺍﻤﻟﻐﺮﺏ.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.97377
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07أبريل  2011تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تحديث القانون األسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :01الذي ينص على
مايلي :ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 
ﻗﺪﺭﻩ   »600.000ﺩﺭﻫﻢ» ﺃﻱ ﻣﻦ 
 »400.000ﺩﺭﻫﻢ» ﺇﻟﻰ  1000000
ﺩﺭﻫﻢ» ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ   :ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺻﺔ 
ﻣﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻤﻟﺤﺪﺩﺓ ﺍﻤﻟﻘﺪﺍﺭ ﻭ 
ﺍﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺔ
بند  رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تحديث القانون األسا�سي
للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أبريل  2011تحت رقم .373966
505I

FITICOF
 9شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ،
 ،30000فاس املغرب
« LES DEUX SENSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :عمارة 
 121الطابق األر�ضي شارع محمد 
الخامس  30000 -فاس املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.55029
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر إضافة
شعار تجاري للشركة وهو:
DUPLEX STEAK HOUSE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
STE AUCOGEST SARL
تحت رقم .2760/2022
ECOLE MATERNELLE PETIT 504I

ANGE

MOUKDIM CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إعالن متعدد القرارات

STE AUCOGEST SARL
N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
DCHEIRA ، 86360، INEZGANE
MAROC
ECOLE MATERNELLE PETIT

كازيت ترانس

MOUKDIM CONSULTING
BD ZERKTOUNI 3EME 46
ETAGE APPT 6 46 BD
ZERKTOUNI 3EME ETAGE

تعيين ممثل قانوني للشركة
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« ANGEشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 01
حي موالي رشيد  86360 -انزكان
املغرب.
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.7207
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022وتبعا
لتعيين مسير(ين) جدد تقرر تعيين
املمثل(ين) القانوني(ين):
 بنحيون ليلى بوسعد محمد بوسعد حمزةECOLE MATERNELLE PETIT
 ANGEشركة ذات املسؤولية
املحدودة  الكائن مقرها اإلجتماعي
ب :رقم  01حي موالي رشيد 86360
انزكان املغرب
رقم السجل التجاري عند 
االقتضاء- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1013/2022
506I
AGC CONSULTING

إكاليون IKALIWN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
 ،250زاوية شارع موالي يوسف
وبوردو ،الطابق  ،4شقة ، 11
 ،20040الدار البيضاء املغرب
إكاليون  IKALIWNشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11شارع
ابن األثير  ،أنفا  20000 -ا لدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
543479
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  :إكاليون
.IKALIWN
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
وإنشاء وتسيير الوحدات السياحية،
واملطاعم ،والفنادق ،والقرى ،ومراكز
العطالت والترفيه ،واملخيمات،
واملجمعات ،والنزل ،واملوتيالت،
واألكواخ ،وما إلى ذلك ؛
تنظيم الرحالت الدورية،
وعطالت نهاية األسبوع ،والرحالت،
والفنادق واملطاعم ،وتنظيم
األحداث ،واملؤتمرات
استقبال العمالء ومرافقتهم
ونقلهم وسفرهم لزيارات ثقافية
ورياضية وكذلك تنظيم أمسيات
ووجبات عمل وندوات ومؤتمرات
ورحالت استكشافية .
عنوان املقر االجتماعي  11 :شارع
ابن األثير  ،أنفا  20000 -ا لدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة200.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي الحميد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سامي الحميد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة خديجة بولكريس 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  علي الحميد  عنوانه(ا)
زنقة ابن شاكر  ،فيال رقم  ، 1شارع
ابن سينا  ،املعاريف  20000ا لدار
البيضاء املغرب.
السيد  سامي الحميد  عنوانه(ا)
زنقة ابن شاكر  ،فيال رقم  ، 1شارع
ابن سينا  ،املعاريف  20000ا لدار
البيضاء املغرب.
السيدة  خدي جة بولكريس
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عنوانه(ا) زنقة ابن شاكر  ،فيال رقم
 ، 1شارع ابن سينا  ،املعاريف 20000
ا لدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية و ا لعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  خديجة بولك ر يس
عنوانه(ا) زنقة ابن شاكر  ،فيال رقم
 ، 1شارع ابن سينا  ،املعاريف 20000
ا لدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ -
تحت رقم .-
507I
MOUSSAOUI HAJJI

AMA FADLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  هيبة عبد  املجيد  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد طارق مرابطي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هيبة عبد املجيد عنوانه(ا)
قصر جبيل الريصاني 52450
الريصاني املغرب.
السيد  طارق مرابطي عنوانه(ا)
حي موالي احمد  الذهبي زنقة 09
رقم 18الريصاني  52450الريصاني
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هيبة عبد املجيد عنوانه(ا)
قصر جبيل الريصاني 52450
الريصاني املغرب
السيد  طارق مرابطي عنوانه(ا)
حي موالي احمد  الذهبي زنقة 09
رقم 18الريصاني  52450الريصاني
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .649
508I

MOUSSAOUI HAJJI
RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC
 AMA FADLAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
جبيل جماعة بني محمد سيجلماسة
الريصاني  52450 -الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
15973
MOUSSAOUI HAJJI
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  2022تم إعداد القانون
YOMIBAT
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
MOUSSAOUI HAJJI
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ERFOUD ، 52200، ERFOUD AMA :
MAROC
.FADLA
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال  YOMIBATشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املختلفة او البناء
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اوالد
نجارة األملنيوم.
بوزيان عرب الصباح زيز ارفود -
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
 52200أرفود املغرب
جبيل جماعة بني محمد سيجلماسة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الريصاني  52450 -الريصاني املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد 
املدة  التي تأسست من أجلها

10605

رقم التقييد في السجل التجاري :
15977
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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 :
.YOMIBAT
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
اوالد بوزيان عرب الصباح زيز ارفود
  52200أرفود املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حسن بورزيق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حسن بورزيق عنوانه(ا)
قصر اوالد بوزيان عرب الصباح
ارفود  52200ارفود املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  حسن بورزيق عنوانه(ا)
قصر اوالد بوزيان عرب الصباح
ارفود  52200ارفود املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .666
509I

شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
TAILLE FINE BY YASMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز املغرب 40000
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.97491
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  TAILLE FINE BY
 YASMINEمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
ساحة الحرية شارع موالي الحسن
اقامة البردعي رقم  02جيليز املغرب
 40000مراكش املغرب نتيجة ل :
عدم وجود أي نشاط.
و  حدد مقر التصفية ب ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة)  YASMINA DAHARو 
عنوانه(ا) بلجيكا  - -بلجيكا كمصفي
(ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .136068
510I

TAILLE FINE BY YASMINE

FIDACTIVE

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

KURD SCOT IMPORTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDACTIVE

الجريدة الرسمية

10606

Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage
hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
 KURD SCOT IMPORTSشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن
لدى  WEDOMبلوك  25شارع
تطوان رقم  133مكتب رقم  5و6
الطابق الثالث الحي املحمدي اكادير
  80000اكادير املغرب .إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.51579
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  24ماي  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
SUCCURSALE DE KURD SCOT
 IMPORTSو الكائن بالعنوان موطن
لدى  WEDOMبلوك  25شارع
تطوان رقم  133مكتب رقم  5و6
الطابق الثالث الحي املحمدي اكادير
  80000اكادير املغرب و املسير منطرف السيد(ة) قادر انور محمد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  31ماي 2022
تحت رقم .110069
511I

املؤرخ في  27أبريل  2022تقرر
إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
STAH THE ROOF
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .136005
512I
NOBLACTION

RIAD ALAMIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
 3الطابق األول رقم ،40000 ،15
مراكش املغرب
 RIAD ALAMIRشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  52 :درب
موالي عبد هللا بني حسيين القصور
  40000مراكش املغرب.قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.26657
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يناير  2022تقرر
حل  RIAD ALAMIRشركة ذات
املسؤولية املحدودة  مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
NOBLACTION
اإلجتماعي  52درب موالي عبد هللا بني
RIAD LES AGDALINES
حسيين القصور  40000 -مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب نتيجة لتصفية الشركة.
إضافة تسمية تجارية أو شعار
و عين:
NOBLACTION
السيد(ة) نتالي اليان بيرجر و 
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
 3الطابق األول رقم  ،40000 ،15عنوانه(ا)  52درب موالي عبد  هللا
بني حسيين القصور  40000مراكش
مراكش املغرب
« RIAD LES AGDALINESشركة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة بتاريخ  28يناير  2022وفي  52درب
السياحية اكدال تجزئة م ح  - 33موالي عبد هللا بني حسيين القصور
  40000مراكش املغرب. 40000مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري :التجارية بمراكش بتاريخ  15فبراير
 2022تحت رقم .132933
.29205
513I
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

TARIK BOUABDELLAOUI
السيد  شراربي محمد  عنوانه(ا)
CHRARBI MOHAMMED
تجزئة العرفان السعيدية 63600
SARL/AU
السعيدية املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
ي
الشريك الوحيد
ومواطن مسير الشركة:
تأسيس شركة
السيد  شراربي محمد  عنوانه(ا)
TARIK BOUABDELLAOUI
تجزئة العرفان السعيدية 63600
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،السعيدية املغرب
60000، Oujda Maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 CHRARBI MOHAMMED SARL/االبتدائية ببركان بتاريخ  06يوليوز
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة   2021تحت رقم .396
ذات الشريك الوحيد
514I
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
CEMEX
امل زرفان عمارة امل  4الطابق
SALMA & YASSINE
 1السعيدية  63600 -السعيدية
املغرب
CONSULTING PARTNERS
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
CEMEX
 92شارع الزرقطوني الطابق الثاني
7893
رقم  5جيليز مراكش ،40000 ،
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10يونيو   2021تم إعداد القانون
مراكش املغرب
SALMA & YASSINE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد   CONSULTING PARTNERSشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
باملميزات التالية:
التصفية)
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض أهل
سوس  ،ب  ، 6رقم  17حي الداخلة -
الوحيد.
 80000أكادير املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
حل شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
رقم التقييد في السجل التجاري
CHRARBI MOHAMMED SARL/
.28937
.AU
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  :كراء لوازم
املؤرخ في  26يناير  2022تقرر
و آالت البحر الرياضية .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة حل شركة ذات املسؤولية
امل زرفان عمارة  امل  4الطابق املحدودة  SALMA & YASSINE
 1السعيدية  63600 -السعيدية  CONSULTING PARTNERSمبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها مقرها اإلجتماعي رياض أهل سوس
 ،ب  ، 6رقم  17حي الداخلة -
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 80000 100.000 :أكادير املغرب نتيجة ل  :أزمة
اقتصادية.
درهم ،مقسم كالتالي:
و  حدد مقر التصفية ب رياض
السيد  شراربي محمد  1.000 :
أهل سوس  ،ب  ، 6رقم  17حي
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية الداخلة  80000 -أكادير املغرب.
وصفات ومواطن الشركاء :
و عين:
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السيد(ة)  Malika SOUSSIو 
عنوانه(ا) رياض أهل سوس  ،ب 6
 ،رقم  17حي الداخلة  80000أكادير
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
-:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .109982
515I
EXACO

WINERY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

والكحولية  ،إدارة   ،إنشاء  ،اقتناء
 ،تأجير وتشغيل أي عمل تجاري
للتموين أو  الكر يبري أو  البيتزا أو 
الوجبات الخفيفة.
عنوان املقر االجتماعي  ،3 :زنقة
جبــل بـويبــالن  20000 -الدار البيصاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  زاكـوري فرانـك 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  زاكـوري فرانـك عنوانه(ا)
 22زنقة دي الريف الطابق السفلي
تجزئة لطيف راسين  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  زاكـوري فرانـك عنوانه(ا)
 22زنقة دي الريف الطابق السفلي
تجزئة لطيف راسين  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2022تحت رقم .824823
516I

EXACO
 ،16زنقة عائشة أم املؤمنين شارع
موالي الحسن االول ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 WINERYشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،3زنقة
جبــل بـويبــالن  20000 -الدار
البيصاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
THE OFFICE
رقم التقييد في السجل التجاري :
546707
DAR EL GHALIA EVENT
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 30مارس  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
THE OFFICE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
bd abdelmoumen 119 119
محدودة ذات الشريك الوحيد 
bd abdelmoumen، 2000،
باملميزات التالية:
CASABLANCA MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك  DAR EL GHALIA EVENTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  وعنوان مقرها اإلجتماعي  119شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :عبداملومن الطابق  02رقم  18الدار
البيضاء  200000الدار البيضاء
.WINERY
املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الطعام والوجبات السريعة ،البيع
املحدودة 
في املوقع للمشروبات غير الكحولية

10607

رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
544679
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في ماي  2022تحت رقم .825488
517I
 12ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات STE AGRO INDUSTRIELLE
« DE MARRAKECH
املسؤولية املحدودة.
SAGROMA
تسمية الشركة متبوعة عند 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DAR :
تفويت حصص
.EL GHALIA EVENT
MARRAKECH EXCELLENCE
غرض الشركة بإيجاز  :تمويل
CONSEIL
الحفالت.
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عنوان املقر االجتماعي 119 :
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
شارع عبداملومن الطابق  02رقم الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 18الدار البيضاء  200000الدار STE AGRO INDUSTRIELLE DE
البيضاء املغرب.
MARRAKECH « SAGROMA
املدة  التي تأسست من أجلها
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشركة  99 :سنة .
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :الحرية شارع موالي الحسن اقامة
درهم ،مقسم كالتالي:
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
السيدة  غانمي غالية 50.000 :
مراكش املغرب.
تفويت حصص
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
ي
السيدة  غانمي ليليا  50.000 :رقم التقييد في السجل التجار .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة غانمي غالية  500 :بقيمة املؤرخ في  08أبريل  2022تمت
املصادقة على :
 100درهم.
تفويت السيد (ة) محمد بداز 384
السيدة غانمي ليليا  500 :بقيمة
حصة اجتماعية من أصل 20.000
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية حصة لفائدة السيد (ة) بشرى بداز
بتاريخ  08أبريل .2022
وصفات ومواطن الشركاء :
تفويت السيد  (ة) محمد  بداز
السيدة  غانمي غالية عنوانه(ا)
 384حصة اجتماعية من أصل
 17زنقة سبتة طابق  3شقة  3حي
 20.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
املستشفيات الدار البيضاء 200000
خديجة بداز بتاريخ  08أبريل .2022
الدار البيضاء املغرب.
تفويت السيد  (ة) محمد  بداز
السيدة  غانمي ليليا عنوانه(ا)  576حصة اجتماعية من أصل
 17زنقة سبتة طابق  3شقة  3حي  20.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
املستشفيات الدار البيضاء  200000راضية مزالني بتاريخ  08أبريل .2022
الدار البيضاء املغرب.
تفويت السيد  (ة) محمد  بداز
األسماء الشخصية والعائلية  652حصة اجتماعية من أصل
ومواطن مسيري الشركة:
 20.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
السيد  غانمي منصف عنوانه(ا) خالد بداز بتاريخ  08أبريل .2022
دار الغالية دوار الشراكي الساحل
تفويت السيد  (ة) محمد  بداز
 652حصة اجتماعية من أصل
برشيد  26100برشيد املغرب

الجريدة الرسمية

10608

 20.000حصة لفائدة السيد (ة) زكي
بداز بتاريخ  08أبريل .2022
تفويت السيد  (ة) محمد  بداز
 652حصة اجتماعية من أصل
 20.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
رشيد بداز بتاريخ  08أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  17ماي
 2022تحت رقم .135806
518I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AMIRNI CARRENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 AMIRNI CARRENTALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125695
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. AMIRNI CARRENTAL
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
تأجير سيارات (بدون سائق)..
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 عبد  الرحمن محمد 
الجاسم البكر  1.000 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بدر عبد  الرحمن محمد 
الجاسم البكر عنوانه(ا) الكويت - -
الكويت.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  شيماء الدرعي عنوانه(ا)
رقم  217تامنصورت  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23ماي
 2022تحت رقم .135986
519I
EXACO

JOUDY-LINA AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. JOUDY-LINA AFRICA
غرض الشركة بإيجاز  :االتجار،
االستيراد والتصدي والتسويق
لجميع املنتجات والسلع واملواد
الخام أو  املصنعة ،بالجملة وشبه
الجملة أو التقسيط والنقل والتوزيع
مهما كانت طبيعتها ومنشأها ووجهتها.
عنوان املقر االجتماعي ،10 :
زنقة الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الحطاب االبراهيمي خالد 
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الحطاب االبراهيمي خالد 
عنوانه(ا)  ،10زنقة االتحاد ،م.ق
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الحطاب االبراهيمي خالد 
عنوانه(ا)  ،10زنقة االتحاد ،م.ق
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825152
520I

EXACO
 ،16زنقة عائشة أم املؤمنين شارع
موالي الحسن االول ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 JOUDY-LINA AFRICAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10زنقة
الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
 20000الدار البيضاء املغرب
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ALBAKER HOLIDAYS
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
544387
MARRAKECH EXCELLENCE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13ماي  2022تم إعداد القانون
CONSEIL
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات  ALBAKER HOLIDAYSشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125693
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 30ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. ALBAKER HOLIDAYS
غرض الشركة بإيجاز  :الوكالة
العقارية  ،مقاول خدمات املعلومات
التجارية  ،الوساطة العقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بدر عبد  الرحمن محمد 
الجاسم البكر  500 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
السيد يونس املدني  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بدر عبد  الرحمن محمد 
الجاسم البكر عنوانه(ا) الكويت - -
الكويت.
السيد يونس املدني عنوانه(ا)
اقامة الصفا عمارة  1رقم  45شارع
املقاومة  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  كريم كرد عنوانه(ا) 22
زنقة البنفسج ط  5ش 15حي الراحة

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15
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ETAGE APPT 6 46 BD
 20000البيضاء املغرب
ZERKTOUNI 3EME ETAGE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  23ماي APPT 6، 20500، CASABLANCA
MAROC
 2022تحت رقم .135985
 521Iكازيت ترانس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
MOUKDIM CONSULTING
وعنوان مقرها اإلجتماعي  248شارع
كازيت ترانس
إميل زوال مركب املهدي 20300 -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الدار البيصاء املغرب.
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
MOUKDIM CONSULTING
.97377
BD ZERKTOUNI 3EME 46
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
ETAGE APPT 6 46 BD
املؤرخ في  01مارس  2011تم تحويل
ZERKTOUNI 3EME ETAGE
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
 248« APPT 6، 20500، CASABLANCAشارع إميل زوال مركب املهدي
MAROC
  20300الدار البيصاء املغرب»كازيت ترانس شركة ذات مسؤولية إلى «مركب املهدي زاوية شارع إميل
محدودة ذات الشريك الوحيد
زوال و  زنقة شارلدوفيل انتروسول -
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1ساحة  20300الدار البيصاء املغرب».
اإلستقالل الرقم  705الطابق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السابع  20000 -الدار البيصاء
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
املغرب.
مارس  2011تحت رقم .372598
تحويل املقر االجتماعي للشركة
523I
رقم التقييد في السجل التجاري
NOBLACTION
.97377
RIAD TCHINA
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
MANDARINA
املؤرخ في  24أبريل  2010تم تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من «1
قفل التصفية
ساحة اإلستقالل الرقم  705الطابق
NOBLACTION
السابع  20000 -الدار البيصاء
املغرب» إلى « 248شارع إميل زوال نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
مركب املهدي  20300 -الدار البيصاء  3الطابق األول رقم ،40000 ،15
مراكش املغرب
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة RIAD TCHINA MANDARINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :دوار
أكتوبر  2010تحت رقم .362848
 522Iالسويقية الويدان  40000 -مراكش
املغرب.
MOUKDIM CONSULTING
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
كازيت ترانس
.57195
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
املؤرخ في  17مارس  2022تقرر حل
MOUKDIM CONSULTING
RIAD TCHINA MANDARINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
BD ZERKTOUNI 3EME 46

10609

رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار السويقية
الويدان  40000 -مراكش املغرب
نتيجة لتصفية الشركة .
و عين:
السيد(ة) حميد فكاي و عنوانه(ا)
دوار السويقية الويدان 40000
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  17مارس  2022وفي دوار
السويقية الويدان  40000 -مراكش
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  17ماي
 2022تحت رقم .135800
524I
باهية كونساي

بنراي�سي BENARISY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

باهية كونساي
 43شارع الزرقطوني رقم 4جليز ،
 ،40000مراكش البلد
بنراي�سي  BENARISYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
كولف اميلكيس  3-50النخيل
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125855
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 27
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  :بنراي�سي
.BENARISY
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة -
االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
كولف اميلكيس  50-3النخيل

مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  فار�سي فتيحة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بن شيبل ياسمين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  فار�سي فتيحة 500 :
بقيمة  100درهم.
السيدة بن شيبل ياسمين 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  فار�سي فتيحة عنوانه(ا)
اقامة بريستيجيا كولف سيتي مدخل
عنبر عمارة   33شقة 40000 06
مراكش املغرب.
السيدة  بن شيبل ياسمين
عنوانه(ا) تجزئة ابراهيم وابراهيم
رقم  43اسيل  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  فار�سي فتيحة عنوانه(ا)
اقامة بريستيجيا كولف سيتي مدخل
عنبر عمارة   33شقة 40000 06
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136170
525I
NOBLACTION

EQUIPEMENT EL JOUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
 3الطابق األول رقم ،40000 ،15
مراكش املغرب
 EQUIPEMENT EL JOUDشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول 37 ،الحي الصناعي سيدي
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غانم  40000 -مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.65429
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«الطابق االول 37 ،الحي الصناعي
سيدي غانم  40000 -مراكش
املغرب» إلى «الطابق االول رقم 7
املعمل  79الحي الصناعي سيدي
غانم  40000 -مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136148
526I
شركة رياض للحسابات

ELJAOUARI CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :احداث
وكالة لتحويل األموال بعمولة.
عنوان املقر االجتماعي  :املركب
التجاري رقم  7فرخانة املركز -
 62024الناظور املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  الجواري نوال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  الجواري نوال عنوانه(ا)
حي أوالد لحسن  62020الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  أمقران عبد  القادر
عنوانه(ا) دوار الزاوية بني شيكر
 62050الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .777
527I

شركة رياض للحسابات
 39شارع الدار البيضاء ،62000 ،
الناظور املغرب
 ELJAOUARI CASHشركة ذات
NOBLACTION
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
YAT SIN INVEST
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
التجاري رقم  7فرخانة املركز -
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
 62024الناظور املغرب
NOBLACTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
 3الطابق األول رقم ،40000 ،15
مراكش املغرب
24157
 YAT SIN INVESTشركة ذات
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  2022تم إعداد القانون
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول عمارة  345املسار طريق اسفي
باملميزات التالية:
  40000مراكش املغربشكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  رقم التقييد في السجل التجاري :
125803
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
.ELJAOUARI CASH
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 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 YAT :
.SIN INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة 
شبه الجملة والتجزئة  ،وتوزيع جميع
املواد واملعدات أو  األدوات وآالت
البناء  /تاجر الكهرباء ومنتجات
السباكة  /التاجر أو الوسيط الذي
ينقل الواردات والصادرات.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االول عمارة  345املسار طريق اسفي
  40000مراكش املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حسن اخطاب 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حسن اخطاب عنوانه(ا)
حي الكريمات زنقة  30رقم  138عين
الشق  20153الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  حسن اخطاب عنوانه(ا)
حي الكريمات زنقة  30رقم  138عين
الشق  20153الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .136104
528I
FIDGECODIT

MINDFUL WAYS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDGECODIT

IMM N 528 APPT N 02 HAY
CHARAF -MARRAKECH ،
40100، MARRAKECH MAROC
 MINDFUL WAYSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
االزدهار  2اقامة صنهاجة عمارة ج
الشقة  18رياض السالم مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125791
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  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 :
.MINDFUL WAYS
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
خدمات املعلومات التجارية.
أنشطة أخرى :تاجر.
معلومات أخرى :إرشادات
املتحدث  ،املساعدة   ،املعلومات
واملرافق
 األحداث.عنوان املقر االجتماعي  :حي
االزدهار  2اقامة صنهاجة عمارة  ج
الشقة  18رياض السالم مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ادريس وارم�سي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ادريس وارم�سي عنوانه(ا)
حي االزدهار  2اقامة صنهاجة عمارة 
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ج الشقة  17رياض السالم مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ادريس وارم�سي عنوانه(ا)
حي االزدهار  2اقامة صنهاجة عمارة 
ج الشقة  17رياض السالم مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .136097
529I

SOCIETE M2Z FRUIT

STE ANGLE DE GESTION SARL

حل شركة

KENZA ADVENTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة
التمسماني رقم  6اقامة باريس -أ
تطوان  ،93000 ،تطوان املغرب
 KENZA ADVENTUREشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع فاس
رقم  22طابق  93000 - 3تطوان
مغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.21545
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 KENZA ADVENTUREمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع فاس رقم
 22طابق  93000 - 3تطوان مغرب
نتيجة ل  :عدم تحقيق الهدف
املطلوب من الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
فاس رقم  22طابق 93000 - 3
تطوان مغرب.
و عين:
السيد(ة) كنزة الهراد و عنوانه(ا)
شارع فاس رقم  22طابق 93000 3
تطوان مغرب كمصفي (ة) للشركة.
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 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
-:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .1264
530I

MULTI RENT CAR

SOCIETE CONSULTING

رفع رأسمال الشركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
SOCIETE CONSULTING
MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
 SOCIETE M2Z FRUITشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بالطابق األول تجزئة النور رقم - 68
 51100عين تاوجطات املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54677
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 SOCIETE M2Z FRUITمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شقة بالطابق
األول تجزئة النور رقم 51100 - 68
عين تاوجطات املغرب نتيجة ل  :حل
الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب شقة
بالطابق األول تجزئة النور رقم - 68
 51100عين تاوجطات املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد  زخنيني و 
عنوانه(ا) حي البساتين رقم 149
 51100عين تاوجطات املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
-:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  13ماي
 2022تحت رقم .150
531I
ائتمانية زهير

شركة ذات املسؤولية املحدودة

OFF ROAD QUAD TETOAUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوار
ماللين جماعة ماللين 93000 -
تطوان مغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.26879
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  13ماي  2022تمت إضافة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
الحالي :
VENTE DES MOTOS CROSS
IMPORTATION DES MOTOS
.CROSS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .1242
533I

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس
الطابق التالت مكتب رقم  11كيليز
مراكش  ،40000 ،مراكش املغرب
 MULTI RENT CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
عنابة تقسيمة  11حي الرياض -
 10100الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة
FIDUS 17
رقم التقييد في السجل التجاري
DINA REAL ESTATE
.156663
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املؤرخ في  31دجنبر  2021تم
تأسيس شركة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
FIDUS 17
« 7.500.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى « ’283 7.600.000شارع يعقوب املنصور الطابق
االول رقم  ،20200 ، 3الدار
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
البيضاء املغرب
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
 DINA REAL ESTATEشركة ذات
املستحقة.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
التجارية بالرباط بتاريخ  26ماي
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 2022تحت رقم .125001
 30 532Iمجمع لعلج الطابق الثاني زنقة
 1شارع بن بركة بوركون 20200 -
STE ANGLE DE GESTION SARL
الدار البيضاء املغرب
OFF ROAD QUAD
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
TETOAUN
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
544587
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05 STE ANGLE DE GESTION SARLماي  2022تم إعداد القانون
شارع أحمد الحريزي تجزئة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
التمسماني رقم  6اقامة باريس -أ محدودة ذات الشريك الوحيد 
تطوان  ،93000 ،تطوان املغرب باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DINA :
.REAL ESTATE
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري .
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 30مجمع لعلج الطابق الثاني زنقة 1
شارع بن بركة بوركون  20200 -الدار
البيضاء املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة4.500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  رصاني رشيد  45.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  رصاني رشيد  عنوانه(ا)
زنقة غول فشتاتي ط  2ش  5درج
ب فال فلوري  20200الدار البيضاء
املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  رصاني رشيد  عنوانه(ا)
زنقة غول فشتاتي ط  2ش  5درج
ب فال فلوري  20200الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825574
534I
Sté ATM - art tendance management-sarl

BAY.ALL NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté ATM - art tendance
management-sarl
شارع قسو مداح،عمارة 
بنعصمان،شقة  2تازة تازة 
الجديدة ،35000 ،تازة املغرب
 BAY.ALL NEGOCEشركة ذات

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع زيري
بن عطية شقة  1تازة  35000 -تازة 
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
6543
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 04ماي  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 BAY. :
.ALL NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
املكتبية و املعلوميات
االشغال العامة
التجارة الحرة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
زيري بن عطية شقة  1تازة 35000 -
تازة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ايوب بدري�سي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ايوب بدري�سي عنوانه(ا)
تجزئة الياسمين رقم  3طريق ايموزار
فاس  35000تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ايوب بدري�سي عنوانه(ا)
تجزئة الياسمين رقم  3طريق ايموزار
فاس  35000تازة املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة درهم ،مقسم كالتالي:
االبتدائية بتازة بتاريخ  31ماي 2022
السيد  احمد  كرموس 1.000 :
تحت رقم .240
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
535I
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
LUCA CENTER
السيد  احمد  كرموس عنوانه(ا)
EL FANOUS CREATION
تجزئة سبيع  4رقم  215سبيع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات مراكش  40000مراكش املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
LUCA CENTER
السيد  احمد  كرموس عنوانه(ا)
BUREAU 2 IMM 786
تجزئة سبيع  4رقم  215سبيع
ALMASSAR ROUTE DE SAFI
مراكش  40000مراكش املغرب
MARRAKECH ، 40000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MARRAKECH MAROC
التجارية بمراكش بتاريخ  18ماي
 EL FANOUS CREATIONشركة  2022تحت رقم .135837
ذات مسؤولية محدودة ذات
536I
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
GLOFID
حي
رقم  79الطابق السفلي سويقة
TRASEF
املواسين مراكش  40000 -مراكش شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤولية
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
GLOFID
رقم التقييد في السجل التجاري  196 :شارع السفير بن عائشة الطابق
125555
الثاني الرقم  ،20300 ، 4الدار
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
البيضاء املغرب
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
 TRASEFشركة ذات مسؤولية
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد(في
محدودة ذات الشريك الوحيد 
طور التصفية)
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ب
شكل الشركة  :شركة ذات  18رقم  31الطابق الثالث سيدي
مسؤولية محدودة ذات الشريك البرنو�صي  20000 -الدار البيضاء
الوحيد.
املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EL :
.FANOUS CREATION
.344063
غرض الشركة بإيجاز  :صنع وبيع
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
منتجات الصناعة التقليدية.
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
عنوان املقر االجتماعي  :املحل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم  79الطابق السفلي سويقة حي الشريك الوحيد   TRASEFمبلغ
املواسين مراكش  40000 -مراكش رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي بلوك ب  18رقم
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها  31الطابق الثالث سيدي البرنو�صي -
الشركة  99 :سنة .
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :ل  :عدم بلوغ و  تحقيق االهداف
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السامية.
و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد
سيدي مسعود جماعة سيدي حجاج
واد حصار تيط مليل  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد  اليمني و 
عنوانه(ا) دوار اوالد سيدي مسعود
جماعة سيدي حجاج واد حصار تيط
مليل  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 31
ماي  2022تحت رقم .825914
537I
WORK UP BUSINESS

KM PH CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KM :
.PH CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز CONSEIL :
. DE GESTION
عنوان املقر االجتماعي  59 :شارع
الزرقطوني الطابق  11الشقة - 32
 20360الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محسين كعواش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسين كعواش عنوانه(ا)
اقامة بين املدينة عمارة  ب  1شقة
 2تجزئة رياض االندلس عين الشق
 20470الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسين كعواش عنوانه(ا)
اقامة بين املدينة عمارة  ب  1شقة
 2تجزئة رياض االندلس عين الشق
 20470الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825524
538I

WORK UP BUSINESS
 59شارع الزرقطوني الطابق 11
الشقة  ،20360 ، 32الدار البيضاء
املغرب
 KM PH CONSULTINGشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
NEW HOME
الزرقطوني الطابق  11الشقة - 32
CONSTRUCTION
 20360الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسؤولية
تأسيس شركة ذات
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم  22حي السعادة ،13100 ،
رقم التقييد في السجل التجاري :
بوزنيقة املغرب
544773
NEW HOME CONSTRUCTION
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 20ماي  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي حي واد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الدهب رقم  95مج 13100 - 1
محدودة ذات الشريك الوحيد 
بوزنيقة املغرب
باملميزات التالية:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
شكل الشركة  :شركة ذات

رقم التقييد في السجل التجاري :
7425
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 04فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NEW :
.HOME CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
البناء و االصالح.
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 عمرو حدادي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  مصطفى جهري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عمرو  حدادي عنوانه(ا)
حي النصر درج  09رقم 10000 04
املحمدية املغرب.
السيد مصطفى جهري عنوانه(ا)
مشروع الرياض بلوك  06رقم 45
سيدي حجاج واد حصار 10000
تيت مليل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عمرو  حدادي عنوانه(ا)
حي النصر درج  09رقم 10000 04
املحمدية املغرب
السيد مصطفى جهري عنوانه(ا)
مشروع الرياض بلوك  06رقم 45
سيدي حجاج واد حصار 10000
تيت مليل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 18
فبراير  2022تحت رقم .95
539I

10613
fiduciaire tangeroise d’expertise comptable
sarl

DIAMONDE ROUGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

fiduciaire tangeroise d›expertise
comptable sarl
20RESD EL AKHAWAINE RUE
MOUTANABI ETAGE N°3 APPT
N°4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
 diamonde rougeشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطاع 6
حي الكفاح زنقة سبتة كوم سال -
 11000سال املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.38917
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  25نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) حنان فائز
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عبد 
العالي مياز بتاريخ  25نونبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  20ماي 2022
تحت رقم .442
540I
CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

ICI OPT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRE AL
MOSTAQBAL
حي العيون الزاوية شارع أيت
يفلمان الفداء رقم  341الطابق
الثاني الدارالبيضاء  ،20250 ،الدار
البيضاء املغرب
 ICI OPTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العيون
الزاوية شارع أيت يفلمان الفداء رقم
 341الطابق الثاني الدارالبيضاء

الجريدة الرسمية

10614

املغرب  20250الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
515793
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 07شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ICI :
.OPT
غرض الشركة بإيجاز  :بيع و شراء
و كراء العقارات.
عنوان املقر االجتماعي  :حي العيون
الزاوية شارع أيت يفلمان الفداء رقم
 341الطابق الثاني الدارالبيضاء
املغرب  20250الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عثمان موماح عنوانه(ا)
املغرب  20250الدار البيضاء املغرب.
السيد يونس موماح عنوانه(ا)
املغرب  20250الدار البيضاء املغرب.
السيد اسماعيل موماح عنوانه(ا)
املغرب  20250الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عمر موماح عنوانه(ا)
املغرب  20250الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
شتنبر  2021تحت رقم .792615
541I
PILOTE BUSINESS

ESSAADY LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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التمكن من العمل املساعدة في إدارة املشروع تفويض إدارة املشروع إقامة العمليات العقاريةوتطويرها
 االستشارات الفنية اإلداريةواملالية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
األبطال الشقة  1شارع طارق ابن
زياد  12000 -تمارة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سيف الدين بيدي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سيف الدين بيدي
عنوانه(ا) تجزئة الصنوبر رقم 240
االزدهار  40100مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سيف الدين بيدي
عنوانه(ا) تجزئة الصنوبر رقم 240
االزدهار  40100مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .8213
543I

عنوانه(ا) تجزئة الزعكوني رقم 30
PILOTE BUSINESS
TEMARA TEMARA، 12000،
 12050الصخيرات املغرب.
TEMARA MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
ي
 ESSAADY LOGISTICSشركة ذات ومواطن مسير الشركة:
مسؤولية محدودة ذات الشريك
السيد  عبداالاله السعدي
الوحيد
عنوانه(ا) تجزئة الزعكوني رقم 30
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 12050الصخيرات املغرب
االبطال الشقة رقم  01شارع طارق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بن زياد  12000 -تمارة املغرب
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  07مارس
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 2022تحت رقم .7609
محدودة ذات الشريك الوحيد 
542I
رقم التقييد في السجل التجاري :
PILOTE BUSINESS
135647
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في IMMOBILIER CONSEIL ET
 17فبراير  2022تم إعداد القانون
CONSTRUCTION
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تأسيس شركة
باملميزات التالية:
PILOTE BUSINESS
شكل الشركة  :شركة ذات
TEMARA TEMARA، 12000،
مسؤولية محدودة ذات الشريك
TEMARA MAROC
الوحيد.
IMMOBILIER CONSEIL ET
تسمية الشركة متبوعة عند 
 CONSTRUCTIONشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
.ESSAADY LOGISTICS
غرض الشركة بإيجاز  - :مقاول
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
نقل بضائع محلي ودولي ؛
األبطال الشقة  1شارع طارق ابن
 نقل البضائع لحساب الغير.زياد  12000 -تمارة املغرب
 استيراد جميع املواد واألشياءتأسيس شركة ذات مسؤولية
واملنتجات واملواد املتعلقة بأغراض
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشركة.
 التاجر الذي يقوم باالستيراد رقم التقييد في السجل التجاري :ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة
136407
والتصدير.
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
SOMAPEX
 أعمال متنوعة أو إنشائية..عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة  18ماي  2022تم إعداد القانون شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
االبطال الشقة رقم  01شارع طارق األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
بن زياد  12000 -تمارة املغرب.
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املدة  التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
شارع العركوب رقم 7724-01
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الوحيد.
درهم ،مقسم كالتالي:
الداخلة املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند 
السيد  عبداالاله السعدي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم اإلقتضاء بمختصر تسميتها  SOMAPEX :شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
IMMOBILIER CONSEIL ET
للحصة .
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم
األسماء الشخصية والعائلية .CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  - :مقاوالت  1ب 52الطابق التاني الشقة رقم
وصفات ومواطن الشركاء :
 73000 - 02الداخلة املغرب.
السيد  عبداالاله السعدي جميع املهن
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4947
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  13ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 9.900.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «10.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .933/2022
544I
STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

STE TECH DESIGN
CONFORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

TECH DESIGN CONFORT SARL
.AU
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
االملنيوم و الخشب
الخدمات املتعلقة بالبناء
اإلستيراد و التصدير .
عنوان املقر االجتماعي  21 :زنقة
برشيد  تجزئة بلحسين 60000 -
وجدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  مساوي سفيان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مساوي سفيان عنوانه(ا)
شارع فيصل ابن عبد العزيز تجزئة
قادة  حسين رقم 60000 18وجدة 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مساوي سفيان عنوانه(ا)
شارع فيصل ابن عبد العزيز تجزئة
قادة  حسين رقم 60000 18وجدة 
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة  بتاريخ  23مارس
 2022تحت رقم .719
545I

STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU
RUE IMAM GHAZALI IMM
HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،
60000، OUJDA MAROC
STE TECH DESIGN CONFORT
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21زنقة
برشيد تجزئة بلحسين 60000 -
وجدة املغرب
MERL CONSULTING GROUPE
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
SMARTWIN SERVICE
رقم التقييد في السجل التجاري :
إعالن متعدد القرارات
MERL CONSULTING GROUPE
39397
7BIS RUE ZAGORA 2EME
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 21مارس  2022تم إعداد القانون
ETAGE APPT N 6 RABAT
HASSAN ، 10020، RABAT
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد 
« SMARTWIN SERVICEشركة
باملميزات التالية:
ذات املسؤولية املحدودة»
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
الوفاء عمارة ا  1شقة رقم 12
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  سكتور  12حي الفرح القرية سال -
 11111سال املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.32321
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  : 1الذي ينص على مايلي:
بيع حصص الشركة :بيع السيدة 
مليكة شطوان ل  200حصة اي
 20000درهما للسيد بادو جمال
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغير حصص الشركة :السيد جمال
بادو 1000 :حصة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة  إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شريك وحيد 
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
استقالة السيدة  مليكة شطوان
من الشركة و  تعيين السيدة  صفاء
الفراوي كمسيرة جديدة 
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
تاسيس قانون جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  : 7الذي ينص على
مايلي :السيد  جمال بادو1000 :
حصة
بند رقم  6و  : 7الذي ينص على
مايلي :السيد  جمال بادو100000 :
درهم
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة  إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شريك وحيد 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  19ماي 2022
تحت رقم .38913
546I

10615
EDIAN CONSULTING

FERTI GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

EDIAN CONSULTING
 48زنقة طارق بن زياد مكتب رقم
 3القنيطرة ،14000 ،القنيطرة 
املغرب
 FERTI GROUPشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة
نشاط بلوك س رقم 14000 - 33
القنيطرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37977
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .2187
547I
COMPT NET

سيغفيس توريستيك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPT NET
27RUE CASABLANCA 2 EME
ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،
60000، OUJDA MAROC
سيغفيس توريستيك شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27حي
الوحدة مجموعة البساتين بوعرفة -
 61200بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :

الجريدة الرسمية

10616

1083
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 30ماي  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 :
سيغفيس توريستيك .
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
السياحة .
عنوان املقر االجتماعي  27 :حي
الوحدة مجموعة البساتين بوعرفة -
 61200بوعرفة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عزة  امين  900 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عزة  امين عنوانه(ا) رقم
 37الحي االقتصادي بوعرفة 61200
بوعرفة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عزة  امين عنوانه(ا) رقم
 37الحي االقتصادي بوعرفة 61200
بوعرفة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بفجيج بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .72/2022
548I
COMPT NET

بريبيطا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPT NET
27RUE CASABLANCA 2 EME
ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
بريبيطا شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  36 :طريق
الدارالبيضاء الطابق الثاني الشقة 5
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.35057
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر
حل بريبيطا شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رأسمالها  40.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  36طريق
الدارالبيضاء الطابق الثاني الشقة 5
وجدة  60000 -وجدة املغرب نتيجة
لألزمة االقتصادية وجائحة كورونا .
و عين:
السيد(ة) عبدالحق بريدع و 
عنوانه(ا) زنقة الرحالة العبدري رقم
 60000 ، 27وجدة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  01أبريل  2022وفي  36طريق
الدارالبيضاء الطابق الثاني الشقة 5
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  26ماي 2022
تحت رقم .743
549I
AMATRUST

EMEDSANTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AMATRUST
BD DE PARIS 5 EME,14
ÉTAGE N°5 CASA، 1000،
CASABLANCA MAROC
 EMEDSANTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11
يناير،الطابق االول ،شقة
،169وسط املدينة  1000 -الدار
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البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.272445
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 EMEDSANTEمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  11يناير،الطابق االول،
شقة ،169وسط املدينة 1000 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :قرار
املسيرين.
و  حدد مقر التصفية ب
 11يناير،الطابق االول ،شقة
،169وسط املدينة  1000 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) مهدي جاسمي و 
عنوانه(ا) 18Avenue Puvis de
Chavannes 92400 Courbevoie
فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) جازية خالد  خدجة
و  عنوانه(ا) 18Avenue Puvis de
Chavannes 92400 Courbevoie
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 بالدار البيضاء بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم .825688
550I
Preference Management Consulting

QUALITY SERVICES NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Préférence Management
Consulting
املنطقة الصناعية كزناية رقم 428
 ،90000 ،طنجة املغرب
QUALITY SERVICES NORD
ذات الشريك الواحد شركة ذات

مسؤولية محدودة 
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,21شارع
ابن تاشفين زنقة رشيد رضا ،اقامة
شاوية  90000 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الواحد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127447
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الواحد-
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الواحد -
تسمية الشركة متبوعةعند  اإلقتضاء بمختصر تسميتها
: QUALITY SERVICES NORD
غرض الشركة بإيجاز-:
التجارة  في مالبس العمل
واملنسوجات-.
الطباعة واالتصال واإلعالن-.
(.خدمات (تنظيف  ،صيانة ،
تحديث املنشآت والتجهيزات  ،الخ-
عنوان املقر االجتماعي  ,21 :شارع
ابن تاشفين زنقة رشيد رضا ،اقامة
شاوية  90000 -طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة. .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي -:
السيد اعكور أنس  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء-:
السيد  اعكور أنس عنوانه(ا)
مجمع زلكا ع  2ط  4رقم  42اكزناية
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة-:
.السيد  اعكور أنس عنوانه(ا)
مجمع زلكا ع  2ط  4رقم  42اكزناية
 90000طنجة املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة بقيمة  100درهم للحصة .
التجارية بطنجة بتاريخ  23ماي
األسماء الشخصية والعائلية
 2022تحت رقم .253944
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز لحنيش عنوانه مسار
551I
الرحمة بلوك  10رقم  525سيدي
FIDIS CONSEIL
مومن  ،الدار البيضاء
CENTRE MALAK
السيد لكبير لحنيش عنوانه مسار
DE SERVICES
الرحمة بلوك  10رقم  525سيدي
PSYCHOLOGIQUES ET
مومن  ،الدار البيضاء .
األسماء الشخصية والعائلية
L›EDUCATION SPECIALISE
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
السيد عزيز لحنيش عنوانه مسار
 CENTRE MALAK DE SERVICESالرحمة بلوك  10رقم  525سيدي
PSYCHOLOGIQUES ET
مومن  ،الدار البيضاء
L›EDUCATION SPECIALISE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات مسؤولية محدودة
التجارية بمراكش بتاريخ  17نونبر
مقرها اإلجتماعي :شقة بالطابق
 2021تحت رقم .12835
هللا
الثاني تجزئة رقم  2476معطى
552I
املحاميد ،مراكش  -مراكش
FLASH ECONOMIE
رقم التقييد في السجل التجاري :
دارالسكر
120391
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 24شتنبر  2021تم إعداد القانون
«دار السكر « ش.ذ.م.م
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الـ ـتـ ــأسـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس:
املحدودة باملميزات التالية:
 -Iبمقت�ضى عقد  عرفي ،مؤرخ
شكل الشركة  :شركة ذات
بالدار البيضاء في  25يناير  2022تم
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  وضع النظام األسا�سي لشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:
 الت ـس ـ ـم ـي ــة  « :دار السكر « شركةCENTRE MALAK DE SERVICES
 PSYCHOLOGIQUESمحدودة املسؤولية.
ET
 ال ـ ـ ـه ـ ــدف :هدف الشركة يتمثل.L’EDUCATION SPECIALISE
غرض الشركة بإيجاز  :مركـز في :
* توفير جميع الخدمات املتعلقة
الخدمات النفسية و التربية الخاصة
لالشخاص العاديين و ذوي االعاقة .بالتكفل باألشخاص املصابين بداء
عنوان املقر االجتماعي  :شقة السكري ،الضغط الدموي ،السمنة
بالطابق الثاني تجزئة رقم  2476و أمراض أخرى وذلك عبر الوسائل
معطى هللا املحاميد ،مراكش  -املتنقلة وفقا للتعليمات الطبية.
* املرافقة في حالة الترويض
مراكش
املدة  التي تأسست من أجلها الطبي.
* عالج جميع اآلثار الجانبية،
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :التغذية.
* بيع ،شراء وتسويق جميع
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيز لحنيش  500 :حصة املنتجات واملعدات الخاصة بهذه
الخدمات.
بقيمة  100درهم للحصة .
* كراء وشراء أي عقار يرتبط
السيد لكبير لحنيش  500 :حصة
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* السيدة ياسمينة بنشقرون   40
حصة
مجموع الحصص  120   :حصة
 الـتـسـيـيـ ـ ــر :تم تعيين مسيرينللشركة ملدة غير محددة مع تخويلهما
جميع السلطات لتمثيل الشركة
بصفة مشتركة أو  فردية كما هو 
منصوص عليه في الفصل  15من
القانون األسا�سي للشركة ،مع جميع
التحفظات التي يمنحها القانون
صراحة للشركاء وهما كل من :
* السيدة ليلى اليعقوبي ،القاطنة
بالدارالبيضاء – كاليفورنيا كولف
ريسور  -عمارة   - 15شقة ب –
بوسكورة  -املدينة الخضراء.
 مغربية الجنسية ،مزدادة بالدارالبيضاء في  17اكتوبر- 1985
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .BE777298
* السيدة ياسمينة بنشقرون،
القاطنة بالدارالبيضاء –  40إقامة
أوكوك – كاليفورنيا.
 مغربية الجنسية ،مزدادة بالدارالبيضاء في  20يونيو  - 1985الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.BK239334
  IIتم تسجيل الشركة بالسجلالتجاري للمحكمة التجارية بالدار
البيضاء ،تحت عدد .532175
لالستخالص و النشر
املسير املشترك
553I

بهدف الشركة.
* بيع وتفويت أي عقار سواء عن
طريق البيع أو التبادل أو املساهمة في
الشركات.
* القيام بجميع العمليات لتحقيق
الهدف االجتماعي للشركة.
* تنفيذ و  القيام باملساهمة في
جميع العمليات املرتبطة بهدف
الشركة.
* القيام بتأسيس شركات جديدة،
أخذ حصص في شركات منشأة أو في
طور التأسيس.
* األخذ باملصالح و املساهمات في
جميع الشركات و  املقاوالت التي لها
صلة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف
االجتماعي ،وذلك بخلق شركات عن
طريق املساهمة أو  اإلكتتاب وشراء
األسهم ،أو  عن طريق شراء حقوق
اجتماعية ،اتفاقات الشراكة ،دمج
أو اتفاقات أخرى.
و  بصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،العقارية ،غير
العقارية واملالية املرتبطة بصفة
مباشرة  أو  غير مباشرة  باألنشطة
املذكورة  أو  التي من املمكن أن
تسهل تحقيقها وتطويرها ،وكذا كل
املساهمات املباشرة وغير املباشرة،
كيفما كانت طبيعتها في املقاوالت التي
لها نفس النشاط أو أنشطة مشابهة.
 املقر االجتماعي 48 :شارع 2مارس  -الدار البيضاء.
 امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدة 99 :سنة ابتداء من تاريختسجيلها بالسجل التجاري و  التابع
FLASH ECONOMIE
لها مقرها االجتماعي.
 رأس املـ ـ ــال :حدد رأسمالAIMEX pronto
الشركة في إثني عشر ألف درهم شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
( )12.000،00مقسم إلى مائة و 
الشريك الوحيد
قفل التصفية
عشرون ( )120حصة اجتماعية،
AIMEX pronto
قيمة كل واحدة  مائة ( )100درهم،
مكتتبة ومحررة  كليا و  موزعة على شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املساهمين كل حسب مساهمته
رأسمالها 100000:درهم
النقدية في رأسمال الشركة كالتالي :
* السيدة  غيتة بنشقرون     40مقرها االجتماعي:مشروع مدينة 25
مارس رقم  544العيون
حصة
* السيدة ليلى اليعقوبي     40رقم التقييد في السجل التجاري:
38985
حصة

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام املؤرخ
بتاريخ  05ماي  2022تمت:
املوافقة على حسابات التصفيةالنهائية ،
إبراء ذمة املصفي ،السيد عواشعبد  اللطيف  ،من إدارته وتنفيذ
واليته
أعلن إغالق عمليات التصفيةً
اعتبارا من يوم الجمع املذكور.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم 1386
554I
FLASH ECONOMIE

HD HOTEL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 HD HOTEL SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
القدس حي موالي رشيد بلوك ف
رقم  6الطابق  1مكتب 70000 - 3
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41773
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25ماي  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 HD :
.HOTEL SARL AU
غرض الشركة بإيجاز - :ملكية

وتشغيل جميع الفنادق واملطاعم
واملقاهي مهما كانت طبيعتها ومن أي
فئة ،بشكل عام  ،لجميع املؤسسات
املتعلقة بالفنادق واملطاعم
والسياحة  ،املهن الترفيهية والخدمية
إنشاء أي شركة جديدة  ،واالستحواذ  على اي اصل تجاري
وكذلك أخذ
املشاركة بأي وسيلة في أي
شركة مهما كان غرضها وعلى وجه
الخصوص الفنادق أو  املطاعم أو 
السياحة أو الترفيه أو الخدمات ؛ .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
القدس حي موالي رشيد  بلوك ف
رقم  6الطابق  1مكتب 70000 - 3
العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  البشير داوودي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  البشير داوودي عنوانه(ا)
منطقة الفيالت رقم  28حي موالي
رشيد الشطر االول  70000العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  البشير داوودي عنوانه(ا)
منطقة الفيالت رقم  28حي موالي
رشيد الشطر االول  70000العيون
املغرب
السيد  زين العابدين داوودي
عنوانه(ا) حي موالي رشيد  الشطر
االول منطقة الفيالت زنقة جبيل بن
ابي قبيس  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .2317
555I
FLASH ECONOMIE

MEDITRADE CORP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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قفل التصفية

MEDITRADE CORP
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000:درهم
مقرها االجتماعي 131:شارع انفا
اقامة ازير مكتب  11ب-الدار
البيضاء
RC:366069-I.F:20719315
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ بتاريخ  30ابريل  2022قرر
الشركاء ما يلي:
قفل تصفية الشركةوبالتالي شطب الشركة منالسجل التجاري ،
املكان الذي يتم فيه االحتفاظبالوثائق االجتماعية  131:شارع انفا
اقامة ازير مكتب  11ب-الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825382
556I
FLASH ECONOMIE

MAROC SEFAR FILTRATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MAROC SEFAR FILTRATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها 3.824.000:درهم
مقرها االجتماعي:الدار البيضاء
سيدي البرنو�صي املنطقة الصناعية
عين السبع بناء الصناعي رقم  2زنقة
برشلونة  5زاوية شارع املعادن
RC:352.521-I.F:18789725
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ بتاريخ  29ابريل  2022قرر
الشريك الوحيد للشركة ما يلي:
رفع رأس املال بمبلغ 7،500،000
درهم ليصبح من  3،284،000درهم
إلى  10784000درهم  ،من خالل
استحداث  75.000حصة بقيمة
100
درهم للواحدة ،يتم تحريرها
بالكامل عن طريق املقاصة مع

املطالبات السائلة واملستحقة الدفع
على الشركة
تعديل الفصل  6و  7من النظام
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825383
557I
CABINET FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

AA TRAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FIDUCIAIRE
OUADOUD AHMED
N° 214 LOT AIN AGHBAL
AHADAF ، 53100، AZROU
MAROC
 AA TRADشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  101زنقة
عين اغبال القشلة ازرو 53100 -
AZROU MARROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
1619
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23غشت  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 AA :
.TRAD
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة اوالبناء /استيراد و  تصدير
/تجارة.
عنوان املقر االجتماعي  101 :زنقة
عين اغبال القشلة ازرو  53100 -
.AZROU MARROC
املدة  التي تأسست من أجلها
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 73000الداخلة املغرب».
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
درهم ،مقسم كالتالي:
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 17
السيد عزوزي امين  100 :حصة مارس  2022تحت رقم .487/2022
بقيمة  1.000درهم للحصة .
559I
األسماء الشخصية والعائلية
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
DRIMANE PECHE
السيد  عزوزي امين عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 83حي املحمدي تغات  30120فاس
تحويل املقر االجتماعي للشركة
املغرب.
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
شارع العركوب رقم 7724-01
السيد  عزوزي امين عنوانه(ا)
 83حي املحمدي تغات  30120فاس صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
املغرب
 DRIMANE PECHEشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
االبتدائية بازرو  بتاريخ  20يوليوز
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
 2021تحت رقم .318
سود نوتيك زنقة الرحمة شارع
558I
امليناء شقة رقم 73000 - 05
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة
الداخلة املغرب.
MERSEAMAR
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
.6447
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  15فبراير  2022تم تحويل
شارع العركوب رقم 7724-01
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
صندوق البريد رقم « ،73000 ،146عمارة  سود نوتيك زنقة الرحمة
الداخلة املغرب
شارع امليناء شقة رقم 73000 - 05
 MERSEAMARشركة ذات
الداخلة املغرب» إلى «محمد  فاضل
املسؤولية املحدودة
السماللي عمارة ايت بوكناري الطابق
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة  االول شقة رقم  04مكتب رقم - 01
سود نوتيك زنقة الرحمة شارع
 73000الداخلة املغرب».
امليناء شقة رقم 73000 - 05
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الداحلة املغرب.
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 09
تحويل املقر االجتماعي للشركة
مارس  2022تحت رقم .403/2022
ي
رقم التقييد في السجل التجار
560I
.1937
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28فبراير  2022تم تحويل AIN BAIDA AQUACULTURE
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
«عمارة  سود نوتيك زنقة الرحمة
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
شارع امليناء شقة رقم 73000 - 05
املسؤولية املحدودة
الداحلة املغرب» إلى «محمد  فاضل
شارع العركوب رقم 7724-01
السماللي عمارة ايت بوكناري الطابق
االول شقة رقم  04مكتب رقم  - 02صندوق البريد رقم ،73000 ،146
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الداخلة املغرب.
الداخلة املغرب
AIN BAIDA AQUACULTURE
الشركة STE SEASPOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) شارع العركوب رقم 01-
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 73000 7724الداخلة املغرب.
العركوب رقم 73000 - 7724-01
األسماء الشخصية والعائلية
ي
الداخلة املغرب
ومواطن مسير الشركة:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيد  السالك باهية عنوانه(ا)
حي القسم  02رقم 73000 43
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري  :الداخلة املغرب
21601
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 19
 25أبريل  2022تم إعداد القانون ماي  2022تحت رقم .871/2022
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
561I
املحدودة باملميزات التالية:
ste united consulting
شكل الشركة  :شركة ذات
PHARMACIE OUED FES
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AIN :
تأسيس شركة
. BAIDA AQUACULTURE
ste united consulting
غرض الشركة بإيجاز  - :تربية
N° 14 ESPACE SAISS AV DES
واستزراع جميع أنواع األسماك.
 تربية األحياء املائية  ،وتربية FAR FES، 30000، FES MAROCاألسماك  ،وتربية املحار  ،وتربية  PHARMACIE OUED FESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
املحار  ،وتربية بلح البحر  ،والقشرة 
الشريك الوحيد
 ،وتربية الحبوب  ،وتربية املحاصيل
وعنوان مقرها اإلجتماعي N° 48
واألعشاب البحرية ؛
 إنشاء وتشغيل مزرعة صناعية LOT 605 RUE 24 LOT OUEDلالستزراع املائي  ،وتجهيز وتعبئة FES RTE MEKNES -FES - 30000
فاس املغرب
وحفظ وتسويق وبيع املنتجات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الناتجة عن نشاط الشركة ؛.
محدودة ذات الشريك الوحيد 
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
العركوب رقم  73000 - 01-7724رقم التقييد في السجل التجاري :
72707
الداخلة املغرب.
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
املدة  التي تأسست من أجلها
 01يناير  2022تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة  STE SEASPOT : 800باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة  STE PESCONDA : 200مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تسمية الشركة متبوعة عند 
األسماء الشخصية والعائلية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة .PHARMACIE OUED FES STE PESCONDA
غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية
عنوانه(ا) املنطقة الصناعية حي
شراء بيع  -التصنيع التصدير و 
السالم رقم 73000 181-182
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االستيراد و التسويق لجميع املنتجات
الطبية -مستحضرات التجميل
املستحضرات الصيدالنية النباتيةالغذائية من اصل نباتي -حيواني
او  تركيبي لالستخدام البشري او 
البيطري .
عنوان املقر االجتماعي N° 48 :
LOT 605 RUE 24 LOT OUED FES
 RTE MEKNES -FES - 30000فاس
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة2.500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فكروش سامية 25.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فكروش سامية عنوانه(ا)
رقم  19زنقة االنوار نرجس 30000
فلس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فكروش سامية عنوانه(ا)
رقم  19زنقة االنوار نرجس 30000
فلس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .2323/2022
562I
Audimi

SMART HR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Audimi
Borj El yacout, Imm. B, 2éme
étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc
 SMART HRشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
رحال املسكيني  ،برج الياقوت
 ،عمارة ب  ،طابق  ، 2رقم - . 4
 20000الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
543495
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 31ماي  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 :
.SMART HR
غرض الشركة بإيجاز  - :الوساطة
التجارية ؛
 دعم الهجرة واملشورة ؛ وبشكل أعم  ،جميع املعامالتالتجارية أو  الصناعية أو  املالية أو 
األوراق املالية أو  العقارات املتعلقة
بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
رحال املسكيني  ،برج الياقوت ،
عمارة ب  ،طابق  ، 2رقم 20000 - . 4
الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نعيري نبيل  1.000 :حصة
بقيمة  100.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  نعيري نبيل عنوانه(ا)
شارع سبتة إقامة نفيس عمارة س 1
طابق  02شقة  28830 11املحمدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  نعيري نبيل عنوانه(ا)
شارع سبتة إقامة نفيس عمارة س 1
طابق  02شقة  28830 11املحمدية
املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
وصفات ومواطن الشركاء :
ماي  2022تحت رقم .-
السيد  احمد  بندوال عنوانه(ا)
563I
رقم  1999مرجان  2مكناس 5000
REVI-CO CONSEIL ET FORMATION
مكناس املغرب.
DILITH AGRI
السيد  لحسن بوير عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عمارة  2شقة  8تجزئة املنتزه توالل
تأسيس شركة
مكناس  5000مكناس املغرب.
REVI-CO CONSEIL ET
األسماء الشخصية والعائلية
FORMATION
ومواطن مسيري الشركة:
AVENUE PRINCE MOULAY 20
السيد  احمد  بندوال عنوانه(ا)
ABDELLAH 4 EME ETAGE
رقم  1999مرجان  2مكناس 5000
BUREAU 7V.N. MEKNES ،
مكناس املغرب
50000، meknes maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 DILITH AGRIشركة ذات
التجارية بمكناس بتاريخ  25ماي
املسؤولية املحدودة
 2022تحت رقم .1923
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 2
564I
طابق  2عمارة  11مرجان  2مكناس
BUREAU NAJAH
  50000مكناس املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
A.N.D.O.U.R CAR
املحدودة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
56249
BUREAU NAJAH
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 12ماي  2022تم إعداد القانون شارع األمير موالي عبد هللا رقم 17
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية العيون  ،70000 ،العيون املغرب
 A.N.D.O.U.R CARشركة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
مسؤولية محدودة ذات الشريك
شكل الشركة  :شركة ذات
الوحيد
املسؤولية املحدودة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :السمارة قيسارية ولد لـمهيدي رقم
 04العيون  70000 -العيون املغرب
.DILITH AGRI
تأسيس شركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :مزارع
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تسويق املنتجات الزراعية
رقم التقييد في السجل التجاري :
مقاول زراعة الحدائق و صيانتها.
41155
عنوان املقر االجتماعي  :شقة 2
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
طابق  2عمارة  11مرجان  2مكناس
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
  50000مكناس املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد بندوال  500 :حصة مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
بقيمة  100درهم للحصة .
تسمية الشركة متبوعة عند 
السيد لحسن بوير  500 :حصة
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اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.A.N.D.O.U.R CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
السمارة  قيسارية ولد لـمهيدي رقم
 04العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الغوث اندور 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الغوث اندور عنوانه(ا)
زنقة الفشتالي رقم  106الحي الحجري
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الغوث اندور عنوانه(ا)
زنقة الفشتالي رقم  106الحي الحجري
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .1017
565I
سمارت سيستك () SMART SYSTECH

«« « RAYAGE AGREرياج
أجري

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

«« « RAYAGE AGREرياج أجري «
شركه ذات مسؤولية محدده
 6شارع مرس سلطان شقة
 3الطابق األول ،20130 ،
الدارالبيضاء املغرب
«« « RAYAGE AGREرياج أجري «
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6شارع
مرس سلطان شقة  3الطابق األول -
 20130الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.349917
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09ماي  2022تمت االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  23ماي االبتدائية بوادي زم بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .57/2022
املصادقة على :
 2022تحت رقم .2080
تفويت السيد  (ة) يوسف حلوي
568I
567I
 230حصة اجتماعية من أصل 230
AM CONSULTING
CABINET PARIS FISC CONSULTING
حصة لفائدة السيد (ة) رضاء حلوي
SALAH EMBALLAGE SARL
بتاريخ  09ماي .2022
LIMACOS
AU
تفويت السيد  (ة) أمينة حلوي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ممتلة من طرف والدها يوسف حلوي
الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
 110حصة اجتماعية من أصل 110
حل شركة
تأسيس شركة
حصة لفائدة السيد (ة) رضاء حلوي
CABINET PARIS FISC
AM CONSULTING
بتاريخ  09ماي .2022
CONSULTING
GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شارع محمد الخامس اقامة
RAHA LISSASFA ، 20232،
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  27الرحماني  A3الطابق االول وادي زم
CASABLANCA MAROC
ماي  2022تحت رقم .18326
وادي زم املغرب ،25350 ،وادي زم
SALAH EMBALLAGE SARL AU
566I
املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 LIMACOSشركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
وعنوان مقرها اإلجتماعي , 26زنقة
B R N TRANS
طور التصفية)
مرس السلطان ،الشقة ،3الطابق
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17بلوك األول  20490 -الدار البيضاء املغرب
الشريك الوحيد
 1حي املسيرة وادي زم  25350وادي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تفويت حصص
زم املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد 
GROUPE L.A-CONSEIL ET
رقم التقييد في السجل التجاري :
حل شركة
GESTION
رقم التقييد في السجل التجاري
544465
RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
.957
ABDELLAH RES ADAM BUR N 1
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  17ماي  2022تم إعداد القانون
، 14000، KENITRA MAROC
املؤرخ في  26ماي  2021تقرر حل األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 B R N TRANSشركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات محدودة ذات الشريك الوحيد 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد   LIMACOSمبلغ باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  31زنقة رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  17بلوك  1حي مسؤولية محدودة ذات الشريك
مارتير بن عبد السالم مكتب رقم 2
الوحيد.
فال فلوري اقامة رياض الزيتون  -املسيرة وادي زم  25350وادي زم
تسمية الشركة متبوعة عند 
املغرب نتيجة ل  :خسائر .
 14000القنيطرة املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SALAH :
و حدد مقر التصفية ب  17بلوك
تفويت حصص
.EMBALLAGE SARL AU
 1حي املسيرة وادي زم  25350وادي
ي
رقم التقييد في السجل التجار
غرض الشركة بإيجاز  :بيع و شراء
املغرب.
زم
.59303
و اصالح آالت التعبئة والتغليف .
و عين:
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
عنوان املقر االجتماعي , 26 :زنقة
ي
 و عنوانه(ا)
رمز
حليمة
السيد(ة)
املؤرخ في  06ماي  2022تمت
مرس السلطان ،الشقة ،3الطابق
زم
املسيرة  25350وادي
حي
4
بلوك
املصادقة على :
األول  20490 -الدار البيضاء املغرب.
(ة) للشركة.
كمصفي
املغرب
تفويت السيد  (ة) عبد  العالي
املدة  التي تأسست من أجلها
املفروضة
الحدود
 وعند اإلقتضاء
بلمهدي  1.000حصة اجتماعية من
الشركة  99 :سنة .
أصل  1.000حصة لفائدة  السيد  على الصالحيات املخولة لهم محل
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
(ة) محمد  الحفيان بتاريخ  06ماي املخابرة و  محل تبليغ العقود و  درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة صالح الدين مساعد 
الوثائق املتعلقة بالتصفية:
.2022
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الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MODMAF
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس زنقة  6رقم  45سيدي
البرنو�صي الدارالبيضاء 20610 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  القادر أودادس :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  القادر أودادس
عنوانه(ا) تجزئة العمران  32إقامة
غيتة زنقة  5رقم  6سيدي مومن
 20400الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  القادر أودادس
عنوانه(ا) تجزئة العمران  32إقامة
غيتة زنقة  5رقم  6سيدي مومن
 20400الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825386
572I

ste united consulting
السيد  بن سودة  محمد  كريم :
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
PHARMACIE
DU
ROND
 14.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
POINT
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الوحيد
الشريك
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  صالح الدين مساعد 
شركة
تأسيس
السيد  بن سودة  محمد  كريم
عنوانه(ا) ديار الضخامة عمارة  72
ste united consulting
عنوانه(ا) فيال  32تجزئة حي الزهور
طابق  2رقم  9بوسكورة  النواصر
 3 N° 14 ESPACE SAISS AV DESطريق عين الشقف  30000فلس
 00000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية  FAR FES، 30000، FES MAROCاملغرب.
PHARMACIE DU ROND POINT
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  صالح الدين مساعد  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد  بن سودة  محمد  كريم
عنوانه(ا) ديار الضخامة عمارة  72
طابق  2رقم  9بوسكورة  النواصر وعنوان مقرها اإلجتماعي  N° 14عنوانه(ا) فيال  32تجزئة حي الزهور
  3 LOTS JIHANE ZOUAGHA -FESطريق عين الشقف  30000فلس 00000الدار البيضاء املغرب
 30000فاس املغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  -تحت
محدودة ذات الشريك الوحيد 
التجارية بفاس بتاريخ  24ماي 2022
رقم .-
 569Iرقم التقييد في السجل التجاري  :تحت رقم .2272/2022
72663
571I
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس» ش.ذ.م.م
SOMADINCO
 01يناير  2022تم إعداد القانون
SOMESTIM
MODMAF
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تحويل الشكل القانوني للشركة
الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس»
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
ش.ذ.م.م
SOMADINCO
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 ،13زنقة واد زيز ،رقم  ،4أكدال
إقامة ماجورل عمارة  Bرقم2
الوحيد.
الرباط  ،10090 ،الرباط املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند  حي القدس البرنو�سي ،20610 ،
 SOMESTIMشركة ذات املسؤولية
الدارالبيضاء املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املحدودة
 MODMAF PHARMACIE DU ROND POINTشركة ذات مسؤولية
و عنوان مقرها االجتماعي حي
محدودة ذات الشريك الوحيد
.
النهضة  1تكميلي ،رقم  ،05الطابق
غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
الثالث 10210 - .الرباط .
شراء بيع  -التصنيع التصدير و  زنقة  6رقم  45سيدي البرنو�صي
تحويل الشكل القانوني للشركة
االستيراد و التسويق لجميع املنتجات الدارالبيضاء  20610 -الدارالبيضاء
ي
رقم التقييد في السجل التجار
بن علي لألستشارة ش م م
املغرب
الطبية -مستحضرات التجميل
.142279
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املستحضرات الصيدالنية النباتيةتقية للسيارات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الغذائية من اصل نباتي -حيواني
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  19ماي  2022تم تحويل او  تركيبي لالستخدام البشري او  رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
الشكل القانوني للشركة من «شركة البيطري
بن علي لألستشارة ش م م
544265
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
 952تجزئة املسار طريق أسفي
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي N° 14 :
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك  19 LOTS JIHANE ZOUAGHA -FES -ماي  2022تم إعداد القانون مراكش  ،40000 ،مراكش املغرب
الوحيد».
تقية للسيارات شركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
املدة  التي تأسست من أجلها محدودة ذات الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 57
باملميزات التالية:
التجارية بالرباط بتاريخ  25ماي الشركة  99 :سنة .
 2022تحت رقم .124992
شكل الشركة  :شركة ذات اقامة العنبر  2مسيرة 40000 - 2
مبلغ رأسمال الشركة1.400.000 :
مراكش املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 570Iدرهم ،مقسم كالتالي:
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125889
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  :تقية
للسيارات.
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 57
اقامة العنبر  2مسيرة  40000 - 2
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة أوقسيس فردوس 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  أوقسيس عبد  الرحمن
 2.500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  أوقسيس فردوس
عنوانه(ا) فرنسا  9595سان كراتيان
فرنسا.
السيد  أوقسيس عبد  الرحمن
عنوانه(ا) حي تماسينت 45000
ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  أوقسيس فردوس
عنوانه(ا) فرنسا  9595سان كراتيان
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .136213
573I
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AL HUDA CONSEIL SARL

AL HUDA CONSEIL SARL

AL HUDA CONSEIL SARL

GWARA 5 TRANS

SURVEILLANCE REDA

HELPDESK-FREELANCE

AL HUDA CONSEIL SARL
 71شارع محمد الزرقطوني اقامة
كوثر الشقة  ،30000 ، 9فاس
املغرب
« GWARA 5 TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي207 :
أ -تجزئة املنتزه  1طريق مكناس - 30000فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.69877
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اظافة مسير و موقع
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت السيد  عبد  الرحيم املريني
ل  500حصة من مجموع حصصه
بالشركة لفائدة  السيد  عبد  العلي
لزعر
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد عبد العلي لزعر كمسير
بالشركة و  موقع بجميع التوقيعات
مع السيد عبد الرحيم املريني
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد  الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2787
574I

AL HUDA CONSEIL SARL
 71شارع محمد الزرقطوني اقامة
كوثر الشقة  ،30000 ، 9فاس
املغرب
« SURVEILLANCE REDAشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 29 :سيدي
عبد الرحمان املليلي سيد العواد م
ق  30000 -فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.61565
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تسمية مسير جديد و صالحية
التوقيعات
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت السيد عبد العلي لزعر ل 500
حصة من مجموع حصصه بالشركة
لفائدة السيد عبد الرحيم املريني
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد  عبد  الرحيم املريني
كمسير جديد بالشركة مع السيد عبد 
العلي لزعر و  كذلك مع اختصاص
التوقيعات املشتركة بينهما
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد  الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2788
575I

إعالن متعدد القرارات

إعالن متعدد القرارات

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL
 71شارع محمد الزرقطوني اقامة
كوثر الشقة  ،30000 ، 9فاس
املغرب
 HELPDESK-FREELANCEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 81
شارع ابن الخطيب الرقم 30000 - 4
فاس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.2887
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) هشام العلوي
اسماعيلي  100حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة  السيد  (ة)
أنس بوكريشة بتاريخ  10ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2789
576I
مجبر عبدالوحد

STE MOROCCO
GEOTRAVEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

تغيير نشاط الشركة
مجبر عبد الواحد
رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
الرشيدية  ،52000 ،املغرب
STE MOROCCO GEOTRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حا�سي
البيض قرية مرزوكة ص ب 80
الريصاني  52450الريصاني املغرب.
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تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11457
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املؤرخ في  30أبريل  2022تم تغيير
تحويل املقر االجتماعي للشركة
نشاط الشركة من «تنظيم الدوائر
مجبر عبد الواحد
السياحية وإنشاء خيام سياحية»
إلى «تغيير حجم وتشكيل وتشطيب رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
الرشيدية  ،52000 ،املغرب
وتصدير األحجار».
STE MAROCCO GEOTRAVEL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  17ماي
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .295
وعنوان مقرها االجتماعي حا�سي
577I
البيض قرية مرزوكة ص ب 80
الريصاني  52450الريصاني املغرب.
KAOUN
تحويل املقر االجتماعي للشركة
A O S INVEST
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.11457
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تفويت حصص
املؤرخ في  30أبريل  2022تم تحويل
KAOUN
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« N°17 LOT NASSIM ASKEJOURحا�سي البيض قرية مرزوكة ص
MARRAKECH ، 40000،
ب  80الريصاني  52450الريصاني
MARRAKECH MAROC
املغرب» إلى «وسط دوار كريان
 A O S INVESTشركة ذات
ميرزان الريصاني  52450الريصاني
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املغرب».
CAGERE
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
EKURMES
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  303االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  17ماي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .295
الطابق  3املحاميد  4مراكش -
الشريك الوحيد
579I
 40000مراكش املغرب.
تأسيس شركة
تفويت حصص
ASHAM MOHAMED
CAGERE
رقم التقييد في السجل التجاري
تمودة ستون
 258زنقة مصطفى املعاني ،
.96983
 ،20130الدار البيضاء املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
حل شركة
 EKURMESشركة ذات مسؤولية
املؤرخ في  18ماي  2022تمت
ASHAM MOHAMED
محدودة ذات الشريك الوحيد
املصادقة على :
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHDوعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
تفويت السيد  (ة) بوشعيب IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،
صبري بوجمعة الدور األول شقة
النامي  1.000حصة اجتماعية من
رقم  20110 - 6الدار البيضاء
TETOUAN MAROC
أصل  1.000حصة لفائدة  السيد  تمودة ستون شركة ذات املسؤولية
اململكة املغربية
(ة) الحسين الجندي بتاريخ  31ماي
املحدودة(في طور التصفية)
تأسيس شركة ذات مسؤولية
.2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي طوريطة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تم اإليداع القانوني باملحكمة مجاز لحجار تطوان  93000 -تطوان رقم التقييد في السجل التجاري :
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
املغرب.
543653
 2022تحت رقم .136231
حل شركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
ي
 06ماي  2022تم إعداد القانون
رقم التقييد في السجل التجار
578I
مجبر عبدالوحد

STE MOROCCO
GEOTRAVEL

.26639
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03يناير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تمودة  ستون مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي طوريطة مجاز لحجار
تطوان  93000 -تطوان املغرب
نتيجة ل  :توقف نشاط الشركة .
و حدد مقر التصفية ب طوريطة
مجاز لحجار رقم  35تطوان 93000 -
تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) اليكويط يوسف و 
عنوانه(ا) طوريطة مجاز لحجار
تطوان  93000تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  03يناير
 2022تحت رقم .0004
580I

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 :
.EKURMES
غرض الشركة بإيجاز  - :تداول
جميع املنتجات والخدمات.
 استيراد وتصدير جميع املنتجاتوالخدمات.
 النقل البري للبضائع.عنوان املقر االجتماعي  12 :زنقة
صبري بوجمعة الدور األول شقة رقم
 20110 - 6الدار البيضاء اململكة
املغربية.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000,00 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة وئام مغراوي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وئام مغراوي عنوانه(ا)
12زنقة صبري بوجمعة الدور األول
شقة رقم  20110 6الدار البيضاء
اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وئام مغراوي عنوانه(ا)
12زنقة صبري بوجمعة الدور األول
شقة رقم 20110 6الدار البيضاء
اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
ماي  2022تحت رقم .-
581I
LEGALIS CONSEIL

ATLAS GÉNIE CIVIL ET
CONSEILS
إعالن متعدد القرارات

LEGALIS CONSEIL
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Rue Hoceima, Résidence ,41
Benzakour 2ème étage n°3,
Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC
ATLAS GÉNIE CIVIL ET
« CONSEILSشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 83 :مكاتب
الفضل شارع الجيش امللكي الطابق
 4مكتب  19مكرر 30000 - 3فاس
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.52153
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  : 1الذي ينص على مايلي:
استمرار الشركة ،وفقا ألحكام املادة 
 86من القانون .5-96
قرار رقم  : 2الذي ينص على مايلي:
تحرير الرصيد املتبقي من رأس املال
املكتتب به وغير املدفوع في وقت
تأسيس الشركة ،أي ما يصل إلى
 ،375,000.00عن طريق التعويض
عن مطالبات معينة ومستحقة
الدفع تجاه الشركة ،في الحساب
الجاري للشركاء.
قرار رقم  : 3الذي ينص على
مايلي :تخفيض رأس املال بمقدار
 413,000.00درهم من أجل الوصول
به إلى مبلغ  87,000.00درهم ،عن
طريق إلغاء  4130سهما ،الستيعاب
الخسائر البالغة -413,172.11
درهم.
قرار رقم  : 4الذي ينص على مايلي:
زيادة  رأس املال بمبلغ 703,000.00
درهم من أجل الوصول به إلى مبلغ
 790,000.00درهم عن طريق
إنشاء  7,030سهما جديدا بقيمة
 100درهم مرقم كل منها من 871
إلى  7900لالكتتاب ودفعها بالكامل
إلى االكتتاب عن طريق التعويض
عن مطالبات في الحساب الجاري
للشركاء ،تمنح على النحو  التالي:
السيد محمد القلوعي 3515 :سهما؛

الجريدة الرسمية
BD LA GRANDE CEINTURE 341
HAY MOHAMMADI ، 20000،
CASABLANCA MAROC
ATLANTIS MARINE
CONTAINERS&INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة 
 2سالم  2طبق  4شقة  13انا�سي
تجزءة  2سالم  2طبق  4شقة 13
انا�سي  20300الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.304251
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :إدماج احتياطي أو  أرباح أو 
عالوات إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم .825684
583I

السيد الياس املصغي  3515 :سهما;
قرار رقم  6التوقيع االجتماعي
واملصرفي  :الذي ينص على مايلي:
الشركة ملزمة بشكل صحيح بجميع
األعمال املتعلقة بها من خالل
التوقيع املنفصل للمسيرين .
قرار رقم  :8الذي ينص على مايلي:
إعادة  صياغة النظام األسا�سي وإذ 
يأخذ في االعتبار التعديالت املعتمدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :6الذي ينص على
مايلي :ساهم الشركاء للشركة بمبلغ
 790,000.00درهم نقدا  ،وشكلوا
رأس املال موزعا على النحو  التالي:
السيد  محمد  القلوعي  ،يساهم
في الشركة بمبلغ نقدي قدره
السيد  الياس
	 395,000.00
املصغي  ،يساهم للشركة بمبلغ
نقدي قدره  395,000.00درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
يحدد رأس املال بمبلغ 790,000.00
درهم (سبعمائة وتسعون ألف
درهم) ،مقسما إلى  7900سهم بقيمة
 100درهم لكل سهم ،ويخصص
COMPTA UNITED
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم،
ARCHITECH-NORD
على النحو  التالي :السيد  محمد 
القلوعي  3950 :سهما السيد الياس شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املصغي  3950 :سهما .
تأسيس شركة
بند  رقم  :17الذي ينص على
COMPTA UNITED
مايلي :تلتزم الشركة التزاما صحيحا
AV MOHAMED BEN
بجميع األعمال املتعلقة بها من خالل
ABDELKRIM KHATTABI BP
التوقيع املنفصل للمسيرين اللذين
3412 SIDI TALHA، 93000،
يتصرفان في إطار األحكام املنصوص
TETOUAN MAROC
عليها في املادة  15من النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة  ARCHITECH-NORDشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التجارية بفاس بتاريخ  26ماي 2022
الوحيد
تحت رقم .2734
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
582I
أصيلة مركب النصر رقم  16تطوان
AMG CONSULTING
 93000تطوان املغرب
ATLANTIS MARINE
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
CONTAINERS&INDUSTRY
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
31633
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
AMG CONSULTING
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 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 :
.ARCHITECH-NORD
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
العقاري
أعمال مختلفة او البناء
تجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
أصيلة مركب النصر رقم  16تطوان
 93000تطوان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  سيدي محمد  اشرف
العلوي  500 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيدة نجوى فتحاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سيدي محمد  اشرف
العلوي عنوانه(ا) شارع السعيدية
رقم  13التوتة  93000تطوان املغرب.
السيدة نجوى فتحاوي عنوانه(ا)
ديار العالم رقم  40شقة  8تيط مليل
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سيدي محمد  اشرف
العلوي عنوانه(ا) شارع السعيدية
رقم  13التوتة  93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1271
584I

الجريدة الرسمية
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CAMANAB

بالومنيفكتور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAMANAB
RUE DE MEXIQUE N°19 87
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
بالومنيفكتور شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املنار قطعة  229-227مسنانة -
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
126905
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 25
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 :
بالومنيفكتور.
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
االلبسة .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املنار قطعة  227-229مسنانة -
 90000طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوجمعاتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوجمعاتي عنوانه(ا)
برانس  1تجزئة الرياض زنقة محمد 
دادوش رقم  90000 1طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوجمعاتي عنوانه(ا)
برانس  1تجزئة الرياض زنقة محمد 
دادوش رقم  90000 1طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  04ماي
 2022تحت رقم .3891
585I
GH BUSNIESS

GH BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GH BUSNIESS
زنقة رقم  29عمر ابن عاص الطابق
 3رقم TANGER ،90200 ، 26
MAROC
 GH BUSINESSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة رقم
 29عمر ابن عاص الطابق  3رقم 26
  90200طنجة املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
124795
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 14يناير  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 :
.BUSINESS
غرض الشركة بإيجاز TRAVAUX :
. DE CONSTRUCTIONS
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة رقم
 29عمر ابن عاص الطابق  3رقم 26
  90200طنجة املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن الغزراني عنوانه(ا)
تجزئة ابن خلدون رقم 14200 29
سيدي سليمان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن الغزراني عنوانه(ا)
تجزئة ابن خلدون رقم 14200 29
سيدي سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22فبراير
 2022تحت رقم .251240
586I
سيكما إقسبور

سيكما إقسبور

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

سيكما إقسبور
زنقة إنكليز رقم ،20000 ، 136
الدارالبيظاء املغرب
سيكما إقسبور شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي :
زنقة إنكليز رقم 20000 - 136
الدارالبيظاء املغرب الدارالبيظاء
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.46941
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تقرر حل
سيكما إقسبور شركة ذات املسؤولية
املحدودة  مبلغ رأسمالها 200.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
إنكليز رقم  20000 - 136الدارالبيظاء
املغرب الدارالبيظاء املغرب نتيجة
لتوقف النشاط واملنافسة.
و عين:
السيد(ة) احمد  بالقاسمي و 
عنوانه(ا) 10زنقة جعفر ابن حبيب
طابق  3شقة  11بوركون 20000
الدارالبيظاء املغرب كمصفي (ة)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  26أبريل  2022وفي زنقة إنكليز
رقم  20000 - 136الدارالبيظاء
املغرب الدارالبيظاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825268
587I
MOUDAICHI AMINE

LEAK CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUDAICHI AMINE
TRANCHE 02 LETTRE J NR 91
TAMANSOURT MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 LEAK CONSEILشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشطر
 02حرف ج رقم  91تامنصورت -
 40300مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125841
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 04ماي  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 LEAK :
.CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز  :استشارات
في التدبير
توطين املقاوالت.
عنوان املقر االجتماعي  :الشطر
 02حرف ج رقم  91تامنصورت -
 40300مراكش املغرب.
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املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  املدي�شي أمين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املدي�شي أمين عنوانه(ا)
الشطر  02حرف ج رقم 91
تامنصورت  40300مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املدي�شي أمين عنوانه(ا)
الشطر  02حرف ج رقم 91
تامنصورت  40300مراكش املغرب
السيدة خالوقي لطيفة عنوانه(ا)
الشطر  02حرف ج رقم 91
تامنصورت  40300مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136151
588I
AL HISBA FISC

L›ENTRE-GOUT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HISBA FISC
AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE
N° 6 SIDI BERNOUSSICASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC
 L›ENTRE-GOUTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الزنقة
 7الرقم  5الطابق  2الشقة رقم 4
السعادة سيدي البرنو�صي 20600 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544129
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في

الجريدة الرسمية

 17ماي  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’ENTRE-GOUT
غرض الشركة بإيجاز  -- :شراء
وبيع وتوزيع املنتجات الغذائية
وغيرها من املنتجات املختلفة،
 تعبئة وتغليف و تحويل و توزيعجميع املواد،
التغذية العامة، بيع ،شراء ،توزيع ،استيراد و تصدير جميع املواد الغذائية و منها
التمور ،االبزار ،التوابل،املشمش،
الزبيب ،البرقوق و  الفواكه الجافة
عامة و الحبوب.
 عموما كل العمليات التجارية،املالية املنقولة او  غير املنقولة
املرتبطة مباشرة  أو  غير مباشرة 
بالهدف املذكور أعاله و التي تساهم
في تنمية الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :الزنقة
 7الرقم  5الطابق  2الشقة رقم 4
السعادة سيدي البرنو�صي 20600 -
الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  نسرين نعيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  نسرين نعيم عنوانه(ا)
بوسكورة  كولف سيتي فيال 15
املدينة الخضراء بوسكورة  النواصر
البيضاء  27182الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  نسرين نعيم عنوانه(ا)
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بوسكورة  كولف سيتي فيال 15
املدينة الخضراء بوسكورة  النواصر
البيضاء  27182الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825253
589I
fiduciaire abrouki khadija

CHANTI HAMZA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
bab doukkala imm habouss N°7
marrakech ، 40000، marrakech
maroc
 CHANTI HAMZAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ازبزط رقم
 3مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
120885
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 15نونبر  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 :
.CHANTI HAMZA
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة 
الجلد .
عنوان املقر االجتماعي  :ازبزط رقم
 3مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد شنطي حمزة  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  شنطي حمزة  عنوانه(ا)
عمارة  10رقم  1برج الزيتون املحاميد 
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  شنطي حمزة  عنوانه(ا)
عمارة  10رقم  1برج الزيتون املحاميد 
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06دجنبر
 2021تحت رقم .130313
590I
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

NAT SOUSS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
B22 Lotissement Zaitoune
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
 NAT SOUSSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم/1ب
برنامج األمان  5الدشيرة الجهادية
انزكان  86360 -الدشيرة الجهادية
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
26215
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 09ماي  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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وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة بليد 
تركي حي رقم  11مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.106695
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 AQUA STRASS SERVICESمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة بليد  تركي
حي رقم  11مراكش  40000 -مراكش
املغرب نتيجة ل  :عدم الربح.
و حدد مقر التصفية ب حي ازلي
رقم  913مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
و عين:
السيد(ة) يونس جواد و عنوانه(ا)
حي ازلي رقم  913مراكش 40000
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :حي ازلي رقم  913مراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .135819
592I

تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NAT :
.SOUSS
غرض الشركة بإيجاز - :
االستغالل الزراعي في البيوت
البالستيكية (الدفيئة)وغيرها.
 تصدير الفواكه والخضرالطازجة..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم/1ب
برنامج األمان  5الدشيرة  الجهادية
انزكان  86360 -الدشيرة  الجهادية
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  اللوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  اللوي عنوانه(ا)
شارع الحسن الثاني الرقم  253حي
النسيم الدشيرة  انزكان 86360
انزكان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  اللوي عنوانه(ا)
شارع الحسن الثاني الرقم  253حي
النسيم الدشيرة  انزكان 86360
انزكان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
LE PREMIER CONSEIL
االبتدائية بانزكان بتاريخ  31ماي
NOSTRA HELP
 2022تحت رقم .1036
 591Iشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
fiduciaire abrouki khadija

AQUA STRASS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiduciaire abrouki khadija
bab doukkala imm habouss N°7
marrakech ، 40000، marrakech
maroc
 AQUA STRASS SERVICESشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
APPT 23 3°ETAGE IMM
AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 NOSTRA HELPشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب
رقم  14اقامة فجوة شارع الحسن

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

الثاني طريق الصويرة كليز مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125617
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 04ماي  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 :
.NOSTRA HELP
غرض الشركة بإيجاز * :مشغل
مركز االتصال بالهاتف (مركز
االتصال)
*استيراد وتصدير السلع
والخدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :املكتب
رقم  14اقامة فجوة  شارع الحسن
الثاني طريق الصويرة كليز مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  بنيوسف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بنيوسف عنوانه(ا)
اقامة بيرل كاردن شقة  15الطابق
 1عمارة  105رياض السالم 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بنيوسف عنوانه(ا)
قامة بيرل كاردن شقة  15الطابق 1
عمارة   105رياض السالم 40000
مراكش املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .135902
593I
LE PREMIER CONSEIL

NCMARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
APPT 23 3°ETAGE IMM
AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 NCMARRAKECHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب
رقم  14اقامة فجوة شارع الحسن
الثاني طريق الصويرة كليز مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125789
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 04ماي  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 :
.NCMARRAKECH
غرض الشركة بإيجاز  -* :مباني
،منعش عقاري
*شراء وبيع املباني أو  غيرها من
العمليات العقارية
*املفوض وحامل األعمال
*التصدير واالستيراد (مواد البناء
ومنتجات أخرى)..
عنوان املقر االجتماعي  :املكتب
رقم  14اقامة فجوة  شارع الحسن

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
الثاني طريق الصويرة كليز مراكش -
التجارية بمراكش بتاريخ  05ماي
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها  2022تحت رقم .135406
595I
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
ficotrad sarl
درهم ،مقسم كالتالي:
TRANSPORT TALSINET
السيد نور الدين شداد 1.000 :
SARL
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
ficotrad sarl
السيد نور الدين شداد عنوانه(ا)
hay el hassani 146 ، 45000،
بلجيكا  . .بلجيكا.
ouarzazate maroc
األسماء الشخصية والعائلية
TRANSPORT TALSINET SARL
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد نور الدين شداد عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تاجدة 
بلجيكا  . .بلجيكا
ترميكت  45006 -ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
املحدودة 
 2022تحت رقم .136095
رقم التقييد في السجل التجاري :
594I
11559

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
LE PREMIER CONSEIL
 01يونيو   2021تم إعداد القانون
EXTERIA PLUS
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تقليص هدف الشركة
املسؤولية املحدودة.
LE PREMIER CONSEIL
تسمية الشركة متبوعة عند 
APPT 23 3°ETAGE IMM
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRANSPORT TALSINET SARL AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
غرض الشركة بإيجاز  :شركة نقل
 40000، MARRAKECH MAROCاألشخاص لحساب الغير.
 EXTERIA PLUSشركة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تاجدة  ترميكت  45006 -ورزازات
الوحيد
املغرب.
وعنوان مقرها االجتماعي دوار
املدة  التي تأسست من أجلها
سيدي بوزيد تامصلوحت مراكش  -الشركة  99 :سنة .
 40000مراكش املغرب.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تقليص هدف الشركة
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
رقم التقييد في السجل التجار
السيدة نادية الطاغريطي 333 :
124043
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
السيد ناصر لحرش  334 :حصة
املؤرخ في  18أبريل  2022تم حذف بقيمة  100درهم للحصة .
األنشطة التالية من نشاط الشركة
السيد حبيب ايت احساين 333 :
الحالي :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
* عمارات منعش عقارى..
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نادية الطاغريطي االبتدائية بورزازات بتاريخ  11ماي
عنوانه(ا) تكمي الجديد  الجنوبية  2022تحت رقم .185
رقم  2695ترميكت  45006ورزازات
597I
املغرب.
ficotrad sarl
السيد ناصر لحرش عنوانه(ا)
TOUZDIYI SARL
الحي الجديد أو مجموعة  14رقم 9
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 34150ابن جرير املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
السيد  حبيب ايت احساين
ficotrad sarl
عنوانه(ا) دوار احتاسن واويزغت
hay el hassani 146 ، 45000،
 22000ازيالل املغرب.
ouarzazate maroc
األسماء الشخصية والعائلية
 TOUZDIYI SARLشركة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
املسؤولية املحدودة
السيد ناصر لحرش عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شركة
الحي الجديد أو مجموعة  14رقم 9
فيكوطراد رقم  146حي الحسني
 34150ابن جرير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة كاسطور  45000 -ورزازات املغرب.
االبتدائية بورزازات بتاريخ  18يونيو  تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
 2021تحت رقم .389
.9777
596I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ficotrad sarl
املؤرخ في  06ماي  2022تم تحويل
 SKOURA EVENTS SARL A.Uاملقر االجتماعي الحالي للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات «شركة فيكوطراد رقم  146حي
الشريك الوحيد
الحسني كاسطور  45000 -ورزازات
تفويت حصص
املغرب» إلى «حي تاجدة  ترميكت -
ficotrad sarl
 45006ورزازات املغرب».
hay el hassani 146 ، 45000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ouarzazate maroc
االبتدائية بورزازات بتاريخ  19ماي
SKOURA EVENTS SARL A.U
 2022تحت رقم .201
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
598I
الشريك الوحيد
ديوان األستاذة أسماء خوالني حسني
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
AUSTRALIA.MA
سكورة تجزئة رقم 45000 - 3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ورزازات املغرب.
الشريك الوحيد
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
ديوان األستاذة أسماء خوالني
.11631
حسني
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شارع السالوي ،إقامة النخيل،
املؤرخ في  20أبريل  2022تمت
الطابق األول ،رقم ،30000 ، 1
املصادقة على :
فاس املغرب
تفويت السيد  (ة) أمينة فايز
 AUSTRALIA.MAشركة ذات
 1.000حصة اجتماعية من أصل
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
الوحيد
عبد الصادق سامي بتاريخ  20أبريل
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
.2022
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عالل بن عبد هللاا ،3 ،زنقة اللة
أمينة ،فضاء مكاتب املثلث الذهبي،
الطابق  ،2رقم  30000 - 23فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72709
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 18ماي  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 :
.AUSTRALIA.MA
غرض الشركة بإيجاز  :نصائح
وخدمات متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل بن عبد هللاا ،3 ،زنقة اللة
أمينة ،فضاء مكاتب املثلث الذهبي،
الطابق  ،2رقم  30000 - 23فاس
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  سارة  انحيلي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  سارة  انحيلي عنوانه(ا)
 ،118حي السالم ،طريق بوركايز
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  سارة  انحيلي عنوانه(ا)
 ،118حي السالم ،طريق بوركايز
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .2324
599I

AL HUDA CONSEIL SARL

HELPDESK-FREELANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL
 71شارع محمد الزرقطوني اقامة
كوثر الشقة  ،30000 ، 9فاس
املغرب
 HELPDESK-FREELANCEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  81شارع
ابن الخطيب الرقم  3000 - 4فاس
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.42887
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بوكريشة أنس كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2789
600I
CABINET COMPTABLE AMRAOUI

HASBATRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE
AMRAOUI
Bur. 09 2ème étage Plataux
Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
 HASBATRAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 13
زنقة اململكة حي املستشفى 46000 -
املدينة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
12831
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  2022تم إعداد القانون االبتدائية بآسفي بتاريخ  30ماي
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  2022تحت رقم .-
601I
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
cmtjc
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  «CONSUMABLE SUPPLIES
FOR POS ATM AND
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
PRINTERS «CSPAP
.HASBATRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  - :منعش
تأسيس شركة
عقاري
cmtjc
 االشغال العامة و أشغال البناء.RUE AL WOROUD N°4
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 13
CASABLANCA ، 20000،
زنقة اململكة حي املستشفى 46000 -
casablanca maroc
املدينة املغرب.
«CONSUMABLE SUPPLIES
املدة  التي تأسست من أجلها FOR POS ATM AND PRINTERS
الشركة  99 :سنة .
 «CSPAPشركة ذات املسؤولية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املحدودة
درهم ،مقسم كالتالي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67زنقة
السيد هضمي خليل حجيب  333 :عزيز بالل،الطابق الثاني ،الرقم ،3
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
املعاريف  20330 -الدار البيضاء
السيد  اسبايطي أحمد  333 :
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
املحدودة 
السيد هضمي بديع الزمان 334 :
رقم التقييد في السجل التجاري :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
401781
األسماء الشخصية والعائلية
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسبايطي أحمد عنوانه(ا)  18أبريل  2018تم إعداد القانون
الرقم  03الزنقة  37حي بالد الجد  األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
 46000اسفي املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد  هضمي بديع الزمان
املسؤولية املحدودة.
عنوانه(ا) الرقم  01البقعة  01تجزئة
تسمية الشركة متبوعة عند 
أبوزباع املدينة الجديدة  46000
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
اسفي املغرب.
CONSUMABLE
«SUPPLIES
السيد  هضمي خليل حجيب FOR POS ATM AND PRINTERS
عنوانه(ا) فيال هضمي شارع الفقيه . «CSPAP
الهسكوري حي نجاح االمير 46000
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و 
اسفي املغرب.
تصدير
األسماء الشخصية والعائلية
• شراء وبيع وتجارة  مستلزمات
ومواطن مسيري الشركة:
وقطع غيار أجهزة الكمبيوتر وأجهزة 
السيد  هضمي بديع الزمان الدفع اإللكترونية
عنوانه(ا) الرقم  01البقعة  01تجزئة
• التجارة والتسويق والتصدير
أبوزباع املدينة الجديدة   46000واالستيراد لجميع املواد واملنتجات
واملواد على اختالف أنواعها ومنشأها.
اسفي املغرب

الجريدة الرسمية
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• صيانة معدات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
• جميع عمليات تقديم الخدمات
أو  األعمال بكافة أنواعها املتعلقة
بالتصدير واالستيراد.
• جميع عمليات التوصيل أو 
الوسيط التجاري أو  تمثيل أي
منتج أو سلعة مهما كانت طبيعتها أو 
منشأها أو مقصدها ؛
• جميع عمليات العمولة
والسمسرة ومقدمي األعمال
والتمثيل بشكل عام.
• إنشاء وحيازة ونقل وامتياز
واستغالل جميع براءات االختراع
والتراخيص والعالمات التجارية
والحصريات والعمليات والدخول في
غرض الشركة ؛
• مشاركة الشركة  ،بأي وسيلة ،
في أي شركات أو شركات تم إنشاؤها
أو  سيتم إنشاؤها والتي قد  تكون
مرتبطة بهدف الشركة  ،وال سيما
عن طريق إنشاء شركات جديدة  أو 
املساهمة أو الرعاية أو االكتتاب أو 
استرداد األوراق املالية أو  الحقوق
االجتماعية أو االندماج أو التحالف
أو االتحاد في املشاركة أو غير ذلك أو 
مجموعة من املصالح االقتصادية أو 
إدارة اإليجارات.
• جميع العمليات املتعلقة بشكل
ً
مباشر أو غير مباشر ً ،
أو جزئيا ،
كليا
بواحدة أو أخرى من العمليات املشار
إليها أعاله  ،بطريقة تسهل أو تعزز أو 
تطور نشاط الشركة.
• وبصورة أعم  ،أي عملية مالية
أو منقولة أو عقارية أو صناعية أو 
تجارية زراعية تتعلق بشكل مباشر أو 
غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله
أو يحتمل أن تعزز تنمية الشركة.
عنوان املقر االجتماعي  67 :زنقة
عزيز بالل،الطابق الثاني ،الرقم ،3
املعاريف  20330 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد خليل الوراق  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  موالي البشير السالمي :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
.
السيد هشام زويلق  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  خليل الوراق عنوانه(ا)
شارع محمد  الخامس عمارة  صبيو 
رقم  3الحي الحسني  70000العيون
املغرب.
السيد  موالي البشير السالمي
عنوانه(ا) زنقة عدن رقم  24حي
موالي رشيد  الشطر الثاني 70000
العيون املغرب.
السيد هشام زويلق عنوانه(ا) حي
اللة مريم بلوك  68الرقم 20670 48
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أسماء مصطفى عنوانه(ا)
الكتاني الرقم  101الطابق 28800 2
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أبريل  2018تحت رقم .00664265
602I
SUD INVEST CONSULTING

CARADOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس
الطابق  2الشقة رقم GUELIZ، 11
40000، MARRAKECH MAROC
 CARADOUشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي االفاق 02
رقم  261سعادة مراكش 40170 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :

10631

125973
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 19
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 :
.CARADOU
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة 
حلويات ومثلجات.
عنوان املقر االجتماعي  :االفاق 02
رقم  261سعادة  مراكش 40170 -
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايوب البشري  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد ملود البشري  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ايوب البشري عنوانه(ا)
املسيرة  1حرف ب رقم  695الشقة
 40140 14مراكش املغرب.
السيد  ملود البشري عنوانه(ا)
االفاق  02رقم  261سعادة مراكش
 40170مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ايوب البشري عنوانه(ا)
املسيرة  1حرف ب رقم  695الشقة
 40140 14مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .136298
603I
cmtjc

«CONSUMABLE SUPPLIES
FOR POS ATM AND
PRINTERS «CSPAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة

cmtjc
RUE AL WOROUD N°4
CASABLANCA ، 20000،
casablanca maroc
«CONSUMABLE SUPPLIES
FOR POS ATM AND PRINTERS
 «CSPAPشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي إقامة
األندلس  2املجموعة  ،3عمارة ،7
الرقم  116بوسكورة  27182 -الدار
البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.401781
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15شتنبر  2021تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
 نقل البضائع نقل الخزائن.تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
شتنبر  2021تحت رقم .794489
604I
KAOUN

X PREFA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

KAOUN
N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 X PREFAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 303
الطابق  3املحاميد  4مراكش -
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.97807
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  18ماي  2022تمت
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10632

املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) بوشعيب
النامي  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة  السيد 
(ة) الحسين الجندي بتاريخ  18ماي
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .136228
605I

Etg 01 Appt 01 Mohammedia
، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC
 RANDO QUAD MAROCشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 177
الرياض  2شارع فلسطين العالية
املحمدية  28830 -املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.16451
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  30دجنبر  2019تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  RANDO QUAD
 MAROCمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 177
الرياض  2شارع فلسطين العالية
املحمدية  28830 -املحمدية املغرب
نتيجة ل  :ايقاف النشاط.
و  حدد مقر التصفية ب 177
الرياض  2شارع فلسطين العالية
املحمدية  28820 -املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) انور عضيم و عنوانه(ا)
املحمدية ( )28820العالية 23 ،
املنار  28820املحمدية املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 177 :الرياض  2شارع فلسطين
العالية املحمدية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  04يناير
 2021تحت رقم .1452
607I

RANDO QUAD MAROC

مكتب املحاسبة

ادكو كونسيل

ALAOULAYANE VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

ادكو كونسيل
4ème ETG N°48، AVENUE
TADDART, RÉSIDENCE
LUXORIA A، Casablanca ،
 ،20420الدار البيضاء املغرب
ALAOULAYANE VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
أشرف رقم ح م  2حي االنارة عين
الشق  20560 -الدارالبيضاء
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.419383
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) فوزي
عبدالنعيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825706
606I
FIBEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIBEN
BD Riad FB 14 Hay El Massira

KHEMISSET PLANTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
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 16زنقة سال السعادة ،15000 ، 2
الخميسات املغرب
KHEMISSET PLANTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أيت
لحسن أوحدو أيت سليمان مجمع
الطلبة  15000 -الخميسات املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.28899
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  11ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  KHEMISSET
 PLANTATIONمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار أيت لحسن أوحدو 
أيت سليمان مجمع الطلبة 15000 -
الخميسات املغرب نتيجة ل  :األزمة
االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب دوار أيت
لحسن أوحدو  أيت سليمان مجمع
الطلبة  15000 -الخميسات املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد  بوتونديت و 
عنوانه(ا) أيت لحسن أوحدو  أيت
سليمان  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 31
ماي  2022تحت رقم .251
608I
CENTRE DE FORMATION CONSEIL ET
JURIDIQUE DU SUD

 MC MEDIACOMMUNAUTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CENTRE DE FORMATION
CONSEIL ET JURIDIQUE DU

SUD
SIDI BIBI CENTRE ، 87274، SIDI
BIBI MAROC
MC MEDIA - COMMUNAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 57
رقم  1مكرر طابق االر�ضي اقامة
تافوكت الجهادية  86360 -انزكان
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
26003
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 MC :
.MEDIA - COMMUNAUTE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاولة
صحافية و تكنولوجيا االعالم.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 
 57رقم  1مكرر طابق االر�ضي اقامة
تافوكت الجهادية  86360 -انزكان
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ايت بنصالح محفوظ
عنوانه(ا) اقامة تافوكت الجهادية
 86360انزكان املغرب.
السيدة  هنوش خدوج عنوانه(ا)
دوار تسغليت تارودانت 83000
تارودانت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ايت بنصالح محفوظ
عنوانه(ا) اقامة تافوكت الجهادية
 86360انزكان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  22أبريل
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .801
 2022 609Iتحت رقم .136243
610I
IDRISSIDES INVEST CONSEIL

SCENTANDSENSE
إعالن متعدد القرارات

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
 62تجزئة الضاوي  - 1املحاميد 
 مراكش مراكش،40000 ،MARRAKECH MAROC
« SCENTANDSENSEشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 15
درب الجديد حي ضب�شي مراكش -
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.117005
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
توسيع نشاط الشركة باضافة تسيير
و استغالل دور الضيافة و الرياضات
الى نشاط انتاج اغراض و  ديكورات
التزيين الداخلي للمحالت
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اتخادالعالمة التجارية» دار االبتكار»
لتمييز الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين القوانين االساسية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
هدف الشركة داخل املغرب او 
خارجه هو استغالل دور الضيافة و 
الرياضات و انتاج اغراض و ديكورات
التزيين الداخلي للمحالت
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تسمية الشركة هي سنتاندسانس
العالمة التجارية للشركة هي» دار
االبتكار».

AMJAD ANOUAR

JIMARWA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AMJAD ANOUAR
HAY ESSALAM BLOC 10 N°
APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC
 JIMARWA TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أكدال
رقم  14200 - 34سيدي سليمان
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1779
الشريك
قرار
بمقت�ضى
الوحيد  املؤرخ في  26ماي 2022
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 500.300درهم» أي من
« 1.500.000درهم» إلى «2.000.300
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم .112
611I
Gescompte

STE: TOUIMI GLOBAL
GOODS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
bd Zerktouni 9 me étage 265
n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: TOUIMI GLOBAL GOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،46
شارع الزرقطوني الطابق  3رقم - 6
 20050الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544209
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  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: :
.TOUIMI GLOBAL GOODS
غرض الشركة بإيجاز  :مستورد
بالجملة.
عنوان املقر االجتماعي  ،46 :شارع
الزرقطوني الطابق  3رقم 20050 - 6
الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  مهدي بن جلون التويمي
 100.000,00 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد مهدي بن جلون التويمي :
 1.000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مهدي بن جلون التويمي
عنوانه(ا) شارع ابن زيدون رقم 48
 20050اصيلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مهدي بن جلون التويمي
عنوانه(ا) شارع ابن زيدون رقم 48
 20050اصيلة املغرب

10633

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825078
612I
CABINET ELKHALFI

«» BEMI PLANCHER
إعالن متعدد القرارات

CABINET ELKHALFI
N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،
24350، Sidi bennour Maroc
«« » BEMI PLANCHERشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :بالطريق
رقم ( 7طريق مراكش) دوار الزقاقرة 
العطاطرة  24350سيدي بنور
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.1763
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14فبراير  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14فبراير ،2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  تسميتها «BEMI
 » PLANCHERرأسمالها 100000
درهم وعنوان مقرها االجتماعي :
بالطريق رقم ( 7طريق مراكش) دوار
الزقاقرة  العطاطرة   24350سيدي
بنور املغرب وعين بنكيران مصطفى
عنوانه بتجزئة  47زنقة الخليل
حي الفرح  2فاس  30040املغرب
كمصفي .وقد  تم انعقاد الجمعية
الختامية بتاريخ  23ماي 2022
بالطريق رقم ( 7طريق مراكش) دوار
الزقاقرة  العطاطرة   24350سيدي
بنور املغرب
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :29الذي ينص على
مايلي :حل وتصفية الشركة

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة  :زنقة الصنوبر طابق  4رقم  12الدار
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ  31البيضاء
ماي  2022تحت رقم .102
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 613Iالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
نونبر  2021تحت رقم .39570
BOUCHAHMA HICHAM
614I

platba

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

BOUCHAHMA HICHAM
LOT AZZOUZIA IMM 1281
APT 7 LOT AZZOUZIA
IMM 1281 APT 7، 40000،
MARRAKECH maroc
 platbaشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
الصنوبر طابق  4رقم  12الدار
البيضاء  20000 -مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.375785
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12غشت  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد   platbaمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة الصنوبر طابق
 4رقم  12الدار البيضاء 20000 -
مراكش املغرب نتيجة ل  :توقف
االشغال بسبب غياب الصفقات.
و  حدد مقر التصفية ب زنقة
الصنوبر طابق  4رقم  12الدار
البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) اسماعيل خزيوي و 
عنوانه(ا) تجزئة املساررقم 718
طريق اسفي  40150مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية

RAHHALI CONSEIL

SERDIMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

RAHHALI CONSEIL
lot al azzouzia marrakech 1482
، 40000، Marrakech Maroc
 SERDIMARشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 4
املنطقة الصناعية ،دوار ايت أوعزو،
ايت تومرت ،حربيل ،مراكش -
 40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.40259
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  12ماي
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 5.000.000درهم»
أي من « 10.000.000درهم» إلى
« 15.000.000درهم» عن طريق :
إدماج احتياطي أو  أرباح أو  عالوات
إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .136241
615I
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STE MORAYOUS TARNS SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد
تانسيفت زنقة  2رقم  01طويبلة -
 93000تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.28193
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  13أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE MORAYOUS
 TARNS SARL AUمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع واد تانسيفت زنقة
 2رقم  01طويبلة  93000 -تطوان
املغرب نتيجة ل  :انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب شارع واد
تانسيفت زنقة  2رقم  01طويبلة -
 93000تطوان املغرب .
و عين:
السيد(ة) انور املرابط و عنوانه(ا)
شارع جيل بوغافر زنقة الشجر رقم
 22تطوان  93000تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  11ماي
 2022تحت رقم .1172
616I
cabinet comptable aziz

فيكاميد

STE MORAYOUS TARNS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

فيكاميد
 ،3شارع الوحدة الطابق األول رقم 1
 ،93000 ،تطوان املغرب

ENTREGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

cabinet comptable aziz
 2زنقة  4العهد الجديد ابن امسيك
 ،20450 ،الدارالبيضاء املغرب
 ENTREGIEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي إقامة
الكورنيش زنقة ركراكة عمارة 2
شقة  20040 - 1الدارالبيضاء
املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.531109
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  13ماي  2022تمت إضافة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
الحالي :
أعمال مختلفة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم .18606
617I
fiding sarl

 AUTO ECOLE SYRAJاوطو
ايكول سيراج
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiding sarl
IMM 25 APPT 6 AVENUE
ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC
 AUTO ECOLE SYRAJاوطو ايكول
سيراج شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 75
مرجان  2الطابق السفلي,الشقة - 1
 50000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
56225
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 03
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AUTO :
 ECOLE SYRAJاوطو ايكول سيراج.
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
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املؤرخ في  26ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) محمد  الناجي
 50حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة  السيد  (ة) سعيد 
لقنيتي بتاريخ  26ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم .18667
619I

تعليم السياقة.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 75
مرجان  2الطابق السفلي,الشقة - 1
 50000مكناس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الشهايبي سعيد  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  تزلي طريق  500 :حصة
CCFCHADI
بقيمة  100درهم للحصة .
LA GRANDE TASSE
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
توسيع نشاط الشركة
السيد الشهايبي سعيد عنوانه(ا)
CCFCHADI
 6ا شقة  16الطابق  4رياض الزيتون
 27شارع عبد هللا بن ياسين الرقم
 50000مكناس املغرب.
السيد تزلي طريق عنوانه(ا)  1 121الطابق  ،20310 ، 1الدارالبيضاء
املغرب
تجزئة سلمى كاميليا الشقة 50000 4
 LA GRANDE TASSEشركة ذات
مكناس املغرب.
املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها االجتماعي زاوية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشهايبي سعيد عنوانه(ا) شارع محمد الخامس و زنقة ابن
 6ا شقة  16الطابق  4رياض الزيتون املعتز بلفدير  20100 -الدارالبيضاء
املغرب.
 50000مكناس املغرب
توسيع نشاط الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
التجارية بمكناس بتاريخ  24ماي
.438809
 2022تحت رقم .1904
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
618I
املؤرخ في  10ماي  2022تمت إضافة
cabinet comptable aziz
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
MAALIMMO
الحالي :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل األموال محليا و دوليا.
تفويت حصص
خدمات مالية
cabinet comptable aziz
دفع الضرائب.
 2زنقة  4العهد الجديد ابن امسيك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،20450 ،الدارالبيضاء املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
 MAALIMMOشركة ذات
ماي  2022تحت رقم .825538
املسؤولية املحدودة
620I
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3
IMP SAHARA
زنقة شراردة بوركون 20040 -
الدارالبيضاء املغرب.
FRILAY
تفويت حصص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
تفويت حصص
.414947
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
IMP SAHARA

10635

حي موالي رشيد بلوك  14رقم 1
مكرر العيون ،70000 ،العيون
املغرب
 FRILAYشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
الحسني شارغ االمير موالي عبدهللا
ساحة الحرية عمارة  01رقم 03
 70000العيون املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.28363
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) احمد  فريسن
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 10.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
موراد العلمي بتاريخ  29أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1555/2022
621I
EURODEFI

ID TRADE PACK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ID :
.TRADE PACK
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
جميع أنواع التعبئة والتغليف.
عنوان املقر االجتماعي  3 :زنقة
ابن كثير الطابق  1شقة  1معاريف -
 20360الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ابراهيم ايت خموح
عنوانه(ا)  05شارع كوميس اقامة
جيل رومن 59790روشن فرنسا
 1235روشن فرنسا.
السيد  عبد  االله موجليس
عنوانه(ا)  3زنقة ابن كثير الطابق 1
شقة  3معاريف  2000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ابراهيم ايت خموح
عنوانه(ا)  05شارع كوميس اقامة
جيل رومن 59790روشن فرنسا
 1235روشن فرنسا
السيد  عبد  االله موجليس
عنوانه(ا)  3زنقة ابن كثير الطابق 1
شقة  3معاريف  2000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .825570
622I

EURODEFI
BD ABDELMOUMEN APPT 119
N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC
 ID TRADE PACKشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3زنقة
ابن كثير الطابق  1شقة  1معاريف -
 20360الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
AL ISTICHARYA CONSULTING
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
ALQIMMA ASSUREUR
544563
CONSEIL
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 01يونيو   2022تم إعداد القانون
تحويل املقر االجتماعي للشركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية AL ISTICHARYA CONSULTING
املحدودة باملميزات التالية:
BLOC 7 LOTIS 3 MARS N°48 21
1ER ETAGE BENI MELLAL ،
شكل الشركة  :شركة ذات
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23500، BENI MELLAL MAROC
ALQIMMA ASSUREUR
 CONSEILشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
النور  2الجزء االول رقم 122بني
مالل  23500 -بني مالل املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10521
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة النور  2الجزء االول رقم
122بني مالل  23500 -بني مالل
املغرب» إلى «عمارة  السلوى رقم 1
.رقم  2شارع محمد الخامس تابريكت
سال  11000 -سال املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  16ماي
 2022تحت رقم .458
623I
ديوان موثق األستاذ علي الراوي

SERVICES
قرار رقم رفع رأسمال الشركة:
الذي ينص على مايلي :رفع رأسمال
الشركة بمبلغ  50.000درهم و 
بالتالي ليمر من  250.000درهم الى
 300.000درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغير تسمية الشركة من COLAS
 MAROC SERVICESالى COLAS
AFRIQUE SERVICES
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رفع رأسمال الشركة بمبلغ 50.000
درهم و  بالتالي ليمر من 250.000
درهم الى  300.000درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
نونبر  2017تحت رقم .648715
624I
TARIK BOUABDELLAOUI

STE RAHMANI
EZZAIMIMPORT EXPORT

COLAS SERVICES MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ديوان موثق األستاذ علي الراوي
 ،264شارع الوازيس ،إقامة
النرجس ،الطابق االول ،رقم ،4
الدار البيضاء ،املغرب ،20250 ،
الدار البيضاء املغرب
COLAS SERVICES MAROC
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 18 :تجزئة
لكولين  2الدرالبيضاء املغرب -
 20520الدرالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.26703
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05شتنبر  2017تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم تغير تسمية الشركة:
الذي ينص على مايلي :تغير تسمية
الشركة من COLAS MAROC
 SERVICESالى COLAS AFRIQUE

TARIK BOUABDELLAOUI
Hay angad rue c18 n41 lazaret ،
60000، Oujda Maroc
STE RAHMANI
 EZZAIMIMPORT EXPORTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  30 :ام
الربيع  2اريس  223وجدة 60000 -
وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.34429
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17مارس  2022تقرر حل
STE RAHMANI EZZAIMIMPORT
 EXPORTشركة ذات املسؤولية
املحدودة  مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي  30ام
الربيع  2اريس  223وجدة 60000 -
وجدة  املغرب نتيجة لعدم تحقيق

إعالن متعدد القرارات

قفل التصفية
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الهدف االجتماعي للشركة.
و عين:
السيد(ة) عبد  القادر الزعيم و  شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
عنوانه(ا) طاركونا اسبانيا 60000
ADVOLIS
طاركونا اسبانيا كمصفي (ة) للشركة.
N°59,BD MED V,IMM
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
بتاريخ  17مارس  2022وفي  30ام
60000، oujda MAROC
الربيع  2اريس  223وجدة  DES TRAVAUX QUALIFIES 60000 -شركة
وجدة املغرب.
ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
التجارية بوجدة بتاريخ  30ماي  2022الوئام حي الوحدة رقم 60000 - 16
تحت رقم .762
وجدة املغرب.
625I
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
TAX MOROCCO CONSULTING
.24825
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
AGILETECH
املؤرخ في  28مارس  2022تم تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تحويل املقر االجتماعي للشركة
« TAX MOROCCO CONSULTINGزنقة الوئام حي الوحدة  رقم - 16
 60000وجدة  املغرب» إلى «اقامة
BD ABDELMOUMEN IMM
النصر عمارة   229رقم 60000 - 3
PASTEUR BUILD 3eme ETG
 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،وجدة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CASABLANCA MAOC
التجارية بوجدة بتاريخ  26ماي 2022
 AGILETECHشركة ذات املسؤولية
تحت رقم .741
املحدودة
627I
وعنوان مقرها اإلجتماعي 239
املنطقة الصناعية جنوب غرب
ديوان الخدمات
املحمدية  28810 -املحمدية املغرب.
STE PARA DE LA VILLE
تحويل املقر االجتماعي للشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
حل شركة
.543443
ديوان الخدمات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  11مارس  2022تم تحويل شارع محمد الخامس رقم  94سيدي
قاسم  ،16000 ،سيدي قاسم
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
املغرب
« 239املنطقة الصناعية جنوب
 STE PARA DE LA VILLEشركة
غرب املحمدية  28810 -املحمدية
ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب» إلى « 13ممر ليون الطابق
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
السفلي حي الرميطاج الدار البيضاء -
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 20600الدار البيضاء املغرب».
 98مكرر شارع محمد 16000 - 5
تم اإليداع القانوني باملحكمة
سيدي قاسم املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
حل شركة
ماي  2022تحت رقم .824380
رقم التقييد في السجل التجاري
.26463
626I
ADVOLIS

DES TRAVAUX QUALIFIES

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE PARA DE LA
 VILLEمبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 98
مكرر شارع محمد  16000 - 5سيدي
قاسم املغرب نتيجة ل  :االفالس.
و حدد مقر التصفية ب رقم 98
مكرر شارع محمد  16000 - 5سيدي
قاسم املغرب.
و عين:
السيد(ة) فدوى مكاوي و 
عنوانه(ا) شارع محمد  5عمارة رقم
 78الشقة  16000 1سيدي قاسم
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :رقم  98مكرر شارع محمد 5
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 10
ماي  2022تحت رقم .234
628I
محمدامليموني

CLUB INTER TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمدامليموني
 53حي شهيد معطي الغزواني
الزاودية طنجة  ،90000 ،طنجة
املغرب
 CLUB INTER TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  18زنقة 8
تجزئة النصر طنجة  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127335
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في

 25أبريل  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 CLUB :
.INTER TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الطرقي للبضائع.
عنوان املقر االجتماعي  18 :زنقة 8
تجزئة النصر طنجة  90000 -طنجة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس الهاللي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس الهاللي عنوانه(ا)
طريق لفال شقة رقم  20مونتريال
 QC H4L3A1كندا  66023مونتريال
كندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس الهاللي عنوانه(ا)
طريق لفال شقة رقم  20مونتريال
 QC H4L3A1كندا  66023مونتريال
كندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .4364
629I
MERL CONSULTING GROUPE

SOCIETE FARITEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE
7BIS RUE ZAGORA 2EME
ETAGE APPT N 6 RABAT
HASSAN ، 10020، RABAT

MAROC
 SOCIETE FARITEL SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 24عمارة  2تجزئة نجاح  3طريق
مهدية لعيايدة سال  11100سال
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
35955
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 :
. SOCIETE FARITEL SARL
غرض الشركة بإيجاز  1- :املقاول
ألعمال البناء املختلفة  2-أعمال
التليفون والهندسة املدنية وأسالك
الكمبيوتر والكهرباء العامة.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
 24عمارة   2تجزئة نجاح  3طريق
مهدية لعيايدة  سال  11100سال
املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن فريدي  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد شرف فريدي  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حسن فريدي عنوانه(ا)
حي موالي اسماعيل  11110سال
املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  شرف فريدي عنوانه(ا)
لعيايدة  11110سال املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  16ماي 2022
تحت رقم .38868
630I
AVENZ

أفنز

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AVENZ
 46تجزئة األمل برشيد ،20000 ،
casablanca maroc
أفنز شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46تجزئة
األمل  26100 -برشيد املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7029
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  10ماي
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 7.000.000درهم»
أي من « 3.100.000درهم» إلى
« 10.100.000درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .502
631I
fiduciairehakimi

كاد�سي تراسبور

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciairehakimi
.84شارع محمد الخامس عمارة 
قي�سي رقم  ،60000 ، 6وجدة 
املغرب
كاد�سي تراسبور شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مصطفى كمال رقم 60000 - 30
وجدة املغرب

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
39409
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  :كاد�سي
تراسبور.
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع للغير -إستيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
مصطفى كمال رقم 60000 - 30
وجدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  كاد�سي مو�سى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  كاد�سي مو�سى عنوانه(ا)
شارع مصطفى كمال رقم 60000 30
وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  كاد�سي مو�سى عنوانه(ا)
شارع مصطفى كمال رقم 60000 30
وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .1590
632I

« KHOUADRI PROMOشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
التقدم مجموعة  17-2الطابق
الثاني  20450 -الدار البيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.303549
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املوافقة على بيع 1000حصة
اجتماعية للسيد  عرسة بوعبيد 
لصالح السيدة خوادري جميلة
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد عرسة بوعبيد 
من تسيير الشركة.و  تعيين السيدة 
ً
منفردا
خوادري جميلة مسييرا
للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم تحديد رأس املال بمبلغ مائة ألف
ً
مقسما إلى
 100،000.00درهم ،
ألف  1000حصة اجتماعية بمائة
( )100درهم للحصة  ،مرقمة من
 1إلى  1000التي يملكها :السيدة 
خوادري جميلة  1000 ............حضة
اجتماعية
بند  رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تم تعيين السيدة  خوادري
جميلة كمسييرة وحيدة لفترة  غير
محدودة  ،والتي تعلن صراحة قبولها
للوظائف املذكورة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .826057
633I

FIDUCIARE ECF
BOULEVARD HAJ OMAR 146
RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

universal gestion

FIDUCIARE ECF

KHOUADRI PROMO
إعالن متعدد القرارات

S&S GLAMOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
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تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم
 7جليز مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 S&S GLAMOURشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
رقم  3إقامة أكاسياس  IIعمارة 11
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125655
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 S&S :
.GLAMOUR
غرض الشركة بإيجاز 1- :بيع
املالبس الجاهزة  بالتقسيط
2إستيراد و  تصدير 3-تقديمخدمات و تنظيم معارض.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
رقم  3إقامة أكاسياس  IIعمارة  11
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  سكينة جناح 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  سكينة جناح عنوانه(ا)
رقم  4درب باي�سي القصبة مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  سكينة جناح عنوانه(ا)
رقم  4درب باي�سي القصبة مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .135937
634I
FIDUCIARE ECF

TITAN II CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE ECF
BOULEVARD HAJ OMAR 146
RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC
TITAN II CONSTRUCTION
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي سعاد
 2زنقة  35رقم  6حي افريقيا -
 20430الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.360385
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  23ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تفويت  250حصة
اجتماعية للسيدعرصة بوعبيد 
لصالح السيد نوبير عبداملجيد.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد  عرسة بوعبيد  من
تسيير الشركة.و تعيين السيد نوبير
عبد املجيد مسييرا مساعد,
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تم املساهمة بالنقد لهذه الشركة من
خالل :السيد  عبد  الرزاق الصياحي
بمبلغ خمسة وعشرين ألف درهم
……  25،000.00درهم.و السيد نوبير
عبد  املجيد  بمبلغ خمسة وسبعين
ألف درهم  75،000.00 ... ...درهم
بند  رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تم تعيين السيد  عبد  الرزاق
الصياحي والسيد نوبير عبد  املجيد 
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كمسييرين مشاركين لفترة  غير
ً
محدودة   ،ويقران صراحة بقبولهما
للوظائف املذكورة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .826058
635I
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARD UNIFERT MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

الجريدة الرسمية

B22 Lotissement Zaitoune
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
 ARD UNIFERT MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 743
حي الصناعي ايت ملول انزكان -
 86150ايت ملول انزكان املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.14361
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) معاذ 
يوسف حسن مو�سى كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1028
637I

SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
B22 Lotissement Zaitoune
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
 ARD UNIFERT MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 743
مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير
حي الصناعي ايت ملول انزكان  -ايت
société oriental bois
ملول انزكان  86150املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تفويت حصص
ي
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجار
تأسيس شركة
.14361
مكتب الدراسات املحاسباتية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
والتسيير
املؤرخ في  04ماي  2022تمت
شارع محمد الخامس عمارة بنطالب
املصادقة على :
الطابق الثاني املكتب رقم ، 6
تفويت السيد  (ة) أ ر د إنفيرت
 ،35100جرسيف املغرب
سال  1حصة اجتماعية من أصل
 16.958حصة لفائدة  السيد  (ة)  société oriental boisشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
معاذ يوسف حسن مو�سى بتاريخ 04
الوحيد
ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي حرشة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  31ماي العراس حي اوالد حموسة 35100 -
جرسيف املغرب
 2022تحت رقم .1028
تأسيس شركة ذات مسؤولية
636I
محدودة ذات الشريك الوحيد 
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL
رقم التقييد في السجل التجاري :
encours
ARD UNIFERT MAROC
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 12ماي  2022تم إعداد القانون
تعيين مسير جديد للشركة
 SOCIETE MARJANE CONSEILاألسا�سي لشركة ذات مسؤولية
SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
Appt.N°2, 2°Etage Lot.

10639

الطابق الثاني مكتب رقم  08شارع
موالي رشيد  30000 -فاس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.71707
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  13أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) محمد ذكير
برادة  700حصة اجتماعية من أصل
 700حصة لفائدة السيد (ة) ياسين
برادة بتاريخ  13أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  18ماي 2022
تحت رقم .2606
639I

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها société :
.oriental bois
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
النجارة   -تصنيع املواد الخشبية -
االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :حرشة
العراس حي اوالد حموسة 35100 -
جرسيف املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة15.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد زنيدي  150 :حصة
ائتمائية املحاسبة
بقيمة  100درهم للحصة .
STE AKMB
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد سعيد زنيدي عنوانه(ا) حي
تأسيس شركة
حمرية  35100جرسيف املغرب.
ائتمائية املحاسبة
األسماء الشخصية والعائلية
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد زنيدي عنوانه(ا) حي شبوط رقم  ،90000 ، 14طنجة
املغرب
حمرية  35100جرسيف املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة  STE AKMBشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  25ماي
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبي
 2022تحت رقم .1335/2022
 638Iالحسن الشادلي اقامة شبوط رقم
 14طنجة  90000طنجة املغرب
YASSINE EDITION SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
YASSINE EDITION SARL AU
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
126623
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 08أبريل  2022تم إعداد القانون
YASSINE EDITION SARL AU
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
طريق صفرو رقم  40مكاتب
املستقبل الطابق الثاني مكتب رقم محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
 8شارع موالي رشيد ،30000 ،
شكل الشركة  :شركة ذات
فاس املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
YASSINE EDITION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
.AKMB
صفرو رقم  40مكاتب املستقبل
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الجريدة الرسمية
املؤرخ في  20دجنبر  2021تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
التثبيت املسبق للهاتف وشبكةالكمبيوتر
مقاول كهرباء العمارات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1953
641I

غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع أبي
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم
 14طنجة  90000طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بلحاج أشرف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
CABINET COMPTABLE CHERADI
األسماء الشخصية والعائلية
ALYA FOCUS
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلحاج أشرف عنوانه(ا)  2شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مجمع جوار عمارة س  2ط  3رقم 48
حل شركة
 90000طنجة املغرب.
CABINET COMPTABLE
األسماء الشخصية والعائلية
CHERADI
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة قدوري سكينة عنوانه(ا) N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED ، 46000، SAFI MAROC
دوار اعوادن بني مرغنين 62253
 ALYA FOCUSشركة ذات مسؤولية
الدريوش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
التجارية بطنجة بتاريخ  22أبريل
وعنوان مقرها اإلجتماعي  03الزنقة
 2022تحت رقم .253092
 46 640Iتجزئة أمنية الجريفات 46000 -
اسفي املغرب.
jouid mohamed
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
STE BEL MADANI DES
.10605
TRAVAUX ET TECHNIQUES
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
BEM-TT
املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
توسيع نشاط الشركة
الشريك الوحيد  ALYA FOCUS
jouid mohamed
 rue el mesjid app n°3 errachidiaمبلغ رأسمالها  60.000درهم وعنوان
 ، 52000، ERRACHIDIA MAROCمقرها اإلجتماعي  03الزنقة 46
تجزئة أمنية الجريفات 46000 -
STE BEL MADANI DES
اسفي املغرب نتيجة ل .- :
TRAVAUX ET TECHNIQUES
و حدد مقر التصفية ب  03الزنقة
 BEM-TTشركة ذات املسؤولية
 46تجزئة أمنية الجريفات 46000 -
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شقة  4اسفي املغرب.
و عين:
عمارة  8الطابق 2اإلنبعات مكناس -
السيد(ة) نور الدين سواطي و 
 50000مكناس املغرب.
عنوانه(ا)  03الزنقة  46تجزئة أمنية
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
حي البواب  46000اسفي املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
.35625
 وعند  اإلقتضاء الحدود
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
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املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .438
642I
FIDUCIAIRE HAMDELS

PETRO VEGAZ MAROC
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE HAMDELS
Cité Essalam, Appt 4 Imm 22
Casablanca, Hay Hassani, Hay
Essalam، 20230، CASABLANCA
maroc
« PETRO VEGAZ MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مركز
مليال بنسليمان املغرب  20000الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.483643
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
عبد القادر أعطى تسير الحر محطة
غاز معرض في مركز مليال بنسليمان
اإلبراهيم رغدي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
عبد القادر أعطى تسير الحر محطة
غاز معرض في مركز مليال بنسليمان
اإلبراهيم رغدي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .483643
643I

NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS
ADVISERS

صغيرديكو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS
AV.HASSAN 2, QUARTIER
INDUSTRIEL, RESIDENCE
NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU
N°34A MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
صغير ديكو شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
رقم ب  ،14اقامة فجوى ،شارع
حسن التاني  ،2طريق صويرة ،جليز
مراكش 40000 - .مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125967
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20ماي  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  :صغير
ديكو.
غرض الشركة بإيجاز - :بيع
بالتقسيط اثات املنزلي
بيع بالتقسيط ديكورات و زخرفات للشقق و للمخازن..
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم ب  ،14اقامة فجوى ،شارع
حسن التاني  ،2طريق صويرة ،جليز
مراكش 40000 - .مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية
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السيد  عبد  العزيز الصغير :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  العزيز الصغير
عنوانه(ا) تجزئة ازلي رقم 757
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  العزيز الصغير
عنوانه(ا) تجزئة ازلي رقم 757
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .136295
644I
YOUNESS BENMOUSSA

MAZIANE EL GHAROUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
 Tifletحي النهضة  2رقم  72تيفلت،
Tiflet Maroc ،15400
MAZIANE EL GHAROUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
في الطابق األول رقم  69تجزئة
ياسمينة ويسالن مكناس 50000
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
56271
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 :
. MAZIANE EL GHAROUCH
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
تعليم السياقة .

عنوان املقر االجتماعي  :شقة في
الطابق األول رقم  69تجزئة ياسمينة
ويسالن مكناس  50000مكناس
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  الهام الغروش 334 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة دالل مزيان  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  عزيزة  الغروش 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  الهام الغروش عنوانه(ا)
حي السعادة رقم  188بحراوي تيفلت
 15400تيفلت املغرب.
السيدة دالل مزيان عنوانه(ا) حي
بام رقم  281بحراوي تيفلت 15400
تيفلت املغرب.
السيدة عزيزة الغروش عنوانه(ا)
حي السعادة رقم  188بحراوي تيفلت
 15400تيفلت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  الهام الغروش عنوانه(ا)
حي السعادة رقم  188بحراوي تيفلت
 15400تيفلت املغرب
السيدة دالل مزيان عنوانه(ا) حي
بام رقم  281بحراوي تيفلت 15400
تيفلت املغرب
السيدة عزيزة الغروش عنوانه(ا)
حي السعادة رقم  188بحراوي تيفلت
 15400تيفلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1986
645I
STE GCC SARL

STE HAKIMOS NEGOCE
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

10641

دوار تدفالت تغزوت تنغير 45800
STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRESتنغير املغرب.
B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
األسماء الشخصية والعائلية
 TINGHIR ، 45800، TINGHIRومواطن مسيري الشركة:
MAROC
السيد  شرموح عبد  الحكيم
 STE HAKIMOS NEGOCE SARLعنوانه(ا) اسخور تجزئة برادي  2رقم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 551مراكش  40160مراكش املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تدفالت تغزوت تنغير  45800 -تنغير االبتدائية بتنغير بتاريخ  06غشت
املغرب
 2020تحت رقم .492
تأسيس شركة ذات املسؤولية
646I
املحدودة 
I&I LAW FIRM S.A.R.L
رقم التقييد في السجل التجاري :
Marketing Call Center
707
شركة التوصية باألسهم
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 15يوليوز  2020تم إعداد القانون
I&I LAW FIRM S.A.R.L
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 ،3شارع  2مارس ،إقامة مروة،
املحدودة باملميزات التالية:
الطابق الرابع ،20490 ، .الدار
شكل الشركة  :شركة ذات
البيضاء املغرب
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند   Marketing Call Centerشركة
التوصية باألسهم
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،89شارع
. HAKIMOS NEGOCE SARL
غرض الشركة بإيجاز 1- :البناء و  فال ولد عمير  ،10080الرباط،
االشغال املختلفة
املغرب  10080 -الرباط املغرب .
 2تركيب ألواح الطاقةتحويل املقر االجتماعي للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار .-
الشمسية.
األجهزة املنزلية
 3بيعبمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  :دوار املؤرخ في  10مارس  2022تم تحويل
تدفالت تغزوت تنغير  45800 -تنغير املقر االجتماعي الحالي للشركة من
املغرب.
« ،89شارع فال ولد  عمير ،10080
املدة  التي تأسست من أجلها الرباط ،املغرب  10080 -الرباط
الشركة  99 :سنة .
املغرب « إلى «  ،26زاوية شارع
رأسمال
مبلغ
الشركة :األبطال ،زنقة واد تانسيفت ،أكدال
 800.000,00درهم ،مقسم كالتالي 10090 - :الرباط املغرب «.
السيد  شرموح عبد  الحكيم :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 6.000حصة بقيمة  100درهم التجارية بالرباط بتاريخ  19ماي
للحصة .
 2022تحت رقم .124770
2.000
:
الحسين
شرموح
السيد 
647I
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
le partenaire fiscal
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
LUDIXEL PRIVÉ
السيد  شرموح عبد  الحكيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) اسخور تجزئة برادي  2رقم
تأسيس شركة
le partenaire fiscal
 551مراكش  40160مراكش املغرب.
السيد شرموح الحسين عنوانه(ا)  49شلرع عمر الخطاب طابق  3رقم

10642

 6عمارة البركة ،90000 ،طنجة
املغرب
 LUDIXEL PRIVÉشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
طانطان,اقامة ورغة  , 3الطابق
األر�ضي ,املحل رقم  16-16أ ,طنجة.
  90000طنجة املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127661
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 بمختصر تسميتها :
. LUDIXEL PRIVÉ
غرض الشركة بإيجاز  • :إنشاء
وتشغيل أي مؤسسة تعليمية
• التدريس بكافة الفروع و بكافة
املستويات
• التدريب املنهي على جميع
املستويات
• تكنولوجيا املعلومات بكافة
أشكالها
• استيراد وتصدير وبيع وشراء
املواد التعليمية
• دراسة وتطوير وإنجاز كافة
املشاريع
• إنشاء أو  الحصول على جميع
براءات االختراع الرخص والعمليات
والعالمات التجارية والتصاميم
والنماذج واستغاللها ونقلها أو 
مساهمتها
• اإلنشاء أو  االستحواذ  أو 
التشغيل املباشر وغير املباشر أو 
التأجير أو اإلدارة أو تأجير أي عمل
أو  فروع أو  مباني  ،مما يعزز تنمية
الشركة
• التجارة  الوطنية والدولية
بجميع أشكالها واالستيراد والتصدير
والشحن والسمسرة والتمثيل

الجريدة الرسمية
والشراء والبيع نيابة عن نفسها أو 
نيابة عن أطراف ثالثة  ،لجميع املواد
والسلع واملواد الغذائية واملواد الخام
واملنتجات نصف املصنعة واملنتجات
النهائية واملواد الغذائية أو غيرها
• ممارسة مهنة الشحن الجمركي
والنقل املحلي والدولي للبضائع..
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
طانطان,اقامة ورغة  , 3الطابق
األر�ضي ,املحل رقم  16-16أ ,طنجة.
  90000طنجة املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة رضاء ططري  25 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة هدى ططري  25 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ابراهيم ططري  25 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  بشير محمد  ططري 25 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  رضاء ططري عنوانه(ا)
حي النزاهة ,زنقة ابن عاشر رقم 15
 90000طنجة املغرب.
السيدة  هدى ططري عنوانه(ا)
حي النزاهة,زنقة ابن عطية رقم 6
 90000طنجة املغرب.
السيد  ابراهيم ططري عنوانه(ا)
حي النزاهة,زنقة ابن عطية فيال طيبة
 90000طنجة املغرب.
السيد  بشير محمد  ططري
عنوانه(ا) حي النزاهة,منزه املقري رقم
 90000 9طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  رضاء ططري عنوانه(ا)
حي النزاهة ,زنقة ابن عاشر رقم 15
 90000طنجة املغرب
السيدة  هدى ططري عنوانه(ا)
حي النزاهة,زنقة ابن عطية رقم 6
 90000طنجة املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .254201
648I
BOUCHAHMA HICHAM

BATI GUELMIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

BOUCHAHMA HICHAM
LOT AZZOUZIA IMM 1281
APT 7 LOT AZZOUZIA
IMM 1281 APT 7، 40000،
MARRAKECH maroc
 BATI GUELMIMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املوحدين بلوك ب زنقة  1كلميم -
 81000كلميم املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.3697
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) املهدي قاضا
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
نور الدين بوفريوة  بتاريخ  19أبريل
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم بتاريخ  10ماي
 2022تحت رقم .179
649I
cmtjc

«CONSUMABLE SUPPLIES
FOR POS ATM AND
PRINTERS «CSPAP
إعالن متعدد القرارات

cmtjc
RUE AL WOROUD N°4
CASABLANCA ، 20000،
casablanca maroc

«CONSUMABLE SUPPLIES
FOR POS ATM AND PRINTERS
« «CSPAPشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
األندلس  ،2املجموعة  3عمارة 
 ،7الرقم  116بوسكورة 27182 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.401781
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يوليوز 2020
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص إجتماعية  :السيد 
هشام زويلق قام بتفويت  100حصة
التي يمتلكها إلى السيد خليل الوراق
مقابل 10000درهم
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
الزيادة  في رأس املال الشركة:قرر
الجمع العام زيادة  رأس مال
الشركة بمبلغ  900.000٫00درهم
ليرتفع من  100.000٫00درهم إلى
 1.000.000٫00درهم عن طريق
مساهمة نقدية للشركاء مما ينتج
عنه إنشاء  9.000سهم جديد 
مدفوعة بالكامل.
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير مسير الشركة :قرر الجمع
العام قبول استقالة مسيرة الشركة
السيدة  أسماء مصطفى من جميع
مهامها بالشركة ،وتم تعيين السيد 
خليل الوراق مسير جديد ووحيد 
للشركة .
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :نقل املقر اإلجتماعي للشركة
 :قرر الجمع العام نقل املقر
اإلجتماعي للشركة من 67 :زنقة
عزيز بالل،الطابق  ،2املعاريف
الدارالبيضاء ،إلى العنوان التالي
 :إقامة األندلس  ،2املجموعة 3
عمارة   ،7الرقم  116بوسكورة 
الدارالبيضاء.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
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بند  رقم  :6الذي ينص على
مايلي :قرر الجمع العام تعديل
املادة   6من النظام األسا�سي
للشركة -.السيد  خليل الوراق :
 500000درهم-.السيد موالي البشير
السالمي 500000:درهم.
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام تعديل املادة  7من
النظام األسا�سي للشركة -.السيد 
خليل الوراق  5000 :حصة-.السيد 
موالي البشير السالمي 5000 :حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
غشت  2020تحت رقم .744375
650I
STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

SENSET LUXURY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي 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
 SENSET LUXURY SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 208
الحي الصناعي سيدي غانم طريق
آسفي مكتب رقم 40110 - 29
مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.109935
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  208الحي الصناعي سيدي
غانم طريق آسفي مكتب رقم - 29
 40110مراكش املغرب» إلى «رقم
 14الطابق األر�ضي درب الحمام باب
أيالن  40030 -مراكش املغرب».

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
درهم ،مقسم كالتالي:
 2022تحت رقم .136256
السيد  الحسين الرامي 1.000 :
651I
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
prismatech
األسماء الشخصية والعائلية
SAHRAOUI COLTE
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد  الحسين الرامي عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
حي وادي الدهب رقم  213ورزازات
تأسيس شركة
 45000ورزازات املغرب.
prismatech
األسماء الشخصية والعائلية
 HAY IZDIHAR N344 OASIS 2ومواطن مسيري الشركة:
ETAGE 2 APT 4 HAY IZDIHAR
السيد  الحسين الرامي عنوانه(ا)
 N344 OASIS 2 ETAGE 2 APT 4،حي وادي الدهب رقم  213ورزازات
40000، marrakech maroc
 45000ورزازات املغرب
 SAHRAOUI COLTEشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
الوحيد
 2022تحت رقم .125933
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيت
652I
بيزنس صونطر زنقة مسلم تجزئة
RAHHALI CONSEIL
بوكار الطابق  ، 3الطبقة رقم 14
باب دكالة مراكش  40000 -مراكش
ALVERCA PROMOTEUR
املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مسؤولية
شركة ذات
تأسيس
الشريك الوحيد
قفل التصفية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
RAHHALI CONSEIL
lot al azzouzia marrakech 1482
125933
، 40000، Marrakech Maroc
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
 01ماي  2022تم إعداد القانون  ALVERCA PROMOTEURشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات الصورية اقامة األندلس  ،6عمارة 
مسؤولية محدودة ذات الشريك  3الشقة رقم  ،1جليز ،مراكش -
 40000مراكش املغرب.
الوحيد.
قفل التصفية
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :رقم التقييد في السجل التجاري :
.41469
. SAHRAOUI COLTE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022تقرر حل
إدارة العمليات في املجال الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي  :زينيت  ALVERCA PROMOTEURشركة
بيزنس صونطر زنقة مسلم تجزئة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
بوكار الطابق  ، 3الطبقة رقم  14الوحيد  مبلغ رأسمالها 100.000
باب دكالة مراكش  40000 -مراكش درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الصورية اقامة األندلس  ،6عمارة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها  3الشقة رقم  ،1جليز ،مراكش -

10643

 40000مراكش املغرب نتيجة لعدم
تحقيق األرباح املرجوة.
و عين:
السيد(ة) خالد نصيب و 
عنوانه(ا) مباركة  3رقم  ،42املنطقة
السياحية ،مراكش  40000مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12ماي  2022وفي شارع
الصورية اقامة األندلس  ،6عمارة 
 3الشقة رقم  ،1جليز ،مراكش -
 40000مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .136314
653I
ANIMALERIE PIERRE PARENT

ANIMALERIE PIERRE
PARENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANIMALERIE PIERRE PARENT
 11زنقة ارمني اقامة ابتسام شقة
 1حي املستشفيات  ،20200 ،الدار
البيضاء اململكة املغربية
ANIMALERIE PIERRE PARENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11زنقة
ارمني اقامة ابتسام حي املستشفيات
  20200الدار البيضاء اململكةاملغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
542791
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.

10644

الجريدة الرسمية
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.20989
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يناير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع العراق ،إقامة مروة   1رقم
 ،5الطابق األر�ضي  90000 -طنجة
املغرب» إلى «املنطقة الصناعية
مغوغة  ،املمر الرئي�سي  ،تجزئة رقم
 ، 122الطابق الثاني  90000 -طنجة
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .253987
655I

تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ANIMALERIE PIERRE PARENT
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد،
تصدير وتسويق املواد الغذائية
واملنتجات للحيوانات األليفة.
عنوان املقر االجتماعي  11 :زنقة
ارمني اقامة ابتسام حي املستشفيات
  20200الدار البيضاء اململكةاملغربية.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد ناوي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
EL BALAOUY CENTER PRIVE
السيد محمد ناوي عنوانه(ا) 11
زنقة ارمني اقامة ابتسام شقة  1حي EL BELAOUY CENTER PRIVE
املستشفيات  20200الدار البيضاء شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اململكة املغربية.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
EL BALAOUY CENTER PRIVE
ومواطن مسيري الشركة:
إقامة بنسعيد ملتقى زنقة ابن
السيد محمد ناوي عنوانه(ا) 11
نفيس وزنقة السوق رقم 11
زنقة ارمني اقامة ابتسام شقة  1حي
املستشفيات  20200الدار البيضاء الطابق الرابع املعاريف ،20100 ،
الدارالبيضاء املغرب
اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة EL BELAOUY CENTER PRIVE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  28شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
أبريل  2022تحت رقم .1965
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
654I
بنسعيد ملتقى زنقة ابن نفيس
le partenaire fiscal
وزنقة السوق رقم  11الطابق الرابع
املعاريف الدارالبيضاء 20100
IMADOR
الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تحويل املقر االجتماعي للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
le partenaire fiscal
رقم التقييد في السجل التجاري :
 49شلرع عمر الخطاب طابق  3رقم
544233
 6عمارة البركة ،90000 ،طنجة
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
املغرب
 IMADORشركة ذات املسؤولية  05ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
باملميزات التالية:
العراق ،إقامة مروة  1رقم ،5
شكل الشركة  :شركة ذات
الطابق األر�ضي  90000 -طنجة
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.105047
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) هشام زروقي
 500حصة اجتماعية من أصل
 500حصة لفائدة السيد (ة) رشيد 
املرسالي بتاريخ  11ماي .2022
تفويت السيد (ة) محمد زروقي 1
حصة اجتماعية من أصل  1حصة
لفائدة  السيد  (ة) رشيد  املرسالي
بتاريخ  11ماي .2022
تفويت السيد  (ة) محمد  زروقي
 499حصة اجتماعية من أصل
 499حصة لفائدة السيد (ة) عادل
القادمي بتاريخ  11ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136147
657I

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EL :
.BELAOUY CENTER PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
التدريب.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بنسعيد  ملتقى زنقة ابن نفيس
وزنقة السوق رقم  11الطابق الرابع
املعاريف الدارالبيضاء 20100
الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  البلوي نعيمة عنوانه(ا)
درب الفقراء  38رقم 20550 38
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
اتمانية الحر
السيدة  البلوي نعيمة عنوانه(ا)
TRAHIM
درب الفقراء  38رقم 20550 38
إعالن متعدد القرارات
الدارالبيضاء املغرب
اتمانية الحر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  229 25تجزئة ابن تاشفين ازلي مراكش
مراكش منارة ،40000 ،مراكش
ماي  2022تحت رقم .825130
املغرب
656I
« TRAHIMشركة ذات املسؤولية
FIDACOGE
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي229 :
PROVOYAGE ZMH SARL
بن تاشفين أزلي مراكش  -مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب.
تفويت حصص
«إعالن متعدد القرارات»
FIDACOGE
رقم التقييد في السجل التجاري:
عمارة متصلي  6شارع عالل الفا�سي
.113351
طريق الدار البيضاء الطابق رقم
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 5شقة رقم  30مراكش ،40000 ،
املؤرخ في  25ماي 2022
مراكش املغرب
تم اتخاذ القرارات التالية:
 PROVOYAGE ZMH SARLشركة
قرار رقم  :1الذي ينص على
ذات املسؤولية املحدودة
مايلي :رفع رأسمال الشركة من
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
رقم  466العنبر 2ء 275مسيرة 100000 2درهم إلى 500000درهم
رقم  122مراكش  40000 -مراكش وذلك بزيادة  عدد الحصص 4000
حصة نقدية اضافية
املغرب.

الجريدة الرسمية
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قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغيير عنوان املؤسسة من
 229بن تاشفين أزلي إلى دوار اعسيلة
السويهلة سعادة مراكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تتخد  الشركة املحل املوجود بدوار
اعسيلة السويهلة سعادة مقرا لها
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
يقدم السيد  اوغين براهيم 4000
حصة نقدية اضافية  100للحصة
الواحدة ليصبح العدد األجمالي
 5000حصة 100درهم لكل واحدة 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .5903
658I
distra conseils

GUELIZ PRESSING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

العزيز السايح بتاريخ  23يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .5934
659I
EXCEL COMPTA SARL AU

LJS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة  9زنقة
االمام علي الحي الشتوي ،40000 ،
مراكش املغرب
« LJSشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :بالزا
عمارة س  2الشقة رقم  8ساحة
 16نونبر جيلييز  40000 -مراكش
املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.24289
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18ماي 2022
تقرر تجديد  مدة  مزاولة مهام
املسيرين ملدة 1 :سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .136318
660I

distra conseils
رقم  2بلوك  21الطابق الثاني الحي
الحسني  ،40000 ،مراكش املغرب
 GUELIZ PRESSINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي
RESIDENCE GHALIA RUE
CAPITAINE BEN ALI BELHAJ
6A MARRAKECH - 40000-6
cabinet fiduciaire zghoud
مراكش املغرب.
GROUPE SCOLAIRE
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
L›ESSENCE DU SAVOIR
.69899
PRIVE SARL AU
اإلستثنائي
العام
بمقت�ضى الجمع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املؤرخ في  23ماي  2022تمت
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
املصادقة على :
cabinet fiduciaire zghoud
تفويت السيد  (ة) مراد الصابر
AVE ABI HASSAN CHADILI
 500حصة اجتماعية من أصل
RESIDENCE EDDAI N°2 ،
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عبد 
90010، TANGER MAROC
الرزاق التكاني بتاريخ  23ماي .2022
تفويت السيد  (ة) مراد الصابر GROUPE SCOLAIRE L›ESSENCE
DU SAVOIR PRIVE SARL AU
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عبد  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مسننا
سكطور منارة شارع 90040 - 55
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127695
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  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 SCOLAIRE L’ESSENCE
.DU SAVOIR PRIVE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
حرة للتعليم االولي اإلبتدائ
اإلعدادي والثانوي و كل ماله عالقة
بتنمية الهدف األسا�سي .
عنوان املقر االجتماعي  :مسننا
سكطور منارة  شارع 90040 - 55
طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  سعاد موتحا السبتاوي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  سعاد موتحا السبتاوي
عنوانه(ا) بلجكا  1000بروكسيل
بلجكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  سعاد موتحا السبتاوي
عنوانه(ا) بلجكا  1000بروكسيل
بلجكا
السيد  عبد  العزيز اإلدر�سي
عنوانه(ا) زنقة العراق إقامة مروة2
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طابق  3شقة  90040 48طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .254235
661I
فيكاميد

ABDOUBAG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

فيكاميد
 ،3شارع الوحدة الطابق األول رقم 1
 ،93000 ،تطوان املغرب
 ABDOUBAGشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ساحة
الحمامة شارع واد اللوكوس إقامة
براءة  2الطابق السفلي 93000 -
تطوان املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.26061
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  19ماي  2022تقرر حل
 ABDOUBAGشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي ساحة الحمامة
شارع واد اللوكوس إقامة براءة  2
الطابق السفلي  93000 -تطوان
املغرب نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:
السيد(ة) عبد الرحمان البكدوري
و عنوانه(ا) ساحة الحمامة شارع واد
اللكوس زنقة 1إقامة الحسنى رقم 06
شقة رقم  93000 2تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  19ماي  2022وفي ساحة
الحمامة شارع واد اللوكوس إقامة
براءة   2الطابق السفلي 93000 -
تطوان املغرب.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1273
662I
عقارات أمالك الشمال

أمالك الشمال العقارية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عقارات أمالك الشمال
الشقة  ,84العمارة  ,10مجمع ريكو 
كوسطا ,طنجة البالية شقة ,84
العمارة  ,10مجمع ريكو كوسطا,
طنجة البالية ،90000 ،طنجة
املغرب
أمالك الشمال العقارية شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
 ,84العمارة  ,10مجمع ريكو كوسطا,
طنجة البالية  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
126499
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  :أمالك
الشمال العقارية.
غرض الشركة بإيجاز  :الوساطة و 
التسيير العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
 ,84العمارة  ,10مجمع ريكو كوسطا,
طنجة البالية  90000 -طنجة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن يعقوب العمراني احنين
عنوانه(ا) الشقة  ,84العمارة  ,10
مجمع ريكو  كوسطا ,طنجة البالية
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن يعقوب العمراني احنين
عنوانه(ا) الشقة  ,84العمارة  ,10
مجمع ريكو  كوسطا ,طنجة البالية
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .0422126499
663I
رمزي لالستشارات

SYSTEMAT SYNERGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SYSTEMAT SYNERGY
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير مكتب تصميم تطوير
مشاريع التكنولوجيا الجديدة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
راحة رقم  173العيون 70000 -
العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة محمد العزاوي عنوانه(ا)
حي  6رقم  494اكليم بركان 63300
بركان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  العزاوي عنوانه(ا)
حي  6رقم  494اكليم بركان 63300
بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28ماي
 2022تحت رقم .1504/2022
664I

رمزي لالستشارات
شارع  24نونبر عمارة حمدي ولد 
الرشيد الطابق رقم  01شقة رقم 01
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
رمزي لالستشارات
 SYSTEMAT SYNERGYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
AZOUAR PESCA
الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ي
رمز  لالستشارات
راحة رقم  173العيون 70000 -
شارع  24نونبر عمارة حمدي ولد 
العيون املغرب
الرشيد الطابق رقم  01شقة رقم 01
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ن
ن
العيو  ،70000 ،العيو املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
 AZOUAR PESCAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
41801
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 28ماي  2022تم إعداد القانون
اسكيكيمة  386حي الوحدة 01
العيون  70000 -العيون املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
املحدودة 
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات رقم التقييد في السجل التجاري :
41837
مسؤولية محدودة ذات الشريك
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الوحيد.

 27ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. AZOUAR PESCA
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
السمك;تاجر أسماك بالجملة
(مارياج);تسويق جميع منتجات
املأكوالت البحرية;استيراد وتصدير
وبيع وتسويق األسماك الطازجة
املجمدة واملعالجة واملجمدة  ؛
القشريات الحية املبردة واملجمدة 
وجميع منتجات املأكوالت البحرية
(طازجة  ،مجمدة  ،معالجة  ،إلخ) ،
صيد البحر .توريد وتجميد ومعالجة
وانتاج وتسويق جميع املنتجات
البحرية  -تزويد القوارب بالوقود.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
اسكيكيمة  386حي الوحدة  01
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عز الدين الوردي
عنوانه(ا) البقعة  551تجزئة املرجان
اسفي  46000اسفي املغرب.
السيد  عبد  الكريم املسناوي
عنوانه(ا)  186شارع الشهيد محمد 
بوليفة حي سيدي عبد الكريم اسفي
 46000اسفي املغرب.
السيد  عالل الوردي عنوانه(ا)
البقعة  637تجزئة املرجان اسفي
 46000اسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عز الدين الوردي
عنوانه(ا) البقعة  551تجزئة املرجان
اسفي  46000اسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31ماي
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665I

LMT AUDITING

BARLOMAR
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

LMT AUDITING
N°404 4ème étage, espace
paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
« BARLOMARشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
سمية ،إقامة شهرزاد ،3الطابق5
الرقم,22الدار البيضاء ،املغرب -
 20000الدار البيضاء .20.000
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.421501
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14مارس 2022
تقرر تجديد  مدة  مزاولة مهام
املسيرين ملدة 6 :سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825311
666I
LMT AUDITING

NUTRITECH AGRO

املؤرخ في  13ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  13987حصة اجتماعية
كهبة من طرف السيد فيصل ميس
إلى زوجته السيدة كريستين دافالو
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :بعد  مشروع شريكين والذي
يتمثل في املساهمة بجميع حصصهم
اململوكة في شركة NUTRITECH
 AGRO SARLإلى شركتهم القابضة
ً
 MDوفقا للمادة 
CAPITAL SARL
ً
 161ثالثا من قانون الضرائب العام
 ،يعطي الشركاء موافقتهم على هذه
املساهمات وقبول هذه الشركة
ً
القابضة لتصبح شريكا في شركة
NUTRITECH AGRO
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  6و   :7الذي ينص على
مايلي :املتعلقان بالتوزيع الجديد 
لراسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1017
667I
le partenaire fiscal

MED NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار

إعالن متعدد القرارات
le partenaire fiscal
LMT AUDITING
 49شلرع عمر الخطاب طابق  3رقم
N°404 4ème étage, espace
 6عمارة البركة ،90000 ،طنجة
paquet
Avenue Mohamed V ،
املغرب
20000، CASABLANCA MAROC
« MED NEGOCEشركة ذات
« NUTRITECH AGROشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع عبد 
العراق ،إقامة مروة  3رقم ،57
املومن اقامة سنترال بارك عمارة 
الطابق األر�ضي  90000 -طنجة
م الطابق  8مكتب 00000 - 56
املغرب.
املحمدية املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.51473
.14745
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي املؤرخ في  07أبريل  2022تقرر
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السيد  سعيد لعندور عنوانه(ا)
إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
INDUMOB
حي ولد  زيد  الواد  14200سيدي
تم اإليداع القانوني باملحكمة سليمان املغرب.
التجارية بطنجة بتاريخ  14أبريل
األسماء الشخصية والعائلية
 2022تحت رقم .252833
ومواطن مسيري الشركة:
668I
السيدة لبنا بوت عنوانه(ا) حي
هند مجموعة املسيرة  14300سوق
FIDUCIARE COMPTABLITE
األربعاء الغرب املغرب
LOUSAFA BIO SAHARA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ  -تحت
تأسيس شركة
رقم .-
FIDUCIARE COMPTABLITE
669I
سوق األربعاء الغرب ،14300 ،
سوق األربعاء الغرب املغرب
AL WAKIL MANAGEMENT
 LOUSAFA BIO SAHARAشركة
ZARKIL BETON
ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 372
تفويت حصص
شقة  10مجموعة  113الغولف -
AL WAKIL MANAGEMENT
 14000القنيطرة املغرب
 14شارع موالي اسماعيل اقامة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم
املحدودة 
 ،90000 ، 8طنجة املغرب
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
 ZARKIL BETONشركة ذات
61783
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
املسؤولية املحدودة
 08يوليوز  2021تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي  39شارع
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
موالي هشام ساحة السويد -
املحدودة باملميزات التالية:
 90000طنجة املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
تفويت حصص
املسؤولية املحدودة.
رقم التقييد في السجل التجاري
تسمية الشركة متبوعة عند 
.102701
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
.LOUSAFA BIO SAHARA
املؤرخ في  19ماي  2021تمت
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
املصادقة على :
العامة.
تفويت السيد  (ة) نوردين زركل
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 
 500حصة اجتماعية من أصل
 372شقة  10مجموعة  113الغولف
 500حصة لفائدة السيد (ة) طارق
  14000القنيطرة املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها املرابط بتاريخ  19ماي .2021
تفويت السيد  (ة) مصطفى
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :سعدي  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة  السيد  (ة)
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية طارق املرابط بتاريخ  19ماي .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لبنا بوت عنوانه(ا) حي التجارية بطنجة بتاريخ  21يونيو 
هند مجموعة املسيرة  14300سوق  2021تحت رقم .243706
670I
األربعاء الغرب املغرب.
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M.O FINANCE CONSEIL
األسماء الشخصية والعائلية
LE PETIT EXTRA
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد  محمد  كريم امللوكي
الشريك الوحيد
عنوانه(ا) شارع الشهداء عمارة النور
تأسيس شركة
 43الشقة  7الحي الشتوي مراكش
M.O FINANCE CONSEIL
 40000مراكش املغرب.
ANGLE AV ALLAL EL FASSI ET
األسماء الشخصية والعائلية
 AV YAACOUB EL MANSOURومواطن مسيري الشركة:
)IMM 24 (ESPACE ASSAFWA
السيد  محمد  كريم امللوكي
3eme ETAGE BUREAU 22
عنوانه(ا) شارع الشهداء عمارة النور
 43 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،الشقة  7الحي الشتوي مراكش
MARRAKECH MAROC
 40000مراكش املغرب
شركة ذات
LE PETIT EXTRA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
الوحيد
 2022تحت رقم .136268
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد
671I
املخازن عمارة لفرسوك شقة  7جليز
ISDM CONSULTING
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
Sahara visite technique
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
ISDM CONSULTING
125929
IMM EL HAIRACH NR 351
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 26أبريل  2022تم إعداد القانون AVENUE MED 6 APP 05 2EME
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد 
 Sahara visite techniqueشركة
باملميزات التالية:
ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 268
تجزئة االمل  2العيون 70000 -
الوحيد.
العيون املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند 
تأسيس شركة ذات املسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LE :
املحدودة 
.PETIT EXTRA
ي
غرض الشركة بإيجاز  - :منعش رقم التقييد في السجل التجار :
العقاري
41861
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 كراء الشقق غير املفروشة 27ماي  2022تم إعداد القانون
 تاجر النحت والرسم.عنوان املقر االجتماعي  :شارع واد األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املخازن عمارة لفرسوك شقة  7جليز املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها Sahara :
.visite technique
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
السيد محمد كريم امللوكي 1.000 :
الفحص التقنى للعربات.
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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عنوان املقر االجتماعي  :رقم 268
تجزئة االمل  2العيون 70000 -
العيون املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  احمد  سالك بريد  الليل
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد  بابا ميارة   500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  احمد  سالك بريد  الليل
عنوانه(ا) رقم  07زنقة دكار حي
السويسري اكادير  80000اكادير
املغرب.
السيد  بابا ميارة  عنوانه(ا) الحي
االداري شارع سيف الدولة زنقة
السوسن رقم  03العيون 70000
العيون املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  احمد  سالك بريد  الليل
عنوانه(ا) رقم  07زنقة دكار حي
السويسري اكادير  80000اكادير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1553/2022
672I
ISDM CONSULTING

AGRILAAY COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
IMM EL HAIRACH NR 351
AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
 AGRILAAY COMPANYشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 270
تجزئة االمل  2العيون 70000 -

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41857
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. AGRILAAY COMPANY
غرض الشركة بإيجاز  :الزراعة و 
استغالل األرا�ضي الزراعية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 270
تجزئة االمل  2العيون 70000 -
العيون املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  احمد  سالك بريد  الليل
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد  بابا ميارة   500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  احمد  سالك بريد  الليل
عنوانه(ا) رقم  07زنقة دكار حي
السويسري اكادير  80000اكادير
املغرب .
السيد  بابا ميارة  عنوانه(ا) الحي
االداري شارع سيف الدولة زنقة
السوسن رقم  03العيون 70000
العيون املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  احمد  سالك بريد  الليل
عنوانه(ا) رقم  07زنقة دكار حي
السويسري اكادير  80000اكادير
املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1551/2022
673I
KHOUYI BADIA

LA ROCHE BARYALA
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكناس  ،50000 ،مكناس املغرب
« LA ROCHE BARYALAشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :املحل
رقم  161تجزئة مرجان ايت والل -
 50000مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.54651
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي 	 :تغيير اسم الشركة من« :
LA ROCHE BARYALA » SARL AU
 ,إلى.CAFE L’ASADO » SARL AU « :
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي	 :
تغيير اسم الشركة منLA ROCHE « :
 , BARYALA » SARL AUإلىCAFE « :
.L’ASADO » SARL AU
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1978
674I
THE RIGHT POINT

OLIVIA.P
MANUFACTURING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
RUE SAAD IBNOU ABI
WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
3 BUREAU N° 5 ، 20000،

الجريدة الرسمية

CASABLANCA MAROC
OLIVIA.P MANUFACTURING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
مرس السلطان الطابق االول الشقة
 20300 - 3الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544565
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 04ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OLIVIA.P MANUFACTURING
غرض الشركة بإيجاز  - :إنشاء
وتصميم ونمذجة العناصر املختلفة.
 تصميم وتصنيع وتصنيعأصناف مختلفة بما في ذلك
املصنوعات الجلدية واألشياء
الزخرفية وغيرها ؛
 توزيع وتسويق كافة األصنافالتي تنتجها بنفسها أو تشتريها إلعادة 
البيع.
 أي نشاط الستيراد وتصديراملواد الخام أو  املنتجات شبه
املصنعة أو املنتجات النهائية..
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان الطابق االول الشقة
 20300 - 3الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بريغنو اوليفيا صوفي 70 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة فرم أدفايزوري 30 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  بريغنو  اوليفيا صوفي
عنوانه(ا) بلجيكا  20000بلجيكا

10649

بلجيكا.
الشركة فرم أدفايزوري عنوانه(ا)
 10زنقة ليبرتي الطابق الثالث رقم 5
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  بريغنو  اوليفيا صوفي
عنوانه(ا) بلجيكا  20000بلجيكا
بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .18289
675I
SAGEST

MECHOUAHI
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
التنظيف بالجملة و التقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  28الطابق الرابع مكتب الصفاء
طريق صفرو  موالي رشيد  فاس -
 30000فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  احمد  مشواحي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  احمد  مشواحي عنوانه(ا)
بقعة  1303شقة  3بئر الرامي
الجنوبية القنيطرة   14000قنيطرة 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  احمد  مشواحي عنوانه(ا)
بقعة  1303شقة  3بئر الرامي
الجنوبية القنيطرة   14000قنيطرة 
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  31ماي 2022
تحت رقم .2848
676I

SAGEST
N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
ETAGE APPT N° 4 VN FES ،
30000، FES MAROC
MECHOUAHI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 28الطابق الرابع مكتب الصفاء
EXTRA-CABINET
طريق صفرو موالي رشيد فاس -
 30000فاس املغرب
املومي العمراني
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
EXTRA-CABINET
 36شارع عبد العالي بن شقرون
72747
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في مكاتب السالم الطابق  6مكتب رقم
 11ماي  2022تم إعداد القانون
 ،30000 ، 24فاس املغرب
املومي العمراني شركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة(في طور
محدودة ذات الشريك الوحيد 
التصفية)
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي  44شارع
مسؤولية محدودة ذات الشريك محمد السالوي فاس  30000 -فاس
املغرب.
الوحيد.
حل شركة
تسمية الشركة متبوعة عند 
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.61475
.MECHOUAHI DISTRIBUTION

الجريدة الرسمية

10650

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املومي العمراني مبلغ رأسمالها
 50.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  44شارع محمد السالوي
فاس  30000 -فاس املغرب نتيجة ل
 :انتهاء الغاية الغرض التي قامت من
أجله الشركة والتأكد  من استحالة
تحقيقه.
و حدد مقر التصفية ب  36عبد 
العالي بن شقرون مكاتب السالم
الطابق  6رقم  30000 - 24فاس
املغرب.
و عين:
السيد(ة) أيوب املومي و عنوانه(ا)
 07مكرر طالع وهابط فاس الجديد 
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  25ماي 2022
تحت رقم .2714
677I
JURIS

KEBAB CITY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KEBAB :
.CITY SARL
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
املاكوالت الخفيفة.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
تطوان اقامة ابن بطوطة طابق 3
رقم  90000 - 62طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحاج لوكيل عنوانه(ا) 12
ساحة البيوعات الوالية عمارة  J12
 13140ميراماس فرنسا.
السيدة  فاطمة الحمامي
عنوانه(ا)  1زنقة دانتون 13150
طراسكون فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحاج لوكيل عنوانه(ا) 12
ساحة البيوعات الوالية عمارة  J12
 13140ميراماس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .254244
678I

JURIS
excofi
 ،90000 ، .طنجة مغرب
 KEBAB CITY SARLشركة ذات
N.S CHAHBOUNI
املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
طريق
وعنوان مقرها اإلجتماعي
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
تطوان اقامة ابن بطوطة طابق 3
رقم  90000 - 62طنجة املغرب
excofi
الشق  3عمارة لحبابي شارع الجوالن
تأسيس شركة ذات املسؤولية
ليدو فاس  ،31000 ،فاس املغرب
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
 N.S CHAHBOUNIشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
127701
الوحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 26أبريل  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  2رقم  811تجزئة القطب الحضري
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بنسودة  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72523
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 N.S :
.CHAHBOUNI
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير //االستيراد
والتصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 2رقم  811تجزئة القطب الحضري
بنسودة  30000 -فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الشهبوني عزيز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الشهبوني عزيز عنوانه(ا)
تجزئة االزدهاررقم 276راس املاء
عين الشقف موالي يعقوب 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الشهبوني عزيز عنوانه(ا)
تجزئة االزدهاررقم 276راس املاء
عين الشقف موالي يعقوب 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  10ماي 2022
تحت رقم .2102
679I

TOURISMAR

TOURISMAR Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

TOURISMAR
الشقة  1الطابق  4عمارة 130
شارع عبدالكريم الخطابي إقامة دار
السعادة مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 TOURISMAR Sarlشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
 1الطابق  4عمارة  130شارع
عبدالكريم الخطابي إقامة دار
السعادة  40000 -مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5901
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) العفير
محمد علي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .136310
680I
NAC CONSEIL

MAISON DINANDIERE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NAC CONSEIL
IMM 13 RUE TANGER BUREAU
N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC
MAISON DINANDIERE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة بالطا
بق األر�ضي رقم  244حي حرفي عين
نوكبي فاس  30000 -فا س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
71657
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 07يناير  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 :
. MAISON DINANDIERE FES
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
االواني النحاسية  -استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
بالطا بق األر�ضي رقم  244حي حرفي
عين نوكبي فاس  30000 -فا س
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ابرهيم لوري الحياني
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ابرهيم لوري الحياني
عنوانه(ا)  40زنقة ما يوركا حي الوفاء
 2طريق صفرو  فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ابرهيم لوري الحياني
عنوانه(ا)  40زنقة ما يوركا حي الوفاء
 2طريق صفرو فاس  30000فا س
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  04مارس
 2022تحت رقم .1168
681I

FOUZMEDIA

SUNLIGHT TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 SUNLIGHT TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
منصور الدهبي الرقم  14عمارة 
فكيك املكتب رقم 14000 - 3
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65331
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 :
.SUNLIGHT TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
نقل املستخدمين
نقل السلع
التصدير واإلستيراد
النقل الوطني والدولي
األشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
منصور الدهبي الرقم  14عمارة 
فكيك املكتب رقم 14000 - 3
القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ابتسام النادي عنوانه(ا)
حي املجد زنقة الرياض رقم --- 192
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية

10651

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ابتسام النادي عنوانه(ا)
حي املجد زنقة الرياض رقم --- 192
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .-
682I
FOUZMEDIA

EL ALLAOUI PORT SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
EL ALLAOUI PORT SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم  4القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65483
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 EL :
. ALLAOUI PORT SARLAU
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم  4القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها

الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيل العالوي عنوانه(ا)
تجزئة الكولف فيال رقم 14000 654
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل العالوي عنوانه(ا)
تجزئة الكولف فيال رقم 14000 654
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .-
683I
FOUZMEDIA

SOCIETE SMAL KAOUTAR
MAKEUP ARTIST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
SOCIETE SMAL KAOUTAR
 MAKEUP ARTISTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم  4القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65493
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك

الجريدة الرسمية
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الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SOCIETE SMAL KAOUTAR
.MAKEUP ARTIST
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
للتجميل والحالقة للنساء.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم  4القنيطرة 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  كوثر اسمال عنوانه(ا)
 42زنقة اشبيلية رقم 14000 6
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  كوثر اسمال عنوانه(ا)
 42زنقة اشبيلية رقم 14000 6
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ  -تحت
رقم .-
684I
STE SMART TAX & AUDIT

KEEP PHONING CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE SMART TAX & AUDIT
DOUAR OULED TALEB,
LOTISSEMENT ASSAKANE AL
ANIKE CENTRE DIAMAND
2EME ETG N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC
 KEEP PHONING CENTERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ِ ,77زنقة
محمد سميحة ,الطابق  ,10شقة
رقم  20090 - 57الدار البيضاء
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
544391
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KEEP :
.PHONING CENTER
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
االتصاالت.
عنوان املقر االجتماعي  ,77ِ :زنقة
محمد سميحة ,الطابق  ,10شقة رقم
 20090 - 57الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  رضوان ضحك 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مهدي ضحك  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  رضوان ضحك عنوانه(ا)
تجزئة اوالد طالب زنقة  5رقم 12
طابق  2شقة  4عين الشق 20153
الدار البيضاء املغرب.
السيد  مهدي ضحك عنوانه(ا)
تجزئة اوالد طالب عمارة   12طابق
 2شقة  4عين الشق  20153الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  رضوان ضحك عنوانه(ا)
تجزئة اوالد طالب زنقة  5رقم 12
طابق  2شقة  4عين الشق 20153
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
ماي  2022تحت رقم .825252
685I

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

fiduciare ait assou
ومواطن مسيري الشركة:
كروب صاراطلس
السيد  صرحان احماد عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات حي السعادة  رقم  164الدراركة
الشريك الوحيد
اكادير  80000اكادير املغرب
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
fiduciare ait assou
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022 198lot mesguina drarga agadir ،تحت رقم .125981
80000، agadir maroc
686I
كروب صار اطلس شركة ذات
STREET BUSINESS CENTER
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
PACMANAGEMENT
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
النواجي الوداية مراكش 40253 -
STREET BUSINESS CENTER
مراكش املغرب
عمارة رقم  ،10رقم  ،7زنقة الحرية،
تأسيس شركة ذات مسؤولية
جليز ،مراكش  ،40000 ،مراكش
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب
 PACMANAGEMENTشركة ذات
125981
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
 07مارس  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  ،10رقم  ،7شارع الحرية ،غليز- ،
 40000مراكش املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تأسيس شركة ذات املسؤولية
باملميزات التالية:
املحدودة 
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك رقم التقييد في السجل التجاري :
125637
الوحيد.
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :كروب  11مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
صار اطلس.
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
متنوعة أو تشييد املباني.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
النواجي الوداية مراكش 40253 -
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها .PACMANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :شراء
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 3.100.000 :وبيع واستيراد وتصدير املنتوجات
اليدوية ومعدات الكمبيوتر ؛ تقديم
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  صرحان احماد  31.000 :الخدمات عن بعد..
عنوان املقر االجتماعي  :شقة ،10
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية رقم  ،7شارع الحرية ،غليز40000 - ،
مراكش املغرب.
وصفات ومواطن الشركاء :
املدة  التي تأسست من أجلها
السيد  صرحان احماد عنوانه(ا)
حي السعادة  رقم  164الدراركة الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
اكادير  80000اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد  Francois-Xavier, Guy,
 André PAYAN : 250حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
السيد  Mathieu, Joseph,
Benjamin CHEVALIER : 250
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  Francois-Xavier, Guy,
 André PAYANعنوانه(ا) Chemin
de Jansier 3 33710 Prignac-et Marcampsفرنسا.
السيد  Mathieu, Joseph,
 Benjamin CHEVALIERعنوانه(ا)
Rue marietton 69009 3 Rue 3
 mariettonفرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  Francois-Xavier, Guy,
 André PAYANعنوانه(ا) Chemin
de Jansier 3 33710 Prignac-et Marcampsفرنسا
السيد  Mathieu, Joseph,
 Benjamin CHEVALIERعنوانه(ا)
Rue marietton 69009 3 Rue 3
 mariettonفرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .135922
687I
STREET BUSINESS CENTER

MEL . COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم  ،10رقم  ،7زنقة الحرية،
جليز ،مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 MEL . COMMUNICATIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
 ،10رقم  ،7شارع الحرية ،غليز- ،
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري Rue marietton 69009 3 Rue 3 :
125805
 mariettonفرنسا
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 15فبراير  2022تم إعداد القانون التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  2022تحت رقم .136105
املحدودة باملميزات التالية:
688I
شكل الشركة  :شركة ذات
FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
املسؤولية املحدودة.
STE OUACH EXPERT
تسمية الشركة متبوعة عند 
SERVICE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MEL . :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.COMMUNICATION
الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :التسويق
تأسيس شركة
الرقمي  ،منظم خدمات املعلومات ،
تجاري  ،االتصال عبر اإلنترنت وإدارة  FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03
عالقات العمالء ؛ تنظيم األحداث
عنوان املقر االجتماعي  :شقة  ،10الطابق الثاني خنيفرة ،54000 ،
خنيفرة املغرب
رقم  ،7شارع الحرية ،غليز40000 - ،
STE OUACH EXPERT SERVICE
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
ادريس الثاني الطابق  1رقم 169
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة   Mélanie, Sandrine,خنيفرة  54000 -خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 Frédéric PONSART : 50حصة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد   Mathieu, Joseph,رقم التقييد في السجل التجاري :
4379
 Benjamin CHEVALIER : 50حصة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية  22أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة   Mélanie, Sandrine,محدودة ذات الشريك الوحيد 
 Frédéric PONSARTعنوانه(ا) باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
BD ST Loup, Bat à Pavillon ,227
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 Du Parc 13011مارسيليا فرنسا.
السيد   Mathieu, Joseph,الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
 Benjamin CHEVALIERعنوانه(ا)
 Rue marietton 69009 3 Rue 3اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.OUACH EXPERT SERVICE
 mariettonفرنسا.
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
األسماء الشخصية والعائلية
الدراسات و األعمال املختلفة .
ومواطن مسيري الشركة:
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
السيدة  Mélanie, Sandrine,
 Frédéric PONSARTعنوانه(ا) ادريس الثاني الطابق  1رقم 169
 BD ST Loup, Bat à Pavillon ,227خنيفرة  54000 -خنيفرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
 Du Parc 13011مارسيليا فرنسا
السيد   Mathieu, Joseph,الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 Benjamin CHEVALIERعنوانه(ا)

10653

درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ليلى واشن  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ليلى واشن عنوانه(ا)
مركز لهري خنيفرة   54000خنيفرة 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى واشن عنوانه(ا)
مركز لهري خنيفرة   54000خنيفرة 
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .213
689I
malartci

شركة محطة البزازة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

malartci
bd abdelkrim al khattabi imm
assalam 2eme etage BENI
MELLAL ، 23000، BENI MELLAL
MAROC
شركة محطة البزازة شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق
الوطنية  3221كم  8.5البزازة بني
مالل -اوالد يعيش  23000 -بني
مالل املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7027
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) عزيل
فاطمة كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  16ماي
 2022تحت رقم .459
690I

الجريدة الرسمية

10654
ACCOF

AMMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ACCOF
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 AMMSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تادلة الطابق  2درب مراكش بلوك 9
رقم  94العالية  28830 -املحمدية
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
30609
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 09ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AMMS
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
تادلة الطابق  2درب مراكش بلوك 9
رقم  94العالية  28830 -املحمدية
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  املصطفى سمناني 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد النور بوصحابا 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد درماح  334 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املصطفى سمناني

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

عنوانه(ا) ديور الخيرية زنقة  1رقم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  30ماي االبتدائية بالصويرة  بتاريخ  24ماي
 28830 31املحمدية املغرب.
 2022تحت رقم .183/2022
السيد  عبد  النور بوصحابا  2022تحت رقم .1172/1026
عنوانه(ا)  7زنقة سليمان عزمي
693I
692I
طابق  3شقة  4حي املستشفيات
MOGADOR GESTION
MOGADOR GESTION
 20503الدار البيضاء املغرب.
السيد  محمد  درماح عنوانه(ا) CONTROLE TAFETACHTE LE DOUAR DES ARGANIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
درب مكناس رقم  28830 221شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة
املحمدية املغرب.
الشريك الوحيد
MOGADOR GESTION
األسماء الشخصية والعائلية
حل شركة
1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
ومواطن مسيري الشركة:
MOGADOR GESTION
1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
السيد  محمد  درماح عنوانه(ا) 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
درب مكناس رقم AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA، 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46 28830 221
44000، ESSAOUIRA MAROC AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة  CONTROLE TAFETACHTE 44000، ESSAOUIRA MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  23ماي LE DOUAR DES ARGANIERS
وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان
 2022تحت رقم .961/1094
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 691Iالشريك الوحيد(في طور التصفية) بالطابق السفلي الكائن بدوار ريزازكة
جماعة تافتاشت  44000 -الصويرة 
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
ACCOF
املغرب
تغنيمين سيدي كاوكي 44000 -
تأسيس شركة ذات املسؤولية
UNO BATI
الصويرة املغرب.
املحدودة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
تحويل املقر االجتماعي للشركة
6167
.1835
ACCOF
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
اإلستثنائي
العام
الجمع
بمقت�ضى
 13ماي  2022تم إعداد القانون
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
املؤرخ في  23دجنبر  2021تقرر حل
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
محدودة ذات
مسؤولية
شركة ذات
MOHAMMEDIA MAROC
املحدودة باملميزات التالية:
LE
DOUAR
DES
الوحيد 
الشريك
 UNO BATIشركة ذات مسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
10.000
أسمالها
مبلغ
ARGANIERS
ر
محدودة ذات الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة.
دوار
اإلجتماعي
مقرها
درهم وعنوان
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة بني
تسمية الشركة متبوعة عند 
44000
كاوكي
سيدي
تغنيمين
يخلف املجمع السكني بيتي سكن
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
العقار
بيع
:
ل
الصويرة املغرب نتيجة
الطابق  1شقة  42عمارة  14مكرر
.CONTROLE TAFETACHTE
ي
..23/09/2021
بتاريخ
التجار
بقعة  28815 - 2املحمدية املغرب .
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
دوار
ب
التصفية
مقر
حدد
و 
تحويل املقر االجتماعي للشركة
تسيير العمليات التجارية و الخدماتية
44000
كاوكي
سيدي
تغنيمين
ي
رقم التقييد في السجل التجار
(التركيب و التحقق الدوري من أجهزة 
الصويرة املغرب.
.19341
القياس على املركبات)..
و عين:
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
عنوان املقر االجتماعي  :دكان
املؤرخ في  12ماي  2022تم تحويل
السيد(ة) مونيك انجيل ماري بالطابق السفلي الكائن بدوار ريزازكة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من كليمون و  عنوانه(ا) دوار الركاني جماعة تافتاشت  44000 -الصويرة 
«جماعة بني يخلف املجمع السكني سيدي كاوكي  44000الصويرة  املغرب.
بيتي سكن الطابق  1شقة  42عمارة  املغرب كمصفي (ة) للشركة.
املدة  التي تأسست من أجلها
 14مكرر بقعة  28815 - 2املحمدية
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة الشركة  99 :سنة .
املغرب « إلى «مجموعة لي اوركيدي 3على الصالحيات املخولة لهم محل
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
اقامة س الطابق  2الشقة ب 7شارع املخابرة و  محل تبليغ العقود و  درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد هطال  500 :حصة
الرياض  28830 -املحمدية املغرب « .الوثائق املتعلقة بالتصفية :
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بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة لطيفة جبيلو  الجمري
 400 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد عبد الصمد هطال 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد هطال عنوانه(ا) 37
زنقة فوركو  سانت جيرمان 78100
سان جيرمان أونلي فرنسا.
السيدة لطيفة جبيلو  الجمري
عنوانه(ا)  37زنقة فوركو  سانت
جيرمان  78100سان جيرمان أونلي
فرنسا.
السيد  عبد  الصمد  هطال
عنوانه(ا) زنقة  80رقم  73مجموعة
ج االلفة  20220البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الصمد  هطال
عنوانه(ا) زنقة  80رقم  73مجموعة
ج االلفة  20220البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .181/2022
694I
MOGADOR GESTION

AKERMOUD ENERGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 AKERMOUD ENERGIEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
املودنين اقرمود  44000 -الصويرة 
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
6169

الجريدة الرسمية

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 :
.AKERMOUD ENERGIE
غرض الشركة بإيجاز  :تسيير
العمليات التجارية و  الخدماتية
(استغالل و تسيير محطة وقود).
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
املودنين اقرمود  44000 -الصويرة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسماعيبل ملسوكر 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عادل ملسوكر  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد قدور ملسوكر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  اسماعيبل ملسوكر
عنوانه(ا) دوار املكادمة اقرمود
الصويرة  44000الصويرة املغرب.
السيد  عادل ملسوكر عنوانه(ا)
زنقة  626رقم  07اغراس بواركان
 80000اكادير املغرب.
السيد  قدور ملسوكر عنوانه(ا)
زنقة  626رقم  07اغراس بواركان
 80000اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عادل ملسوكر عنوانه(ا)
زنقة  626رقم  07اغراس بواركان
 80000اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .182/2022
695I

10655
COMPTASIG

KASSINO TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG
حي السالم بلوك  14رقم  2سيدي
سليمان  ،14200 ،سيدي سليمان
املغرب
 KASSINO TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
رقم  148شقة  02الطابق األول
شارع محمد الخامس سيدي قاسم
 16000سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
29173
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 :
.KASSINO TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
املستخدمين
نقل البضائع
األشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 
رقم  148شقة  02الطابق األول
شارع محمد  الخامس سيدي قاسم
 16000سيدي قاسم املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كصينو نور الدين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  كصينو نور الدين
عنوانه(ا) حي الليمون بلوك  18رقم
 14200 14سيدي سليمان .14200
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  كصينو نور الدين
عنوانه(ا) حي الليمون بلوك  18رقم
 14200 14سيدي سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 13
ماي  2022تحت رقم .240
696I
*’Entreprise assisstance *ENTASS

CONSTRUCTION 5D

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

*Entreprise assisstance
›*ENTASS
ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc
 CONSTRUCTION 5Dشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  04زنقة
الزياني وجدة  60000 -وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
39139
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23شتنبر  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 :
.CONSTRUCTION 5D
غرض الشركة بإيجاز  :مهندس
معماري
التخطيط الحضري واإلدارة
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الجريدة الرسمية
INTERIEURS
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
 تغيير عنوان الشركةوتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
عنوان الشركة  :املركز التجاري
الليمون محل س 4شارع الغزالي
الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .125129
698I

التصميم
عنوان املقر االجتماعي  04 :زنقة
الزياني وجدة  60000 -وجدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مباركي نور الدين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مباركي نور الدين عنوانه(ا)
 04زنقة الزياني وجدة  60000وجدة 
املغرب.
امغار عبد الغافور
األسماء الشخصية والعائلية
BOUHDID DE
ومواطن مسيري الشركة:
CONSTRUCTION
السيد مباركي نور الدين عنوانه(ا)
 04زنقة الزياني وجدة  60000وجدة  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املغرب
حل شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
امغار عبد الغافور
التجارية بوجدة  بتاريخ  06أبريل
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم
 2022تحت رقم .448
ل
 1 697Iالطابق االو تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
STE HTCPRO SARL
BOUHDID DE
 CONSTRUCTIONشركة ذات
AVANT GARDISTE
إعالن متعدد القرارات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
STE HTCPRO SARL
الوحيد(في طور التصفية)
ANGLE RUE MLY
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ABDERRAHMANE ET RUE
خياطين قيسرية الواسعة رقم 4
HASSAN BEN TABIT BUREAU
تطوان  93000 -تطوان املغرب.
N°1، 14000، KENITRA MAROC
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
« AVANT GARDISTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
.17803
الوحيد»
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها االجتماعي 7 :زنقة املؤرخ في  14يناير  2022تقرر حل
ستوكهولم املحيط  10000 -الرباط شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب.
الشريك الوحيد  BOUHDID DE
«إعالن متعدد القرارات»
 CONSTRUCTIONمبلغ رأسمالها
رقم التقييد في السجل التجاري 100.000 :درهم وعنوان مقرها
.129343
اإلجتماعي شارع خياطين قيسرية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي الواسعة رقم  4تطوان 93000 -
املؤرخ في  24ماي 2022
تطوان املغرب نتيجة ل  :الخسارة.
تم اتخاذ القرارات التالية:
و  حدد مقر التصفية ب شارع
قرار رقم  :1الذي ينص على خياطين قيسرية الواسعة رقم 4
مايلي - :إضافة اسم تجاري  OBOتطوان  93000 -تطوان املغرب.
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و عين:
السيد(ة) يونس بوحديد و 
عنوانه(ا) شارع محمد  الخراز رقم
 465تطوان  93000تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :شارع خياطين قيسرية الواسعة رقم
 4تطوان
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  10فبراير
 2022تحت رقم .576
699I
FLASH ECONOMIE

BALLON OVAL

إعالن متعدد القرارات

ديوان األستاذ بن شقرون كريم
موثق بالدار البيضاء
زاوية شارع إميل زوال  25زنقة
شامبينيي طابق 3
الدار البيضاء
« BALLON OVAL » SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال  400.000درهم
مقرها االجتماعي  /الدار البيضاء
زاوية زنقة كالي و زنقة بهيونفيل متجر
رقم
 1بموجب عقد  حرر من طرفاالستاد بن شقرون كريم موثق بالدار
البيضاء بتاريخ  25مارس 2022
تم تفويت  1360حصة اجتماعية
يمتلكها السيد  مو�سى دهرسماء في
رأسمال الشركة املسماة  BALLON
 OVAL SARLوذلك لفائدة  السيد 
بناني شكيب.
 2بموجب محضر الجمع العامالغير االعتيادي لشركاء شركة «
 ، »BALLON OVALشركة ذات
مسؤولية محدودة  املنعقد  بالدار
البيضاء بتاريخ  25مارس  2022تقرر
ما يلي :
• املصادقة على عملية التفويت
السالفة الذكر.

• استقالة السادة  مو�سى
دهرسماء و بناني شكيب من منصبهم
كمسيرين للشركة.
• تعيين السيد شكيب بناني مسيرا
وحيدا للشركة ملدة  غير محدودة 
وبدلك تلتزم الشركة بالتوقيع
الوحيد للمسير الوحيد.
• تحديث القانون األسا�سي
للشركة.
 3تم اعتماد قانون أسا�سيمحدث للشركة «»BALLON OVAL
شركة محدودة  املسؤولية بموجب
عقد  حرر من طرف األستاذ  بن
شقرون كريم بتاريخ  25مارس .2022
 4تم اإليداع القانوني باملحكمةالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .825075
للخالصة والبيان
بنشقرون كريم
موثق
700I
FLASH ECONOMIE

TETOUANE CITY
إعالن متعدد القرارات

ديوان األستاذ بن شقرون كريم
موثق بالدار البيضاء
زاوية شارع إميل زوال  25زنقة
شامبينيي طابق 3
الدار البيضاء
« TETOUANE CITY» SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
برأسمال  100.000درهم
مقرها االجتماعي  /إقامة سعد 2
عمارة رقم  3الشقة  15هرهورة 
تمارة
نص اعالني
 1بموجب عقد  توثيقي حررمن طرف االستاد بن شقرون كريم
موثق بالدار البيضاء بتاريخ  18ابريل
 2022قام السيد  ر�ضى بنبراهيم
بتفويت جميع الحصص االجتماعية
و مجموعها  1.000حصة اجتماعية
يمتلكها في رأسمال الشركة املسماة 
 - -TETOUANE CITYشركة
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محدودة املسجلة في السجل التجاري
للدار البيضاء تحت رقم 310537
قررا :
 تحويل املقر االجتماعي للشركةمن  17:شارع با حماد ،الطابق الثاني
،رقم ، 3بلفدير ،الدار البيضاء
إلى :إقامة عالية،عمارة  أ ،60شارع
موالي إسماعيل  ،الطابق األول
٬رقم أ ٬ 8حي الصخور السوداء الدار
البيضاء.
 تحيين القانون الداخلي للشركة.تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
نونبر  2021تحت رقم.802254
702I

محدودة  املسؤولية بشريك وحيد 
وذلك لفائدة» ساما انفست « شركة
محدودة املسؤولية .
 2بموجب محضر الجمع العامالغير االعتيادي لشركاء شركة
« ، « TETOUANE CITYاملنعقد 
بالدار البيضاء بتاريخ  18ابريل 2022
تقرر ما يلي :
• املصادقة على عملية التفويت
السالفة الذكر.
• استقالة السيد  ر�ضى بنبراهيم
من منصبه كمسير وحيد للشركة.
• تعيين السيد  زهير عبد  الهادي
مسيرا وحيدا للشركة ملدة  غير
محدودة وبدلك تلتزم الشركة
بالتوقيع الوحيد للمسير الوحيد.
تحديث القانون األسا�سي
•
malartci
للشركة
شركة اكسبيربابتري
 3تم اعتماد قانون أسا�سيشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدث للشركة «TETOUANE CITY
الشريك الوحيد
« شوكة محدودة املسؤولية بشريك
توسيع نشاط الشركة
وحيد  بموجب عقد  حرر من طرف
malartci
األستاذ بن شقرون كريم بتاريخ 18
bd abdelkrim al khattabi imm
ابريل .2022
assalam 2eme etage BENI
 4تم اإليداع القانوني باملحكمةMELLAL ، 23000، BENI MELLAL
التجارية بالرباط بتاريخ  26ابريل
MAROC
 2022تحت رقم .125012
شركة اكسبير بابتري شركة ذات
للخالصة والبيان
بنشقرون كريم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
موثق
الوحيد
 701Iوعنوان مقرها االجتماعي محل رقم
 13تجزئة الحسنى  22اوالد عياد بني
FLASH ECONOMIE
مالل  23000 -بني مالل املغرب.
GLOBAL ZEN CARGO
توسيع نشاط الشركة
TRADE
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.9047
تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة كلوبال زن كاركو ترايد 
«  GLOBAL ZEN CARGO TRADEاملؤرخ في  25أبريل  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
» SARL
الشركة الحالي :
تحويل املقر االجتماعي لشركة
بيع العقاقير.
كلوبال زن كاركو ترايد .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير عادي املنعقد بتاريخ  20اكتوبر االبتدائية ببني مالل بتاريخ  11ماي
 2020فإن الشريكين في شركة كلوبال  2022تحت رقم .451
703I
زن كاركو ترايد شركة ذات مسؤولية

10657

LE LEGALISTE
تجزئة عين العاطي  2رقم 218
 52000 STE GENERATION CAMPUSالراشيدية املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد  حسن سعادة  عنوانه(ا)
LE LEGALISTE
تجزئة عين العاطي  2رقم 218
ANGLE RUE DES MESANGES
 52000الراشيدية املغرب
ET BD ABDERRAHIM BOUABID
تم اإليداع القانوني باملحكمة
APPT N° 9 OASIS CASABLANCA
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25أبريل
، 20000، CASABLANCA
 2022تحت رقم .-
MAROC
704I
STE GENERATION CAMPUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
فيسكونت خدمات
الشريك الوحيد
STE BAK›S TECVHNOLOGY
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
الحاج حسين الخينج 52000 -
&SERVICES SARL AU
الراشيدية املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
فيسكونت خدمات
15915
شارع محمد حجاج تطوان،93040 ،
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تطوان املغرب
 06أبريل  2022تم إعداد القانون
STE BAK›S TECVHNOLOGY
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 &SERVICES SARL AUشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي
مسؤولية محدودة ذات الشريك
COMPLEXE BELLA VISTA T17الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  F-A 10 BAHIA NEGRO ETAGE
02 CABO NEGRO - 93200
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.GENERATION CAMPUS
.MARTIL MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :مجمع
رفع رأسمال الشركة
سكني جامعي ,مقهى ,مطعم..
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
.18543
الحاج حسين الخينج 52000 -
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
الراشيدية املغرب.
املؤرخ في  08أبريل  2022تم رفع
املدة  التي تأسست من أجلها
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «90.000
الشركة  99 :سنة .
درهم» أي من « 10.000درهم» إلى
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
« 100.000درهم» عن طريق  :تقديم
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حسن سعادة   1.000 :حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية االبتدائية بتطوان بتاريخ  28أبريل
 2022تحت رقم .1320
وصفات ومواطن الشركاء :
705I
السيد  حسن سعادة  عنوانه(ا)
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MBLANCHISSERIE SARL

911AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 911أجن�سي
زاوية زنقة االمير موالي عبدهللا و 
زنقة النخلة عمارة  1طابق  4شقة 7
 ،20000 ،الدارالبيضاء املغرب
 911AGENCYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
االمير موالى عبد هللا و زنقة النخلة
اقامة  1طابق  4الشقة 20000 - 7
الدالرالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
540523
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 :
.911AGENCY
غرض الشركة بإيجاز  : :وكالة
التواصل الرقمي  -اإلعالميات
استيراد-تصدير-تجارة- اشغال متنوعةعنوان املقر االجتماعي  :زاوية زنقة
االمير موالى عبد هللا و زنقة النخلة
اقامة  1طابق  4الشقة 20000 - 7
الدالرالبيضاء املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  علي بطاش  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  اسماعيل الهدري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  علي بطاش عنوانه(ا)

اقامة ديور طماريس عمارة  31
شقة  08دار بوعزة النواصر 27182
الدارالبيضاء املغرب.
السيد  اسماعيل الهدري
عنوانه(ا)  453شارع املنظر العام
كليفورنيا  20153الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  علي بطاش عنوانه(ا)
اقامة ديور طماريس عمارة  31
شقة  08دار بوعزة النواصر 27182
الدارالبيضاء املغرب
السيد  اسماعيل الهدري
عنوانه(ا)  453شارع املنظر العام
كليفورنيا  20153الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أبريل  2022تحت رقم .821591
706I
ELMGHARI BTP

ELMGHARI BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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واألعمال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  32 :شارع
البنفسج إقامة زيتونة طابق  2رقم
 20130 - 21البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  املغاري األمين 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  املغاري نسيم 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املغاري األمين عنوانه(ا)
مركز عين بيدا  91022وزان املغرب.
السيد  املغاري نسيم عنوانه(ا)
إقامة مريم بناء  Eشقة  4شارع حسن
 2اكدال  10020الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املغاري األمين عنوانه(ا)
مركز عين بيدا وزان  91022وزان
املغرب
السيد  املغاري نسيم عنوانه(ا)
إقامة مريم بناء  Eشقة  4شارع حسن
 2اكدال الرباط  10020الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم .-
707I

ELMGHARI BTP
 ELMGHARI BTPشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  32شارع
البنفسج إقامة زيتونة طابق  2رقم
 20130 - 21البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
LE LEGALISTE
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
STE FITNOW
544305
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
في
مؤرخ
عرفي
بمقت�ضى عقد 
الشريك الوحيد
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
LE LEGALISTE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ANGLE RUE DES MESANGES
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات ET BD ABDERRAHIM BOUABID
APPT N° 9 OASIS CASABLANCA
املسؤولية املحدودة.
، 20000، CASABLANCA
تسمية الشركة متبوعة عند 
MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 STE FITNOWشركة ذات
.ELMGHARI BTP
مسؤولية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  :البناء

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16
قصر آيت الحاج حسين الخينج -
 52000الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
15909
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 STE :
.FITNOW
غرض الشركة بإيجاز  :مجمع
ريا�ضي.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 16
قصر آيت الحاج حسين الخينج -
 52000الراشيدية املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حسن سعادة  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حسن سعادة  عنوانه(ا)
تجزئة عين العاطي  2رقم 218
 52000الراشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  حسن سعادة  عنوانه(ا)
تجزئة عين العاطي  2رقم 218
 52000الراشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  21أبريل
 2022تحت رقم .-
708I
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CAGERE

AMBP MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CAGERE
 258زنقة مصطفى املعاني ،
 ،20130الدار البيضاء املغرب
 AMBP MOROCCOشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
صبري بوجمعة الطابق األول شقة
رقم  20110 - 6الدار البيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.365897
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 AMBP MOROCCOمبلغ رأسمالها
 200.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  12زنقة صبري بوجمعة
الطابق األول شقة رقم 20110 - 6
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :وقف
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  12زنقة
صبري بوجمعة الطابق األول شقة
رقم  20110 - 6الدار البيضاء املغرب.
و عين:
رشيد  بنعمرو 
السيد(ة)
و  عنوانه(ا)  76شارع موالي
ادريس االول الدور 4شقة  13حي
املستشفيات  20250الدار 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 01
يونيو  2022تحت رقم .826127
709I
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LE LEGALISTE
 52000الراشيدية املغرب.
MONTRIVER GROUP
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد  حسن سعادة  عنوانه(ا)
تأسيس شركة
تجزئة عين العاطي  2رقم 218
LE LEGALISTE
 52000الراشيدية املغرب
ANGLE RUE DES MESANGES
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ET BD ABDERRAHIM BOUABIDاالبتدائية بالرشيدية بتاريخ  25أبريل
 2022 APPT N° 9 OASIS CASABLANCAتحت رقم .-
، 20000، CASABLANCA
710I
MAROC
STREET BUSINESS CENTER
 MONTRIVER GROUPشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
Jab-jad Filaha
الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
قصر آيت الحاج حسين الخينج -
STREET BUSINESS CENTER
 52000الراشيدية املغرب
عمارة رقم  ،10رقم  ،7زنقة الحرية،
تأسيس شركة ذات مسؤولية
جليز ،مراكش  ،40000 ،مراكش
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب
 Jab-jad Filahaشركة ذات
15901
مسؤولية محدودة ذات الشريك
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 06أبريل  2022تم إعداد القانون
الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
محدودة ذات الشريك الوحيد   ، 2عمارة جاسم  ،الطابق األول ،
رقم  ، 139شارع محمد الخامس ،
باملميزات التالية:
كيليز  40000 -مراكش املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  رقم التقييد في السجل التجاري :
125985
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
.MONTRIVER GROUP
 04ماي  2022تم إعداد القانون
غرض الشركة بإيجاز  :فندق.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  17األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
قصر آيت الحاج حسين الخينج  -محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
 52000الراشيدية املغرب.
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  حسن سعادة   1.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها Jab- :
.jad Filaha
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
غرض الشركة بإيجاز  :تربية
األسماء الشخصية والعائلية
الحلزون؛ تربية املوا�شي والدواجن؛
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حسن سعادة  عنوانه(ا) تصدير واستيراد املنتجات الزراعية.
تجزئة عين العاطي  2رقم 218
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب

10659

رقم  ، 2عمارة جاسم  ،الطابق األول
 ،رقم  ، 139شارع محمد الخامس ،
كيليز  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام جبران  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  هشام جبران عنوانه(ا)
الحي الشتوي إقامة لؤلؤة األطلس 1
عمارة ج الشقة  40000 34مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف جبران عنوانه(ا)
 02زنقة سيدي بوغابة حي البركة
القرية  11000سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .136309
711I
COMPTA-YASS SARL AU

CAFE DORVAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU
IMM IBN KHALDOUN AV IBN
KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،
46000، SAFI MAROC
 CAFE DORVALشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة
االقحوان تجزئة كوار حي الفردوس
آسفي املغرب  46000 -آسفي
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
12839
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في

الجريدة الرسمية

10660

 24ماي  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 CAFE :
.DORVAL
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
عنوان املقر االجتماعي  23 :زنقة
االقحوان تجزئة كوار حي الفردوس
آسفي املغرب  46000 -آسفي املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد معين احمد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  معين احمد  عنوانه(ا)
 23زنقة االقحوان تجزئة كوار حي
الفردوس آسفي املغرب 46000
آسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  معين احمد  عنوانه(ا)
 23زنقة االقحوان تجزئة كوار حي
الفردوس آسفي املغرب 46000
آسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم ******.
712I
sofoget

EXCELLENCE BUILDINGS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc

EXCELLENCE BUILDINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
 59موالي عبد العزيز إقامة
موالي عبد العزيز رقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65459
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20ماي  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 :
.EXCELLENCE BUILDINGS
غرض الشركة بإيجاز  :انعاش
عقاري
اشغال عامة و اعمال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :القنيطرة 
 59موالي عبد  العزيز إقامة موالي
عبد العزيز رقم  14000 - 4القنيطرة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  جمال الزياتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  جمال الزياتي 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  جمال الزياتي عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  جمال الزياتي عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة يناير  2022أعطى  IDAZISاملسجل
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  30ماي بالسجل التجاري  211127باملحكمة
 2022تحت رقم .91516
التجارية بالدار البيضاء حق التسيير
 713Iالحر لألصل التجاري الكائن ب الرقم
 14الرقم  164حي موالي عبد  هللا
ايت ربيع
عين الشق  20480 -الدارالبيضاء
YERS DISTRIBUTION
املغرب لفائدة  محمد  شوكري ملدة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 3سنة تبتدئ من  01يناير  2022و 
تفويت حصص
تنتهي في  31دجنبر  2024مقابل مبلغ
ايت ربيع
شهري قيمته  6.000درهم.
LOT ALKHALIL 1 NR 99
715I
MHAMID MARRAKECH ،
 ،40160مراكش املغرب
EUROMED COMPTA-SARL
 YERS DISTRIBUTIONشركة ذات
TOGATHER DISTRIBUTION
املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
اوالد رحو اغواطيم الحوز 42304 -
الشريك الوحيد
مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
تفويت حصص
EUROMED COMPTA-SARL
رقم التقييد في السجل التجاري
Bureau N° 4 1er etage Imm
.110501
N° 1106 Lot Al Massar
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
QI Marrakech ، 40000،
املؤرخ في  08أبريل  2022تمت
MARRAKECH MAROC
املصادقة على :
TOGATHER DISTRIBUTION
تفويت السيد  (ة) عبدالواحد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حاجي  330حصة اجتماعية من
الشريك الوحيد
أصل  330حصة لفائدة  السيد  (ة)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
محمد  العيسوي بتاريخ  08أبريل
املسار رقم  1106الطابق التالت
.2022
الحي الصناعي مراكش 40000 -
تفويت السيد  (ة) عبدالرحمان
مراكش املغرب.
ايت املودن  340حصة اجتماعية
رفع رأسمال الشركة
من أصل  340حصة لفائدة  السيد 
رقم التقييد في السجل التجاري
(ة) محمد العيسوي بتاريخ  08أبريل
.2022
.116791
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
التجارية بمراكش بتاريخ  01يونيو  املؤرخ في  25أبريل  2022تم
 2022تحت رقم .136319
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
 625.000« 714Iدرهم» أي من «500.000
درهم» إلى « 1.125.000درهم» عن
IDAZIS
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
IDAZIS
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املعنويون)
التجارية بمراكش بتاريخ  19ماي
عقد تسيير حر ألصل تجاري
 2022تحت رقم .135885
IDAZIS
716I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي 03
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مكتب املحاسبة

سمارت سيستك () SMART SYSTECH

QUALITY DRUS

«« «RAYAGE AGREرياج أجري

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

«« « RAYAGE AGREرياج أجري «
شركه ذات مسؤولية محدده
 6شارع مرس سلطان شقة
 3الطابق األول ،20130 ،
الدارالبيضاء املغرب
«« « RAYAGE AGREرياج أجري «
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6شارع
مرس سلطان شقة  3الطابق األول
  20130 -الدار البيضاء املغرب.تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.349917
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) حلوي
رضاء كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .18326
718I

مكتب املحاسبة
 9عمارة قبيل شارع الجيش امللكي
سيدي بنور ،24350 ،سيدي بنور
املغرب
 QUALITY DRUSشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي
MAGASIN, N° 41, RUE
ABDELKHALEK TORRES 9, SIDI
 BENNOUR 24350سيدي بنور
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3143
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 QUALITY DRUSمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي MAGASIN, N° 41, RUE
ABDELKHALEK TORRES 9, SIDI
 BENNOUR 24350سيدي بنور
NEGOCEMAR
املغرب نتيجة ل ., :
M.BAGHDADI
و  حدد مقر التصفية ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
MAGASIN, N° 41, RUE
تأسيس شركة
ABDELKHALEK TORRES SIDI
NEGOCEMAR
 BENNOUR 24350سيدي بنور
RUE HARIRI IMB HALIMA N°12
املغرب.
 ،، 90000طنجة املغرب
و عين:
 M.BAGHDADIشركة ذات
السيد(ة) عبد الخالق امهيدرة و 
املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا)  34اقامة الصفاء عمارة 9
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الشقة  10الجديدة   24300سيدي
الشاطئ رقم  28طنجة البالية -
بنور املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 90000طنجة املغرب
 وعند  اإلقتضاء الحدود
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املفروضة على الصالحيات املخولة
املحدودة 
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية  :رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
127277
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 31
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18أبريل  2022تم إعداد القانون
ماي  2022تحت رقم .103
 717Iاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية

املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.M.BAGHDADI
غرض الشركة بإيجاز  :محل
للوجبات الخفيفة
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الشاطئ رقم  28طنجة البالية -
 90000طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حوحود محمد  250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حوحود حمزة  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد  البغدادي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حوحود محمد  عنوانه(ا)
طنجة البالية زنقة  116رقم 5
 90000طنجة املغرب.
السيد  حوحود حمزة  عنوانه(ا)
طنجة البالية زنقة  108رقم 4
 90000طنجة املغرب.
السيد محمد البغدادي عنوانه(ا)
تجزئة الشاطئ الزنقة  28القطعة
 28الطابق  2طنجة البالية 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد البغدادي عنوانه(ا)
تجزئة الشاطئ الزنقة  28القطعة
 28الطابق  2طنجة البالية 90000
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  17ماي
 2022تحت رقم .4272
719I

10661
سمارت سيستك () SMART SYSTECH

سرفيكورب ()SERVECORP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

سرفيكورب ( )SERVECORPشركه
ذات مسؤولية محدده شريك وحيد
إقامة عبداملومن مركز زاوية
عبداملومن و شارع أنوال الطابق
التاني مكتب ،20130 ، - 202
الدارالبيضاء املغرب
سرفيكورب ( )SERVECORPشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
عبداملومن مركز زاوية عبداملومن
و شارع أنوال الطابق التاني مكتب
 20130 - - 202الدار البيضاء
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.428379
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  19ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) علوي
هشام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .18867
720I
fidmbk

BIBTI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري  ،16150 ،مشرع
بلقصيري املغرب
 BIBTI TRANSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
النويرات النويرات بلقصيري -
 16150مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية

الجريدة الرسمية

10662

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
759
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 BIBTI :
.TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
األشخاص و البضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
النويرات النويرات بلقصيري -
 16150مشرع بلقصيري املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة60.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  هشام البيبطي 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  هشام البيبطي عنوانه(ا)
دوار النويرات النويرات 16150
مشرع بلقصيري املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  هشام البيبطي عنوانه(ا)
دوار النويرات النويرات 16150
مشرع بلقصيري املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ
 30ماي  2022تحت رقم .56
721I
global audit partners

palmeraie holding
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

global audit partners
Avenue Hassan II rond point

saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
 palmeraie holdingشركة
املساهمة
وعنوان مقرها االجتماعي مجمع
النخيل مراكش  1487 -مراكش
املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
39377
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أبريل  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «palmeraie
«africorp
إلى
»holding
. »consortium
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .136321
722I
kdmcompta

COLIS IKHWANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

kdmcompta
شارع ابن رشد عمارة العلج رقم 5/5
 ،60000 ،وجدة املغرب
 COLIS IKHWANEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
 37حي املير علي وجدة 60000 -
وجدة املغرب.
تفويت حصص
ي
رقم التقييد في السجل التجار .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) لبنى حسناوي
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
محمد ازنداز بتاريخ  08نونبر .2021
تفويت السيد  (ة) لبنى حسناوي
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
يوسف حضوري بتاريخ  08نونبر
.2021
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة  بتاريخ  21يونيو 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .169
الشريك الوحيد
723I
TRANSPORT QUATRE CHEMINS

PARAPHARMACIE SABRI
تأسيس شركة

global audit partners

YAS DELICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

global audit partners
Avenue Hassan II rond point
saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
 YAS DELICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجنيدعمارة ميرادور ب رقم - 9
املعارف  20370 -الدار البيظاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.500005
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) محمد  العربي
حلمي  170حصة اجتماعية من
أصل  330حصة لفائدة  السيد  (ة)
محمد مهدي العلوي بتاريخ  25أبريل
.2022
تفويت السيد  (ة) محمد  العربي
حلمي  80حصة اجتماعية من أصل
 330حصة لفائدة  السيد  (ة) عمر
أبوسلهام بتاريخ  25أبريل .2022
تفويت السيد  (ة) محمد  العربي
حلمي  80حصة اجتماعية من
أصل  330حصة لفائدة  السيد  (ة)
ياسمينة حاجبي بتاريخ  25أبريل
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .825824
724I

STE PARAPHARMACIE SABRI
N°04 IMM. N°02 LES JARDINS
D›AGADIR CITE EL MASSIRA
AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC
 PARAPHARMACIE SABRIشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 04
عمارة  02حدائق أكادير أكادير -
 80000اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
48817
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 01شتنبر  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 :
.PARAPHARMACIE SABRI
غرض الشركة بإيجاز :
MARCHAND D’ARTICLE ET
PRODUITS PARAMEDICAUX ET
.PARAPHARMACEUTIQUES
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 04
عمارة   02حدائق أكادير أكادير -
 80000اكادير املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  فتيحة صبري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية
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السيدة  فتيحة صبري عنوانه(ا)
شارع عالل الفا�سي زنقة  3106رقم
 16الدشيرة  انزكان  80000انزكان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  فتيحة صبري عنوانه(ا)
شارع عالل الفا�سي زنقة  3106رقم
 16الدشيرة  انزكان  80000انزكان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  15شتنبر
 2021تحت رقم .106443
725I
ائتمانية الجوهرة

CONFIANCE INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ائتمانية الجوهرة
الرقم  163زنقة تامسنة بلوك
جميلة الطابق الثاني ،25000 ،
خريبكة اململكة املغربية
 CONFIANCE INDUSTRIEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  351 :زنقة
الزنبق حي الهناء  25000 -خريبكة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.913
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06فبراير  2013تقرر حل
 CONFIANCE INDUSTRIEشركة
ذات املسؤولية املحدودة  مبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  351زنقة الزنبق
حي الهناء  25000 -خريبكة املغرب
نتيجة لعدم اشتغال الشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد  مغات و 
عنوانه(ا)  351زنقة الزنبق حي الهناء
 25000خريبكة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12ماي  2022وفي  351زنقة

تم اإليداع القانوني باملحكمة
الزنبق حي الهناء  25000 -خريبكة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  30ماي
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة  2022تحت رقم .56/2022
727I
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .249/2022
«»BASMAT AL NAHAR
726I

«»BASMAT AL NAHAR

2S COMPTE

مطبعة ابو آية

إعالن متعدد القرارات

2S COMPTE
CR OULED GOUAOUCH
CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC
مطبعة ابو آية «شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 5 :الطابق
االول تجزئة بني سمير 25050 -
وادي زم املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.333
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09ماي  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع حصص اجتماعية من طرف
السيدة  مجدولي سارة  رقم ب.ت.و.
 JK5218إلى السيد حاكمي شرقاوي
رقم ب.ت.وQ92309 .
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد  حاكمي شرقاوي رقم
ب.ت.و Q92309 .كمسير جديدة 
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
حاكمي شرقاوي  200000.00درهم
بند  رقم  :7الذي ينص على
مايلي :حاكمي شرقاوي  2000حصة
اجتماعية
بند  رقم  :13الذي ينص على
مايلي :التسيير:حاكمي شرقاوي رقم
ب.ت.وQ92309 .

إعالن متعدد القرارات

10663
األستاذ محمد بن عبد الجليل

AL FORATE LILISTITMAR
إعالن متعدد القرارات

األستاذ محمد بن عبد الجليل
 13شارع جوالن رقم  16و 17
الطابق الثالث  ،30000 ،فاس
املغرب
« AL FORATE LILISTITMARشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 13 :شارع
الجوالن ضهر املهراز مجمع مكاتب
األطلس الطابق  5مكتب رقم - 28
 30070فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.60687
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
توسيع نشاط الشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسيرة  جديدة  اآلنسة مريم
بصير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
نشاط الشركة هو اإلنعاش العقاري،
الفالحة ،اإلستيراد و التصدير
بند  رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تسيرالشركة السيدة  بثينة
فريش واآلنسة مريم بصير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  31ماي 2022
تحت رقم .2371
729I

«»BASMAT AL NAHAR
RDC, Douar El Gharbia,
Commune El Haouzia,
 ،Azemmour. ، 24100الجديدة 
املغرب
«« »BASMAT AL NAHARشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مراب
رقم  ،2تجزئة دوار الحاج عباس،
الجديدة  24000 -الجديدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.14865
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 1املصادقة على تفويت السيد أحمد  العبدي جميع حصصه في
الشركة ( )1000حصة لفائدة السيد 
أحمد العسري - .تعيين السيد أحمد 
العسري كمسير للشركة ملدة  غير
محدودة  بعد  استقالة السيد  أحمد 
العبدي - .نقل مقر الشركة من مراب
رقم  ،2تجزئة دوار الحاج عباس،
الجديدة  إلى السفلي ،دوار الغربية،
جماعة الحوزية ،ازمورز
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET
GESTION DES AFFAIRES
بند  رقم  :4-6-7-14الذي ينص
على مايلي :البنود الخاصة بمقر MOISSY CONSTRUCTION
الشركة وحصص الشركاء ومسير شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشركة.
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ  23ماي
CABINET KAMFIN DE LA
 2022تحت رقم .27840
COMPTABILITE ET GESTION
728I
DES AFFAIRES
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RES RAHMA R PRINCIPAL 19
OURIAGHEL 2 « RAHMA
1 « N°130 Tanger ، 90000،
TANGER MAROC
MOISSY CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل  14اقامة موالي
اسماعيل الطابق الثالث رقم 9
طنجة  90000 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127705
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  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 :
.MOISSY CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :البناء
واألعمال املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي اسماعيل  14اقامة موالي
اسماعيل الطابق الثالث رقم 9
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  السقال يوسف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السقال يوسف عنوانه(ا)
حي الزودية زنقة الشهيدة  املسافر
عائشة رقم  5طنجة  90000طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد السقال يوسف عنوانه(ا)
حي الزودية زنقة الشهيدة  املسافر
عائشة رقم  5طنجة  90000طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .5022
730I
TRANSPORT QUATRE CHEMINS

CAFE MISSISSIPI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نادية زهيد  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة رميساء بن السيد 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  هيثم بن السيد  100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  أروى بن السيد  100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ميلود البويهي عنوانه(ا)
اقامة افاق املالية مجمع  164عمارة 
ب الشقة  202الوفاق بنسركاو 
أكادير  80000أكادير املغرب.
السيدة نادية زهيد عنوانه(ا) حي
االسماعيلية عمارة  ملير الشقة 03
العيون  70000العيون املغرب.
السيدة  رميساء بن السيد 
عنوانه(ا) دوار اللوبيد  قصر املجاز
فحص انجرة  94152انجرة املغرب.
السيد هيثم بن السيد عنوانه(ا)
دوار اللوبيد قصر املجاز فحص انجرة 
 94152انجرة املغرب.
السيدة أروى بن السيد عنوانه(ا)
دوار اللوبيد قصر املجاز فحص انجرة 
 94152انجرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ميلود البويهي عنوانه(ا)
اقامة افاق املالية مجمع  164عمارة 
ب الشقة  202الوفاق بنسركاو 
أكادير  80000اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .110055
731I

STE MISSISSIPI SARL
N°6 IMMEUBLE N°1 LES
JARDINS D›AGADIR AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
 CAFE MISSISSIPIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6
عمارة رقم  1حدائق أكادير أكادير -
 80000اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
51565
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 CAFE :
.MISSISSIPI
غرض الشركة بإيجاز SALON- :
DE THE ; CAFE
 .RESTAURANT ,FAST FOODFLASH ECONOMIE
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 6
عمارة رقم  1حدائق أكادير أكادير -
OUAD BOBINAGE
 80000اكادير املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
املدة  التي تأسست من أجلها
OUAD BOBINAGE
الشركة  99 :سنة .
شركة ذات مسؤولية محدودة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
مقرها اإلجتماعي 357 :شارع
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ميلود البويهي  500 :حصة محمد  - 5الطابق  5الشقة رقم 9

فضاء ا - 2/الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
544483
:بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
:OUAD BOBINAGEتسمية
الشركة
غرض الشركة بإيجاز  :إصالح -
لف  -تجديد املحركات الكهربائية
عنوان املقر االجتماعي 357 :
شارع محمد - 5الطابق  5الشقة رقم
 9فضاء ا - 2/الدار البيضاء
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي
السيد  محمد واد  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة
السيد  عبد  الفتاح واد 250:
حصة بقيمة  100درهم للحصة
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء
السيد  محمد واد عنوانه 103
زنقة زينب اسحاق الفيليت -الدار
البيضاء
السيد  عبد  الفتاح واد عنوانه
 103زنقة زينب اسحاق الفيليت ع
ب  -الدار البيضاء
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة
السيد  محمد واد عنوانه 103
زنقة زينب اسحاق الفيليت  -الدار
البيضاء
السيد  عبد  الفتاح واد عنوانه
 103زنقة زينب اسحاق الفيليت ع
ب  -الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملركز
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء
بتاريخ  19ماي  2022تحت رقم
2168
732I
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MBLANCHISSERIE SARL

MBLANCHISSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MBLANCHISSERIE SARL
 ،27182 ، .الدارالبيضاء املغرب
 MBLANCHISSERIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
النصر ،محل ، 3Aاقامة فيونصري
بوسكورة الحي الصناعي اوالد
صالح ،اقليم النواصر 27182 -
الدالرالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544135
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 :
.MBLANCHISSERIE
غرض الشركة بإيجاز  :تصبين-
تنظيف –صباغة ( معظم أنواع
األلبسة و األقمشة و األفرشة (أثاث
زرابي –سجادات ).....للمنازل و 
للمقاوالت و  ملختلف املؤسسات و 
الفاعلين اإلقتصاديين  :شركات-
مؤسسات – مالعب -دور الشباب-
مساجد -مكاتب عمومية و حرة) .....
 تصنيع وبيع مواد التنظيف –استيراد وتصدير – و  تجارة-
أشغل مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
النصر ،محل ، 3Aاقامة فيونصري
بوسكورة  الحي الصناعي اوالد
صالح ،اقليم النواصر 27182 -
الدالرالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد  اسماعيل الهدري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زكرياء الهدري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  اسماعيل الهدري
عنوانه(ا)  453شارع املنظر العام
كليفورنيا  20153الدارالبيضاء
املغرب.
السيد  زكرياء الهدري عنوانه(ا)
شقة  9زنقة أصيلة حسان 10020
الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  اسماعيل الهدري
عنوانه(ا)  453شارع املنظر العام
كليفورنيا  20153الدارالبيضاء
املغرب
السيد  زكرياء الهدري عنوانه(ا)
شقة  9زنقة أصيلة حسان 10020
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2022تحت رقم . 825256
733I
FLASH ECONOMIE

BALLON OVAL

إعالن متعدد القرارات

ديوان األستاذ بن شقرون كريم
موثق بالدار البيضاء
زاوية شارع إميل زوال  25زنقة
شامبينيي طابق 3
الدار البيضاء
« BALLON OVAL » SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال  400.000درهم
مقرها االجتماعي  /الدار البيضاء
زاوية زنقة كالي و زنقة بهيونفيل متجر
رقم 10
 1بموجب عقد  حرر منطرف االستاد بن شقرون كريم موثق
بالدار البيضاء بتاريخ  12ابريل 2021
تم تفويت  2640حصة اجتماعية
يمتلكها الشركاء في رأسمال الشركة

10665

املسماة  BALLON OVAL SARLعلى
الشكل التالي /
 190حصة اجتماعية من طرف
مو�سى دهرسماء
 1225حصة اجتماعية من طرف
نادية دهرسماء
 1225حصة اجتماعية من طرف
سارة مريم دهرسماء
وذلك لفائدة كل من /
بناني شكيب بنسبة  240حصة
اجتماعية
بناني زكرياء بنسبة  800حصة
اجتماعية
بناني ر�ضى بنسبة  800حصة
اجتماعية
بناني خديجة بنسبة  800حصة
اجتماعية.
 2بموجب محضر الجمعالعام الغير االعتيادي لشركاء شركة
«  ، » BALLON OVALشركة ذات
مسؤولية محدودة  املنعقد  بالدار
البيضاء بتاريخ  12ابريل  2021تقرر
ما يلي :
املصادقة على عملية التفويت
السالفة الذكر.
استقالة السيد  مو�سى دهرسماء
من منصبه كمسير وحيد للشركة.
تعيين السيد مو�سى دهر سماء و 
السيد شكيب بناني مسيرين للشركة
ملدة غير محدودة وبدلك تلتزم الشركة
بالتوقيع املشترك للمسيرين.
 3تم اإليداع القانوني باملحكمةالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2021تحت رقم .779345
734I
SOYACOM

SOCIETE ZELLIGE DESIGN
POTERIE DECO FES ZDPDF
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOYACOM
N°76 AVENUE HASSAN II ،
30000، FES MAROC
SOCIETE ZELLIGE DESIGN
POTERIE DECO FES ZDPDF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20
الحي الصناعي عين نقبي 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72701
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13ماي  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 ZELLIGE DESIGN
.POTERIE DECO FES ZDPDF
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
منتوجات من الخزف-تصدير
واستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 20
الحي الصناعي عين نقبي 30000 -
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ناجي فخاري  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حمزة فخاري  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عثمان فخاري  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  الزاهر خديجة 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  سلمى فخاري 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ناجي فخاري عنوانه(ا) رقم
 1زنقة اللة فاطمة الزهراء شقة  5م
ج  30000فاس املغرب.
السيد  حمزة  فخاري عنوانه(ا)
رقم  1زنقة اللة فاطمة الزهراء شقة
 5م ج  30000فاس املغرب.
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السيد  عثمان فخاري عنوانه(ا)
رقم  1زنقة اللة فاطمة الزهراء شقة
 5م ج  30000فاس املغرب.
السيدة الزاهر خديجة عنوانه(ا)
رقم  1زنقة اللة فاطمة الزهراء شقة
 5م ج  30000فاس املغرب.
السيدة  سلمى فخاري عنوانه(ا)
رقم  1زنقة اللة فاطمة الزهراء شقة
 5م ج  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ناجي فخاري عنوانه(ا) رقم
 1زنقة اللة فاطمة الزهراء شقة  5م
ج  30000فاس املغرب
السيد  حمزة  فخاري عنوانه(ا)
رقم  1زنقة اللة فاطمة الزهراء شقة
 5م ج  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .2313
735I
سمارت سيستك () SMART SYSTECH

سرفيكورب ()SERVECORP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

سرفيكورب ( )SERVECORPشركه
ذات مسؤولية محدده شريك وحيد
إقامة عبداملومن مركز زاوية
عبداملومن و شارع أنوال الطابق
التاني مكتب ،20130 ، - 202
الدارالبيضاء املغرب
سرفيكورب ( )SERVECORPشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
عبداملومن مركز زاوية عبداملومن
و شارع أنوال الطابق التاني مكتب
 20130 - - 202الدار البيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.428379
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  19ماي  2022تمت

املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) محمد  مودن
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
هشام علوي بتاريخ  19ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .18867
736I
FLASH ECONOMIE

AM DEVELOPPEURS
إعالن متعدد القرارات

AM DEVELOPPEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100000:درهم
مقرها االجتماعي :فضاء باب انفا 3
زنقة باب منصور عمارة س الطابق
 1الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري:
241891
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ بتاريخ  12ماي  2022قرر
الشركاء ما يلي :
تعيين مسيرين للشركة السيد 
نبيلمستغفر و السيدة غيثةمستغفر
مكان السيد ابراهيم مستغفر
تفويت السيد  ابراهيم مستغفر
 1000حصة لكل من السيد نبيل
مستغفر والسيدة غيثة مستغفر
السيدة غيثة مستغفر 500حصة
السيد نبيل مستغفر  500حصة
املجموع  1000حصة
تعديل الفصل  15و  7من النظام
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم 826049
737I
FLASH ECONOMIE

SOCIETE SASSA
إعالن متعدد القرارات

ديوان األستاذ بن شقرون كريم
موثق بالدار البيضاء
زاوية شارع إميل زوال  25زنقة
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 5تم اإليداع القانوني باملحكمةشامبينيي طابق 3
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
الدار البيضاء
يوليوز  2020تحت رقم .741453
« SOCIETE SASSA » SARL
للخالصة والبيان
شركة ذات مسؤولية محدودة
بنشقرون كريم
برأسمال  100.000درهم
موثق
مقرها االجتماعي  /الدار البيضاء
738I
إقامة سكني بلوك ه عمارة  11شقة
رقم  1اهل الغالم سيدي البرنو�صي
FLASH ECONOMIE
 1بموجب عقد  حرر من6MS TALENT
طرف االستاد بن شقرون كريم
RECRUITMENT AGENCY
موثق بالدار البيضاء بتاريخ  08و 15
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
يوليوز  2020تم تفويت  330حصة
الشريك الوحيد
اجتماعية يمتلكها السيد  هشام
حل شركة
قسيمي في رأسمال الشركة املسماة  6MS TALENT RECRUITMENT
 SASSA SARLوذلك لفائدة  السيد 
AGENCY
السعيد ونان.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2بموجب عقد  حرر من طرفالشريك الوحيد
االستاد بن شقرون كريم موثق
رأسمالها 5.000,00 :درهم
بالدار البيضاء بتاريخ  08و  15
مقرها اإلجتماعي 39 :شارع اللة
يوليوز  2020تم تفويت  500حصة الياقوت الشقة د الطابق  - 5الدار
اجتماعية يمتلكها السيد  السعيد 
البيضاء
ونان في رأسمال الشركة املسماة 
RC:511797-I.F:50399083
«  » SASSAوذلك لفائدة  السيد 
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ بتاريخ  04ماي  2022قرر
بوشعيب شيوب.
 3بموجب محضر الجمع العام الشريك الوحيدحل الشركة
الغير االعتيادي لشركاء شركة «
تعيين السيدة  Michèle ، »SASSAشركة ذات مسؤولية
محدودة  املنعقد  بالدار البيضاء BONHOMMEالحامللجوازالسفر
بتاريخ  15يوليوز  2020تقرر ما يلي  :رقم  17FC90959و  القاطنة في
• املصادقة على عمليات التفويت  94Traverse Prat 13008مارسيليا
فرنسا كمصفية للشركة ملدة 
السالفة الذكر.
• استقالة السيد ونان السعيد  التصفية مع أوسع الصالحيات
للقيام بعمليات التصفية
من منصبه كمسير للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
• تعيين السادة بوشعيب شيوب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
و السعيد ونان مسيرين للشركة ملدة 
ماي  2022تحت رقم 825902
غير محدودة وبدلك تلتزم الشركة
739I
بالتوقيع املشترك للمسيرين.
• تحديث القانون األسا�سي
CABINET RAMI EXPERTISE
للشركة.
ALTINTECH
 4تم اعتماد قانون أسا�سي شركة ذات مسؤولية محدودة ذاتمحدث للشركة « »SASSAشركة
الشريك الوحيد
محدودة  املسؤولية بموجب عقد 
تحويل املقر االجتماعي للشركة
حرر من طرف األستاذ  بن شقرون
CABINET RAMI EXPERTISE
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
كريم بتاريخ  15يوليوز 2020
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ben Abdellah Immb D, N°56,
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc
 ALTINTECHشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى
الجواش الطابق الثاني فاس -
 30000فاس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.71569
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع عبد  الكريم الخطابي عمارة 
بن مو�سى الجواش الطابق الثاني
فاس  30000 -فاس املغرب» إلى
«مكتب رقم  38الطابق الخامس رقم
 1شارع اللة فاطمة الزهراء مكاتب
عبد  الجليل فاس  30000 -فاس
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  31ماي 2022
تحت رقم .2823
740I
Chef Comptable

NEVA LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
 NEVA LOGISTICSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األر�ضي إقامة جنان الراحة تجزئة
رقم  3اإلسماعيلية  1شارع الجيش
امللكي املدينة الجديدة مكناس -
 50000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
56263
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في

الجريدة الرسمية

 19ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NEVA :
.LOGISTICS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لصالح الغيرTRANSPORT
DE MARCHANDISES POUR LE
.COMPTE D’AUTRUI
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
األر�ضي إقامة جنان الراحة تجزئة
رقم  3اإلسماعيلية  1شارع الجيش
امللكي املدينة الجديدة  مكناس -
 50000مكناس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بلمكي محمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  بلمكي عبد  املجيد  300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بودنيبي عبد الواحد 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بلمكي محمد  عنوانه(ا)
زنقة الحياة  السعيدة  طريق فاس
املنزه  50000مكناس املغرب.
السيد  بلمكي عبد  املجيد 
عنوانه(ا) الحياة  السعيدة  حي املنزه
 50000مكناس املغرب.
السيد  بودنيبي عبد  الواحد 
عنوانه(ا) رقم  172جناح  8تجزئة
قرطبة  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بلمكي عبد  املجيد 
عنوانه(ا) الحياة  السعيدة  حي املنزه
 50000مكناس املغرب

10667

تم اإليداع القانوني باملحكمة العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
التجارية بمكناس بتاريخ  30ماي  9 :زنقة قاديس شارع حسان طريق
 2022تحت رقم .1972
ايموزار فاس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
741I
التجارية بفاس بتاريخ  01يونيو 
ATLAS AUDICOFISC SARL AU
 2022تحت رقم .2390/022
YAZACCE TRADE
742I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
M CAPITAL GESTION
الشريك الوحيد
حل شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم
العمارة  20-الطابق األول رقم ، 5
 ،30000فاس مغرب
 YAZACCE TRADEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج
رقم  76 1تجزئة فضيلة طريق عين
الشقف  30000 -فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.64107
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  23ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد YAZACCE TRADE
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 1
 76تجزئة فضيلة طريق عين الشقف
  30000فاس املغرب نتيجة ل - :األزمة الصحية
 إغالق الحدود أدى إلى تعقيد تطور العالقات التجارية في عامي
 2020و .2021
و  حدد مقر التصفية ب كراج
رقم  76 1تجزئة فضيلة طريق عين
الشقف  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) مروان ادري�سي يزامي
و  عنوانه(ا)  9زنقة قاديس شارع
حسان طريق ايموزار فاس 30000
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ

ام كبتال جستيو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

M CAPITAL GESTION
Casablanca ، 20200،
casablanca maroc
ام كبتال جستيو شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 44
شارع بئرانزاران املعاريف 20370 -
البيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.415515
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19يونيو   2019تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) سمير اخزيز
 25حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة  السيد  (ة) محمد 
باحماد بتاريخ  19يوليوز .2019
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
مارس  2020تحت رقم .70311
743I
ACCOF

UNO BATI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ACCOF
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 UNO BATIشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
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الجريدة الرسمية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
ماي  2022تحت رقم .824999
745I

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة
لي اوركيدي 3اقامة س الطابق 2
الشقة ب 7شارع الرياض 28830 -
املحمدية املغرب .
رفع رأسمال الشركة
ACCOF
رقم التقييد في السجل التجاري
ALROMAR ENERGIE
.19341
MAROC
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  12ماي  2022تم رفع
رفع رأسمال الشركة
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
ACCOF
« 1.390.000درهم» أي من
« 610.000درهم» إلى «LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1 2.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة ALROMAR ENERGIE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  30ماي
وعنوان مقرها اإلجتماعي منشأه
 2022تحت رقم .1172/1026
رشيد  1شارع سبتة طريق بني يخلف
744I
اقامة زينب  28815 -املحمدية
املغرب .
SELECT CONSEIL
رفع رأسمال الشركة
UNIVERS STONE
رقم التقييد في السجل التجاري
إعالن متعدد القرارات
.13413
SELECT CONSEIL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شارع عبد املومن عمارة 421الطابق
املؤرخ في  13ماي  2022تم رفع
الرابع رقم ،20360 ، 16البيضاء
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
املغرب
« 1.500.000درهم» أي من
« UNIVERS STONEشركة ذات
« 600.000درهم» إلى «2.100.000
املسؤولية املحدودة»
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
وعنوان مقرها االجتماعي :توين
نقدية أو عينية.
سانتر ملتقى شارع الزرقطوني و 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شارع املسيرة الطابق الخامس - -
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  31ماي
الدار البيضاء املغرب.
 2022تحت رقم .1187/1038
«إعالن متعدد القرارات»
746I
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.163103
DARAA AUDIT
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
MJ LOCO
املؤرخ في  29دجنبر  2021تم اتخاذ  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
القرارات التالية:
الشريك الوحيد
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تأسيس شركة
استمرار نشاط الشركة رغم الخسائر
DARAA AUDIT
املسجلة
ROUTE BOUSKOURA PROJET
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
GREEN WORK IMM A N°7،
النظام األسا�سي التالية:
 ،20000الدار البيضاء املغرب
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي MJ LOCO :شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
لم يتم تعديل اي بند

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
الحرية رقم  10الطابق  3شقة - 5
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544937
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  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 MJ :
.LOCO
غرض الشركة بإيجاز  • :تأجير
العقارات.
• تشييد املباني ألغراض اإليجار.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
الحرية رقم  10الطابق  3شقة - 5
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املدني جابر  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املدني جابر عنوانه(ا)
تجزئة املنظر الجميل رقم  50سيدي
معروف  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املدني جابر عنوانه(ا)
تجزئة املنظر الجميل رقم  50سيدي
معروف  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .825937
747I

زوبير بوتغماس

STE BENNACER PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة  ،35050 ،تازة 
املغرب
 STE BENNACER PROMOشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
امحرف رقم  168تازة  35000 -تازة 
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
6535
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 12ماي  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 :
. BENNACER PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري  /اشغال مختلفة .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
امحرف رقم  168تازة  35000 -تازة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد املجيد بناصر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  املجيد  بناصر
عنوانه(ا) دوار اوالد علي مكناسة
الغربية تازة  35000تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
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ﺗﻢ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻤﻟﺤﻜﻤﺔ 
ومواطن مسيري الشركة:
MAYSAR
السيد  عبد  املجيد  بناصر ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  24
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عنوانه(ا) دوار اوالد علي مكناسة ﻣﺎﻱ  2022ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 824770.
749I
الشريك الوحيد
الغربية تازة  35000تازة املغرب
حل شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FIDUBAC SARL
MAYSAR
االبتدائية بتازة بتاريخ  24ماي 2022
ANJEL
MARTENES
تحت رقم .224
ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴؤﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ 
محدودة ذات
مسؤولية
شركة ذات
748I
ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
الوحيد
الشريك
ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻮﻻﻱ  2ﺍﻟﺮﻗﻢ4
قفل التصفية
CCFCHADI
زنقة صخور عين الدياب الدار
FIDUBAC SARL
ROZBUD
البيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين
: 177313ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ 
الشقة رقم  11الناضور NADOR،
الشريك الوحيد
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
62000، nador maroc
حل شركة
ﺣﻞ ﺷﺮﻛﺔ
 ANJEL MARTENESشركة ذات
ROZBUD
ﺑﻤﻘﺘ�ﻀﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴؤﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻤﻟؤﺭﺥ ﻓﻲ   18ﺃﺑﺮﻳﻞ   2022ﺗﻘﺮﺭ 
الوحيد
ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع واد ﺣﻞ ﺷﺮﻛﺔ   MAYSARشركة ﺫﺍﺕ 
الدار البيضاءﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ9 :
ابي رقراق العروي الناظور  62000 -ﻣﺴؤﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ 
ساحة عش السنونو حي راسين
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ   200.000ﺩﺭﻫﻢ 
الناظور املغرب.
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ 
ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻮﻻﻱ 
قفل التصفية
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ347071:
رقم التقييد في السجل التجاري  2 :ﺍﻟﺮﻗﻢ   4ﺯﻧﻘﺔ ﺻﺨﻮﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﺎﺏ 
حل شركة
.8863
ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺑﻤﻘﺘ�ﻀﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ 
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻝ   :ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ 
ﺍﻤﻟؤﺭﺥ ﻓﻲ   18ﺃﺑﺮﻳﻞ   2022ﺗﻘﺮﺭ ﺣﻞ 
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر حل ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻪ  .ﻭ ﺣﺪﺩ 
ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴؤﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ 
 ANJEL MARTENESشركة ذات ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  بزﻧﻘﺔ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﺯﺭﺍﺭﺍ 
ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ50.000
مسؤولية محدودة ذات الشريك ﻭ ﺯﻧﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ 
درهم ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  9
الوحيد  مبلغ رأسمالها  O 200.000ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﻘﺔ   10ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ  2
ساحة عش السنونو حي راسين -
ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻝ   :ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -
واد ابي رقراق العروي الناظور -
ﻭ ﻋﻴﻦ :ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﺒﻲ 
ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻪ 
 .ﻭ ﺣﺪﺩ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺏ ﺯﻧﻘﺔ ﺃﺳﺪ   62000الناظور املغرب نتيجة لعدم ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ   9ﺯﻧﻘﺔ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﻚ ﻃﺎﺑﻖ 
بلوغ الهدف التجاري.
 5ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﺴﻨﻮﻧﻮ ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻳﻒ 
ﺑﻦ ﺯﺭﺍﺭﺍ ﻭ ﺯﻧﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ 
و عين:
ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻛﻤﺼﻔية ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺇﻗﺎﻣﺔ  Oﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﻘﺔ  10ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ 
السيد(ة) احمد كطار و عنوانه(ا)
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻤﻟﻔﺮﻭﺿﺔ 
 2ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭ ﻋﻴﻦ :ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ  شارع واد ابي رقراق العروي الناظور
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻤﻟﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ محل
ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﺒﻲ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬا  9ﺯﻧﻘﺔ ﺍﺑﻦ   62000الناظور املغرب كمصفي (ة)
ﺍﻤﻟﺨﺎﺑﺮﺓ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ 
ﺑﺎﺑﻚ ﻃﺎﺑﻖ   5ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﺴﻨﻮﻧﻮ  للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ   :ﺯﻧﻘﺔ 
ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻤﻟﻐﺮﺏ 
ﻛﻤﺼﻔﻲ ﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ  بتاريخ  09ماي  2022وفي شارع واد ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﺯﺭﺍﺭﺍ ﻭ ﺯﻧﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻤﻟﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ  ابي رقراق العروي الناظور  62000 -ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ  Oﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﻘﺔ 
 10ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ   2ﺗﻢ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﺍﻤﻟﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻤﻟﺨﺎﺑﺮﺓ ﻭ ﻣﺤﻞ  الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة ﺑﺎﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ 
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ   :ﺯﻧﻘﺔ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﺯﺭﺍﺭﺍ ﻭ  االبتدائية بالناضور بتاريخ  30ماي ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ   24ﻣﺎﻱ   2022ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 
824771.
ﺯﻧﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ ﺇﻗﺎﻣﺔ   2022 Oتحت رقم .845
751I
750I
ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﻘﺔ  10ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ2
CCFCHADI

INSTITUT ELKHAWARIZMI TECHNIQUE
D’INFORMATIQUE ET DE COMMUNICATION
PRIVE

INSTITUT ELKHAWARIZMI
TECHNIQUE
D›INFORMATIQUE ET DE
COMMUNICATION PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

INSTITUT ELKHAWARIZMI
TECHNIQUE
D›INFORMATIQUE ET DE
COMMUNICATION PRIVE
رقم  62زنقة فاس بركان ،60000 ،
بركان املغرب
INSTITUT ELKHAWARIZMI
TECHNIQUE
D›INFORMATIQUE ET DE
COMMUNICATION PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 62
زنقة فاس بركان  60000 -بركان
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5525
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  05ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  INSTITUT
ELKHAWARIZMI TECHNIQUE
D’INFORMATIQUE ET DE
 COMMUNICATION PRIVEمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  62زنقة فاس
بركان  60000 -بركان املغرب نتيجة
ل  :نقص في رقم املعامالت.
و حدد مقر التصفية ب رقم 62
زنقة فاس بركان  60000 -بركان
املغرب.
و عين:
السيد(ة) يزيدي عمران
وعنوانه(ا) رقم  8زنقة تونس حي
السالم سيدي سليمان بركان 60000
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بركان املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .304/2022
752I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAHANE SERVICES

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
 DAHANE SERVICESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل
 02بلوك  04رقم 73000 - 08
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
21623
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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 :
.DAHANE SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  - :تجارة 
األسماك بالجملة.
 جمع ومعالجة وتقييموتسويق وتصدير األعشاب البحرية
والرخويات Gelidium ، Colagar ، ،
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يوسف درب دكالة شارع املدارس عنوانه(ا) عين الشق بلوك  9الرقم 1
رقم  40مراكش  40000 -مراكش  20470البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
املغرب.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
تعيين مسير جديد للشركة
ي
التجار
رقم التقييد في السجل
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
.73791
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املؤرخ في  05ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
مارس  2022تحت رقم . 818694
اخروي عبد الكريم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
755I
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SHIRAZY PROFESIONAL MAKE UP
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
ACADEMY PRIVEE
 2022تحت رقم .136141
INSTITUT SHIRAZY
754I

 Gigartina ، Agar agar؛
 تربية األحياء املائية  ،وتربيةاألسماك  ،وتربية املحار  ،وتربية
األحياء املائية  ،وتربية أشجار
الصنوبر  ،واستزراع األعشاب
البحرية  ،واإلنتاج  ،واملعالجة
والتسويق ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
االمل  02بلوك  04رقم 73000 - 08
الداخلة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  دحان بولحيت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
مكتب الحسابات ح ل
األسماء الشخصية والعائلية
MAROC T.D.C
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد  دحان بولحيت عنوانه(ا)
حل شركة
حي الغفران رقم 73000 102
مكتب الحسابات ح ل
الداخلة املغرب.
ل
األسماء الشخصية والعائلية  20شارع الداخلة الطابق االو قرية
الجماعة  ،20430 ،الدار البيضاء
ومواطن مسيري الشركة:
املغرب
السيد  دحان بولحيت عنوانه(ا)
 MAROC T.D.Cشركة ذات
حي الغفران رقم 73000 102
املسؤولية املحدودة(في طور
الداخلة املغرب
التصفية)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ  20وعنوان مقرها اإلجتماعي  61محج
اللة ياقوت الرقم  39الطابق االول -
ماي  2022تحت رقم .888/2022
 20000البيضاء املغرب.
753I
حل شركة
FIDACOGE
رقم التقييد في السجل التجاري
SOCIETE RYMA BUSINESS
.498361
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املؤرخ في  18فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
الشريك الوحيد
 MAROC T.D.Cمبلغ رأسمالها
تعيين مسير جديد للشركة
 100.000درهم وعنوان مقرها
FIDACOGE
عمارة متصلي  6شارع عالل الفا�سي اإلجتماعي  61محج اللة ياقوت الرقم
طريق الدار البيضاء الطابق رقم  39الطابق االول  20000 -البيضاء
 5شقة رقم  30مراكش  ،40000 ،املغرب نتيجة ل  :ازمة القطاع.
و حدد مقر التصفية ب  61محج
مراكش املغرب
اللة ياقوت الرقم  39الطابق االول -
SOCIETE RYMA BUSINESS
 20000البيضاء املغرب.
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
و عين:
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد(ة) محسين ابيك و 
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي

POUR LA COIFFURE
ET ESTHETIQUE
ETABLISSEMENT PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SHIRAZY PROFESIONAL MAKE
UP ACADEMY PRIVEE
 24شارع عالل بن عبد هللا إقامة
اسماعيل شقة  16الطابق ، 2
 ،90000طنجة املغرب
INSTITUT SHIRAZY POUR LA
COIFFURE ET ESTHETIQUE
 ETABLISSEMENT PRIVEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  24شارع
بن عالل عبد هللا إقامة اسماعيل
شقة  16الطابق  90000 - 2طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127231
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
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الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
INSTITUT SHIRAZY POUR LA
COIFFURE ET ESTHETIQUE
. ETABLISSEMENT PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
التكوين املنهي للتجميل وتصفيف
الشعر.
عنوان املقر االجتماعي  24 :شارع
بن عالل عبد  هللا إقامة اسماعيل
شقة  16الطابق  90000 - 2طنجة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  سكينة مطيع 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  سكينة مطيع عنوانه(ا)
تجزئة الورود قطعة  90000 7طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  سكينة مطيع عنوانه(ا)
تجزئة الورود قطعة  90000 7طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ 16
ماي  2022تحت رقم .253715
756I
محاسب معتمد.مركز اعمال و توطين
E-COMPTABILITE SARL

CREATIVE SYSTEME ET
INGENIERIE INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

محاسب معتمد.مركز اعمال و 
توطين E-COMPTABILITE SARL
حي مباركة .مجموعة  .8رقم
.5الطابق .1القدس .البرنو�صي.
الدارالبيضاء ،20605 ،
الدارالبيضاء املغرب
CREATIVE SYSTEME ET

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 INGENIERIE INDUSTRIELشركة
ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  20يوليوز  2020تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) سعيد  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الشريك الوحيد
الحمد  ،العمارة ب ر 1أ  ،رقم  ، 5أبو الوفاء كمسير وحيد تبعا لقبول
تفويت حصص
شارع محمد جمال درة  ،حي بوسيط استقالة املسير.
FIDUCIAIRE SERVICE
 ،عين السبع  ،الدار البيضاء .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SOLUTION
 20250الدار البيضاء املغرب .التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
BD ZOUBEIR BNOU AL 44
تفويت حصص
.744990
رقم
تحت
2020
شتنبر
AOUAM ROCHES NOIRES ،
رقم التقييد في السجل التجاري
758I
20290، CASABLANCA MAROC
.192449
فنريس شركة ذات مسؤولية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
محاسب معتمد.مركز اعمال و توطين
محدودة ذات الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يوليوز  2020تمت
E-COMPTABILITE SARL
وعنوان مقرها اإلجتماعي
املصادقة على :
CREATIVE
SYSTEME
ET
الدارالبيضاء مركز املدينة مركز
تفويت السيد  (ة) سعيد  أبو 
الوفاء  2.000حصة اجتماعية من INGENIERIE INDUSTRIEL
األعمال كونتيمبو 71تقاطع شارع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محمد الخامس و زنقة أزيالل الطابق
أصل  2.000حصة لفائدة السيد (ة)
تحويل الشكل القانوني للشركة
، 20110، 3الدارالبيضاء،مكتب
عبد هللا أبو الوفاء بتاريخ  20يوليوز
رقم  338العمل املشترك - .03
محاسب معتمد.مركز اعمال و 
.2020
 20110الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة توطين E-COMPTABILITE SARL
تفويت حصص
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
حي مباركة .مجموعة  .8رقم
رقم التقييد في السجل التجاري
شتنبر  2020تحت رقم .744990
.5الطابق .1القدس .البرنو�صي.
.419973
757I
الدارالبيضاء ،20605 ،
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
الدارالبيضاء املغرب
محاسب معتمد.مركز اعمال و توطين
املؤرخ في  01مارس  2022تمت
CREATIVE SYSTEME ET
E-COMPTABILITE SARL
املصادقة على :
 INGENIERIE INDUSTRIELشركة
CREATIVE SYSTEME ET
تفويت السيد (ة) كمال الهردوزي
ذات املسؤولية املحدودة
INGENIERIE INDUSTRIEL
 1.000حصة اجتماعية من أصل
إقامة
:
االجتماعي
مقرها
و عنوان
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) أحمد 
،
5
رقم
،
أ
ر1
العمارة ب
الحمد ،
تعيين مسير جديد للشركة
لعريك بتاريخ  01مارس .2022
شارع محمد جمال درة  ،حي بوسيط
محاسب معتمد.مركز اعمال و 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،عين السبع  ،الدار البيضاء .
توطين E-COMPTABILITE SARL
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
حي مباركة .مجموعة  .8رقم
 20250الدارالبيضاء املغرب .ماي  2022تحت رقم .825781
.5الطابق .1القدس .البرنو�صي.
تحويل الشكل القانوني للشركة
760I
الدارالبيضاء ،20605 ،
رقم التقييد في السجل التجاري
bucof
الدارالبيضاء املغرب
.192449
CREATIVE
SYSTEME ET
برسام اموبيلي
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 INGENIERIE INDUSTRIELشركة املؤرخ في  20يوليوز  2020تم تحويل
تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة
الشكل القانوني للشركة من «شركة
bucof
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
bd med 6 centre irac imm f2 29
الحمد  ،العمارة ب ر 1أ  ،رقم ، 5
الشريك
محدودة ذات
مسؤولية
ذات
appt n 4 ، 42000، casablanca
شارع محمد جمال درة  ،حي بوسيط
الوحيد».
maroc
 ،عين السبع  ،الدار البيضاء .
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
برسام اموبيلي شركة ذات
 20250الدار البيضاء املغرب .07
بتاريخ
البيضاء
بالدار
التجارية
املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة
.744990
رقم
تحت
2020
شتنبر
رقم التقييد في السجل التجاري
وعنوان مقرها اإلجتماعي  147شارع
.192449
 759Iاملقاومة اقامة افا طابق  2رقم - 22
FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

فنريس

الجريدة الرسمية
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 20250الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
537515
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  :برسام
اموبيلي.
غرض الشركة بإيجاز  :العقارات،
املطور العقاري.
أعمال متنوعة أو أعمال تشييد
تاجر.
عنوان املقر االجتماعي 147 :
شارع املقاومة اقامة افا طابق  2رقم
 20250 - 22الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  22021 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد باغاض عبدالكريم 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد صمديان عبد القادر 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد باغاض عبدالكريم 500 :
بقيمة  50.000درهم.
السيد  صمديان عبد  القادر :
 500بقيمة  50.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  باغاض عبدالكريم
عنوانه(ا) تجزئة تيزنيت زنقة  1رقم
 13س م البيضاء  20042الدار
البيضاء املغرب.
السيد  صمديان عبد  القادر
عنوانه(ا) تجزئة الوردة  رقم 82
فضاالت بنسليمان  13003الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  باغاض عبدالكريم

عنوانه(ا) تجزئة تيزنيت زنقة  1رقم
 13س م البيضاء  20042الدار
البيضاء املغرب
السيد 	  صمديان عبد  القادر
عنوانه(ا) تجزئة الوردة  رقم 82
فضاالت بنسليمان  13003الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
مارس  2022تحت رقم .818670
761I
ste mifi

CH-3B

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi
rue antisarbie vn meknes ، 14
50000، meknes maroc
 CH-3Bشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 04
الزنقة  07شارع موالي الشريف
الجرف  52000 -الراشدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
15969
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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 CH- :
.3B
غرض الشركة بإيجاز  :التعدين-
شراء وبيع املعادن  -مقاول اعمال
متنوعة .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 04
الزنقة  07شارع موالي الشريف
الجرف  52000 -الراشدية املغرب.
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املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  :إبراهيم بنعمرو  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد إبراهيم بنعمرو عنوانه(ا)
موالي الشريف الجرف 52350
الجرف .maroc
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد إبراهيم بنعمرو عنوانه(ا)
موالي الشريف الجرف 52350
الجرف maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .638
762I

  20640الدار البيضاء املغرب نتيجةل  :الحل املبكر للشركة.
و حدد مقر التصفية ب إقامات
الصفا م س  7عمارة   6رقم 631
سيدي مومن  20640 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) وفاء الخاوة و عنوانه(ا)
السالم  02اقامة أبواب السالم
عمارة  ل 90رقم  08أهل الغالم س
ب  20620الدار 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 21
أبريل  2022تحت رقم .821831
763I

LB COMPTA

LE LEGALISTE

HABCHI AMENAGEMENT

KAMS CORPORATE
FINANCE

LB COMPTA
RESIDENCE BASMA 1 IMM
27 N 2 AIN SBAA ، 20300،
CASABLANCA MAROC
HABCHI AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامات
الصفا م س  7عمارة  6رقم 631
سيدي مومن  20640 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.446139
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 HABCHI AMENAGEMENTمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي إقامات الصفا م
س  7عمارة  6رقم  631سيدي مومن

LE LEGALISTE
ANGLE RUE DES MESANGES
ET BD ABDERRAHIM BOUABID
APPT N° 9 OASIS CASABLANCA
، 20000، CASABLANCA
MAROC
KAMS CORPORATE FINANCE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 10 :شارع
اللة الياقوت زنقة العرعار عمارة 09
إقامة كاليز الطابق  4الشقة - 17
 20000الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.427229
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  - 1هبة حصص
اجتماعية  :الذي ينص على مايلي:

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

إعالن متعدد القرارات
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بموجب عقد عرفي بتاريخ  24دجنبر
 2021بالدار البيضاء وهبت السيدة 
امل خديجة لرحويلي الى زوجها
السيد  عادل مامومي ألف ()1000
حصة اجتماعية تملكها في شركة
KAMS CORPORATE FINANCE
قرار رقم  - 2وفقا للقرارات
االستثنائية املتخذة في 24-11-2021
فإن الشريك الوحيد قرر  :استقالة
مسير :الذي ينص على مايلي :املوافقة
على الهبة املذكورة ،مع استقالة
السيدة  أمال خديجة لرحولي من
مهامها كمسيرة وحيد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  7و  :35الذي ينص على
مايلي- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .825612
764I
STE CONSEIL MAROC

AMIS DE PORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE CONSEIL MAROC
AV SIDI TALHA IMMEUBLE
SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،
TETOUAN MAROC
 AMIS DE PORTشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي تجزئة الطوريس رقم
 25الطابق  2تطوان  93000تطوان
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.20669
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 AMIS DE PORTمبلغ رأسمالها
 90.000درهم وعنوان مقرها

الجريدة الرسمية
تفويت السيد  (ة) محمد نوفل
افيالل  500حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
زكرياء افيالل بتاريخ  27ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254172
766I

اإلجتماعي شارع الجيش امللكي تجزئة
الطوريس رقم  25الطابق  2تطوان
 93000تطوان املغرب نتيجة ل  :حل
الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
الجيش امللكي تجزئة الطوريس رقم
 25الطابق  2تطوان  93000تطوان
املغرب.
و عين:
فيد بيست كونسيلتين
السيد(ة) محمد  العشاب و 
STS.VRD
عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي تجزئة
طوريس زنقة  10رقم  12تطوان شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 93000تطوان املغرب كمصفي (ة)
تحويل املقر االجتماعي للشركة
للشركة.
فيد بيست كونسيلتين
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة حي السعادة شارع موالي اسماعيل
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
 ،70000العيون املغرب
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 STS.VRDشركة ذات مسؤولية
-:
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
االبتدائية بتطوان بتاريخ  10ماي
السعادة  .شالرع موالي اسماعيل
 2022تحت رقم .1166
 765Iزنقة بركان رقم  70000 - 1العيون
املغرب.
ANDERSEN CONSULTING
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
P AND G SERVICES SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.27349
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تفويت حصص
املؤرخ في  23ماي  2022تم تحويل
ANDERSEN CONSULTING
املقر االجتماعي الحالي للشركة
 RUE DE GRENADE, PARC 29من «حي السعادة   .شالرع موالي
BROOKS ، 90030، TANGER
اسماعيل زنقة بركان رقم 70000 - 1
MAROC
العيون املغرب» إلى «شارع الوكالة 1
 P AND G SERVICES SARLشركة بلوك ف رقم  70000 - 192العيون
ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب».
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الطابق
اإلجتماعي
وعنوان مقرها
االبتدائية بالعيون بتاريخ  23ماي
السفلي فيال الزيدي قصر املجاز 2022 ،تحت رقم .1418/2022
القصر الصغير  90000 -طنجة
767I
املغرب.
FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
RIAD AL WACHMA
.91519
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
RIAD AL WACHMA
املؤرخ في  16ماي  2022تمت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :

10673

وعنوان مقرها اإلجتماعي  38درب
الروضة رياض العروس 40000 -
مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.35417
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10مارس  2022تمت
املصادقة على تفويت
حصة اجتماعية من أصل 20
لفائدة  السيد  الناجد  محمد  20ل
 CELINE BELANGERالسيدة 
بتاريخ  10مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .136114
768I
فيد بيست كونسيلتين

LEA ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
 ،70000العيون املغرب
 LEA ALUMINIUMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
رشيد رقم  13بلوك  5ت ر- 1
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
39651
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10دجنبر  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 

الجريدة الرسمية

10674

اإلقتضاء بمختصر تسميتها LEA :
.ALUMINIUM
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
أغراض من الخشب والفلين وشبكة
السالل والحلفاء.
عنوان املقر االجتماعي  :حي موالي
رشيد رقم  13بلوك  5ت ر70000 - 1
العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  خديخة لعفو  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  خديخة لعفو  1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  خديجة لعفو  عنوانه(ا)
اقامة افود عمارة   25شقة 399
امل  2بنسركاو اكادير  80000اكادير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  خديجة لعفو  عنوانه(ا)
اقامة افود عمارة   25شقة 399
امل  2بنسركاو اكادير  80000اكادير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  10دجنبر
 2021تحت رقم .3982/21
769I
مكتب محاسبة

JALITXU KABOURI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
الرشيدية املغرب
 JALITXU KABOURIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
موالي محمد للخنك الرشيدية -
 52000الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
15985
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.JALITXU KABOURI
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
نقل البضائع
مقاول في االعمال متنوعة
مقاول في بناء خطوط الري
الزراعي.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
موالي محمد للخنك الرشيدية -
 52000الرشيدية املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي قابوري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد عماري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  علي قابوري عنوانه(ا)
تجزئة االنارة  رقم  42الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
السيد  خالد  عماري عنوانه(ا)
اسبانيا  52000اسبانيا اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  علي قابوري عنوانه(ا)
تجزئة االنارة  رقم  42الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .674
770I
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KAMAL 2018

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

KAMAL 2018
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي :شارع الجيش
امللكي العروي  -الناظور
رقم التقييد في السجل التجاري:
17305
تغيير تسمية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18ماي  2022تم تغيير
تسمية الشركة من
BESTSWEET DISTRIBUTION
إلى KAMAL 2018
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناظور بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم 806
771I
NJ BUSINESS

STE MAISON MEKAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
املدينة الجديدة فاس املغرب،
 ،30000فاس املغرب
 STE MAISON MEKAOUIشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20
زنقة  13واد فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72761
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  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 :
.MAISON MEKAOUI
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة 
املعجنات.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 20
زنقة  13واد فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نوال املسعودي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نوال املسعودي عنوانه(ا)
اقامة مروى  26رقم  15حي واد فاس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نوال املسعودي عنوانه(ا)
اقامة مروى  26رقم  15حي واد فاس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .2879
772I
NJ BUSINESS

STE SAT2E

إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
املدينة الجديدة فاس املغرب،
 ،30000فاس املغرب
« STE SAT2Eشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 254
قطعة ارضيه القرويين طريق عين
الشقف الطابق  2شقة 30000 - 4
فاس املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.69755
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة املسير القديم و تعيين مسير
جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير النظام االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21ماي 2022
تحت رقم .2767
773I
اشرف مكتب  :املحاسبة و دراسة املشاريع و فض
النزاعات لالستاذ اسليماني بالرشيدية املغرب على
االجراءات القانونية :

BATEN JELL SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اشرف مكتب  :املحاسبة و دراسة
املشاريع و فض النزاعات لالستاذ 
اسليماني بالرشيدية املغرب على
االجراءات القانونية :
رقم  18الطابق االول و الثاني زنقة
موريتانيا الواد االحمر الرشيدية ص
 ب  ،52000 ،80 :الرشيدية املغرب ع ـ ـلـ ــى اجـ ـ ـراءاتBATEN JELL SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
الكائن ببطن اجداري دوار أوالد
الصغير بوعنان 61152 - .بوعنان
فجيج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
1077
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 28مارس  2022تم إعداد القانون

الجريدة الرسمية

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BATEN :
.JELL SERVICES SARL
غرض الشركة بإيجاز • :
EXPLOITATION AGRICOLE
TRAVAUX DIVERS
•
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
الكائن ببطن اجداري دوار أوالد
الصغير بوعنان 61152 - .بوعنان
فجيج املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  جلولي  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد  أيوب جلولي  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  جلولي عنوانه(ا)
بطن الجداري بوعنان عمالة فجيج
ببوعرفة  61152بوعنان فجيج
املغرب.
السيد  أيوب جلولي عنوانه(ا)
بطن الجداري بوعنان عمالة فجيج
ببوعرفة  61152بوعنان فجيج
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  جلولي عنوانه(ا)
بطن الجداري بوعنان عمالة فجيج
ببوعرفة  61152بوعنان فجيج
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بفجيج بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .65
774I

10675

عبد العزيز خرشوف
رقم التقييد في السجل التجاري
3MM
.16107
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
الشريك الوحيد
املؤرخ في  04أكتوبر  2021تقرر
تفويت حصص
إنشاء فرع تابع للشركة تحت
عبد العزيز خرشوف
التسمية  -و الكائن بالعنوان  82ايت
ص ب  ، 86 :رقم  168شارع الحسن عي�سى  8الناظور  62000 -الناظور
الثاني امللعب البلدي تنجداد
املغرب و املسير من طرف السيد(ة)
الرشيدية  ،52600 ،تنجداد املغرب الحموتي عبد الوهاب.
 3MMشركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
االبتدائية بالناضور بتاريخ 07
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  81أكتوبر  2021تحت رقم .4066
زبقة موالي رشيد  52200 -ارفود
776I
املغرب.
االستاذ بدر الدين بولغدان
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
JNANE FES PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.8595
تأسيس شركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  24ماي  2022تمت مكتب األستاذ بدر الدين بولغدان
مـوثـق
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) الحسين بويدية زنقة عبد الخالق الطريس و زنقة
ابراهيم الروداني
 100حصة اجتماعية من أصل 100
مكاتب الربيع الطابق الثاني رقم
حصة لفائدة السيد (ة) عبد الرحيم
12/11
كامو�سي بتاريخ  24ماي .2022
« شركة ذات مسؤولية محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  01يونيو   « JNANE FES PROMOشركة
الرأسمال االجتماعي 100.000,00
 2022تحت رقم .342/2022
درهم
775I
 ،سيدي ابراهيم BL 18 B2املقر
FIDUCIAIRE AMER FISC
االجتماعي ،فاس،
STE HAMMOUTI CASH
السجل التجاري عدد 72667
تأسـ ـي ــس ش ــرك ــة
SARL
بمقت�ضى عقد  توثيقي بتاريخ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 12ماي  ،2022تم تأسيس شركة
الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة
ذات املسؤولية املحدودة ،تتميز
FIDUCIAIRE
AMER FISC
باملواصفات التالية:
RUE OUAZZANE IMMEUBLE
التسمية :شركة JNANE FES
 PROMO 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،شركة محدودة املسؤولية.
NADOR MAROC
الهدف االجتماعي :هدف الشركة
 STE HAMMOUTI CASH SARLهو:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شراء جميع العقارات املبنية أو 
الشريك الوحيد
املعدة للبناء أو للتجزئة .
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اإلنعاش العقاري بجميع أنواعه و 
 09رقم  11الحي االداري  62000 -كذا جميع عمليات التجزئة.
الناظور املغرب.
تشييد  جميع البنايات مهما كان
الغرض منها.
إنشاء فرع تابع للشركة

10676

شراء ،تثمين ،تسيير ،إدارة 
،استغالل  ،كراء ،مبادلة و  كذلك
البيع الكلي أو الجزئي ألي عقار.
مقاولة األشغال العامة أو 
الخاصة .و  على العموم ،جميع
العمليات التجارية ،الصناعية و 
املالية الخاصة باملنقوالت والعقارات
التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر
بهذا الهدف االجتماعي ،أو التي يمكنها
تنمية نشاط الشركة.
 ،سيدي ابراهيم BL 18 B2املقر
االجتماعي ،فاس،
املدة 99 :سنة ابتداء من يوم
تقييد  الشركة بالسجل التجاري،
باستثناء فسخ الشركة أو  تمديد 
أجلها.
الرأسمال االجتماعي :محدد في
درهم  ،100.000،00مقسم إلى
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة ،كلها محررة 
ومكتتبة من طرف:
السيد  محمد  مهداوي------------
 500حصة
السيدة خديجة مكوار500 -------
حصة
املجموع  1000 ------------حصة
التسيير :عهد بتسيير الشركة إلى
السيد محمد مهداوي و السيد محمد 
املهدي بنسودة  بصفتهم مسيرين
للشركة.
تصبح الشركة ملتزمة بالتوقيع
املشترك و  الغير املنفرد لكل من
السيد محمد مهداوي و السيد محمد 
املهدي بنسودة
السنة االجتماعية :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير و تنتهي في
 31دجنبر من كل سنة.
اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بفاس بتاريخ 24
ماي  ،2022تحت عدد .2275/2022
األستاذ بدر الدين بولغدان
777I

الجريدة الرسمية
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SMG CONSEILS
قصبة تادلة املغرب.
AIT BELKAI CAR
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد  عبد  الحكيم مرابطي
SMG CONSEILS
عنوانه(ا) حي النصر زنقة 05
عمارة  25بلوك  4حى ميمونة الطابق القصيبة  23150قصبة تادلة املغرب
االول  23000بنى مالل ،23000 ،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بني مالل املغرب
االبتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 01
 AIT BELKAI CARشركة ذات
يونيو  2022تحت رقم .91
املسؤولية املحدودة
778I
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي علي
AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO
أوجضيض بوزمور القصيبة -
sigle A2CM sarl
 23150قصبة تادلة املغرب
& SMART OPERATIONS
تأسيس شركة ذات املسؤولية
STRATEGY
املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
قفل التصفية
2201
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في AAFIR AUDIT & CONSULTING
 19ماي  2022تم إعداد القانون MOROCCO sigle A2CM sarl
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شارع فاس  ،ركن ابن طفيل  ،إقامة
دياموند ،الطابق األول  ،مكتب رقم
املحدودة باملميزات التالية:
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
& SMART OPERATIONS
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند   STRATEGYشركة ذات املسؤولية
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AIT :
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
.BELKAI CAR
موالي يوسف إقامة ياسين 2
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
الطابق  5شقة رقم  48طنجة -
السيارات.
 90000طنجة املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
قفل التصفية
علي أوجضيض بوزمور القصيبة -
رقم التقييد في السجل التجاري :
 23150قصبة تادلة املغرب.
.107887
املدة  التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 500.000 :املؤرخ في  17ماي  2022تقرر
حل & SMART OPERATIONS
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  لحسن وختي  STRATEGY 2.500 :شركة ذات املسؤولية
املحدودة  مبلغ رأسمالها 100.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  خالف بن القيق  2.500 :درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي يوسف إقامة ياسين  2الطابق
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية  5شقة رقم  48طنجة 90000 -
طنجة املغرب نتيجة لصعوبات
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  لحسن وختي عنوانه(ا) مالية.
و عين:
أيت مسعود الدير القصيبة 23150
السيد(ة) محمد ياسين عالوي و 
قصبة تادلة املغرب.
السيد خالف بن القيق عنوانه(ا) عنوانه(ا) البرانص  2تجزئة نرجس
حي علي أوجضيض القصيبة  23150شارع عالل بن قدور رقم 90000 1

طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  17ماي  2022وفي شارع موالي
يوسف إقامة ياسين  2الطابق 5
شقة رقم  48طنجة  90000 -طنجة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .5037
779I
FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة TEAM TRAINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
BV HASSAN II TISSIR 132
I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC
شركة  TEAM TRAININGشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26محج
مرس السلطان الطابق االول الشقة
رقم  3الدار البيضاء  20130 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
545175
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  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
.TEAM TRAINING
غرض الشركة بإيجاز  :التدريب
املنهي في مجال االلكترونيات.
عنوان املقر االجتماعي  26 :محج
مرس السلطان الطابق االول الشقة
رقم  3الدار البيضاء  20130 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة30.000,00 :
درهم ،مقسم كالتالي:
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
السيد  زايد  العربي  180 :حصة دجنبر  2021تحت رقم .804879
بقيمة  100درهم للحصة .
781I
السيدة  بدر حنان  120 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
FIECO
األسماء الشخصية والعائلية
SKHAN
وصفات ومواطن الشركاء :
إعالن متعدد القرارات
السيد  زايد العربي عنوانه(ا) نابل
FIECO
 8000نابل تونس.
السيدة بدر حنان عنوانه(ا) نابل RUE AL KASSAR MAARIF 14
CASABLANCA، 20330،
 8000نابل تونس.
CASABLANCA MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
« SKHANشركة ذات املسؤولية
السيد  زايد العربي عنوانه(ا) نابل
املحدودة»
 8000نابل تونس
وعنوان مقرها االجتماعي 128 :شارع
السيدة بدر حنان عنوانه(ا) نابل أنفا  ------- -الدارالبيضاء املغرب.
 8000نابل تونس
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري:
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
.277507
يونيو  2022تحت رقم .826029
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
780I
املؤرخ في  12ماي 2022
fiducon
تم اتخاذ القرارات التالية:
MEDIO LIGHTING
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت  650حصة التي كان يمتلكها
رفع رأسمال الشركة
السيد  محمدسعد لغراري ادري�سى
fiducon
لصالح السيد حميد برادة
3N rue tahan ، 20100،
قرار رقم  :2الذي ينص على
casablanca maroc
 MEDIO LIGHTINGشركة ذات مايلي :تعيين السيد  حميد  برادة 
كمسيرللشركة ملدة غيرمحددة
املسؤولية املحدودة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ن
الجيروند إقامة الحديقة ج,1رقم  10تحيين القانو األسا�سي للشركة
  22000الدار البيضاء املغرب.وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
رفع رأسمال الشركة
النظام األسا�سي التالية:
ي
رقم التقييد في السجل التجار
بند  رقم  :6-7الذي ينص على
.310127
مايلي :تغيراملواد  6و 7من النظام
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
األسا�سي واملتعلقة بالحصص
املؤرخ في  11نونبر  2021تم رفع
أسمال الشركة بمبلغ قدره والرأسمال االجتماعي
ر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
« 300.000درهم» أي من «700.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
عن طريق  :إجراء مقاصة مع ديون يونيو  2022تحت رقم .826114
782I
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

10677
FLASH ECONOMIE

BERRAHOU ETUDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة
« BERRAHOU ETUDE » SARL
AU
تم بتاريخ  18/04/2022وضع
قانون منظم لشركة باملميزات
التالية:
التسمية:
« BERRAHOU ETUDE» SARL
AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شريك واحد 
الشكل القانوني :شركة ذات
املسؤولية املحدودة شريك واحد
الهدف * :امتالك مكتب
للدراسات الهندسية
املقر االجتماعي :عمارة  رقم 4
شقة رقم  4الطابق الثالث عزيب
الكوندافي بلدية النخيل مراكش
الرأسمال االجتماعي :حدد في مبلغ
 100000درهم مقسمة إلى 1000
حصة من فئة  100درهم موزعة
كاألتي
حصة  1000جالل محمد أيمن -
اإلدارة :تسير الشركة ملدة  غير
محدودة  من طرف السيد  جالل
محمد أيمن
دجنبر  31غاية إلى يناير فاتح من
تبتدئ  :السنة اإلجتماعية
املدة :حددت في  99سنة ابتداء
من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بمراكش بتاريخ
 26/05/2022تحت رقم  136127و 
سجلت الشركة في السجل التجاري
بمراكش تحت رقم.125815
783I
FLASH ECONOMIE

AMORPHA PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة 
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 19ماي  , 2022تم تأسيس شركة
محدودة  املسؤولية باملواصفات
التالية:
AMORPHA
«»PROMO
 S.A.R.Lالتسمية :
املقر التجاري :حي القدس زنقة
 6الرقم  45الطابق االر�ضي سيدي
البرنو�صي الدار البيضاء.
الهدف التجاري - :منعش عقاري
الرأسمال :محدد في 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة كما
يلي:
 السيد  الدغمي نجيب 500حصة.
 السيد  املسعدي حميد  500حصة.
املدة 99 :سنة من تاريخ تأسيسها
التسيير :السيد الدغمي نجيب.
اإليداع القانوني :املحكمة
التجارية الدار البيضاء تحت الرقم
 825640سجل تجاري
رقم .544621
784I
FLASH ECONOMIE

BERGAMO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة 
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 19ماي  , 2022تم تأسيس شركة
محدودة  املسؤولية باملواصفات
التالية:
«»BERGAMO IMMOBILIER
 .S.A.R.Lالتسمية:
املقر التجاري :حي القدس زنقة
 6الرقم  45الطابق االر�ضي سيدي
البرنو�صي الدار البيضاء.
الهدف التجاري - :منعش عقاري
الرأسمال :محدد في 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة كما
يلي:

الجريدة الرسمية
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 السيد  سويني املصطفى  500ايت ملول انزكانتم اإليداع القانوني باملحكمة
حصة.
 السيد سويني ايوب  500حصة .االبتدائية بانزكان بتاريخ  30ماياملدة 99 :سنة من تاريخ تأسيسها  2022تحت رقم .1018/2022
التسيير :السيد سويني املصطفى.
786I
اإليداع القانوني :املحكمة
FIDUCIAIRE DIDI
التجارية الدار البيضاء تحت الرقم
SOCIETE DUTSH-MAR
 825642سجل تجاري رقم.544625
SARL/AU
785I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
fiduciaireborjcompta
الشريك الوحيد

ديجيتال نيت

شركة التضامن
حل شركة

fiduciaireborjcompta
n98 ter rue de fes qi agadir ،
80000، AGADIR MAROC
ديجيتال نيت شركة التضامن(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املقاومة الحرش  2رقم  351ايت
ملول انزكان  86350 -اكادير املغرب
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2635
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022تقرر حل
شركة التضامن ديجيتال نيت مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع املقاومة
الحرش  2رقم  351ايت ملول انزكان
  86350اكادير املغرب نتيجة ل :التوقف عن مزاولة النشاط .
و  حدد مقر التصفية ب شارع
املقاومة الحرش  2رقم  351ايت
ملول انزكان  86350 -انزكان املغرب .
و عين:
السيد(ة) حفيظة ازيكي و 
عنوانه(ا) مركز سيدي بيبي شتوكة
ايت باها  80000اكادير املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :شارع املقاومة الحرش  2رقم 351

تأسيس شركة
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وجدة  60000 -وجدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسن بوزرواطة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الحسن بوزرواطة 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الحسن بوزرواطة
عنوانه(ا) حي النكادي زنقة  2رقم 14
وجدة  60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الحسن بوزرواطة
عنوانه(ا) حي النكادي زنقة  2رقم 14
وجدة  60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة  بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .764
787I

FIDUCIAIRE DIDI
RUE IMAM GHAZALI IMM 18
،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب
SOCIETE DUTSH-MAR SARL/
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
السالمة بنعدي س 9رقم 13493
وجدة  60000 -وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
CHIFAA CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
TOP CONFORT
39443
SOLUTIONS
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 31مارس  2022تم إعداد القانون
MULTISERVICES
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
CHIFAA CONSEIL
مسؤولية محدودة ذات الشريك RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
الوحيد.
3EME ETAGE APPARTEMENT
تسمية الشركة متبوعة عند 
14 BAB DOUKALA
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MARRAKECH ، 40000،
SOCIETE DUTSH-MAR SARL/
MARRAKECH MAROC
.AU
TOP CONFORT SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز  - :االستيراد
 MULTISERVICESشركة ذات
والتصدير
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 التنظيفالوحيد
 بيع وتسويق أي نوع من املنتجاتوعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
 نقل الطروداألعمال زينيث شارع مسلم بوكار
 نقل البضائع.شقة بالدور الثالث رقم  14باب
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة دكالة  400000 -مراكش املغرب
السالمة بنعدي س 9رقم 13493
تأسيس شركة ذات مسؤولية

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
126025
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 02يونيو   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 CONFORT SOLUTIONS
.MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز  • :شراء
وبيع العقارات أو غيرها من املعامالت
العقارية
• االستشارات اإلدارية
مقاول خدمات املعلومات
التجارية (في املجال العقاري
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
األعمال زينيث شارع مسلم بوكار
شقة بالدور الثالث رقم  14باب
دكالة  400000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سليم املريني  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سليم املريني عنوانه(ا)
سكن الصفاء شارع مقومة املبنى 2
رقم  400000 11مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سليم املريني عنوانه(ا)
سكن الصفاء شارع مقومة املبنى 2
رقم  400000 11مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .5965
788I

الجريدة الرسمية
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ANDERSEN CONSULTING

P AND G SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ANDERSEN CONSULTING
RUE DE GRENADE, PARC 29
BROOKS ، 90030، TANGER
MAROC
P AND G SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي الطابق
السفلي فيال الزيدي قصر املجاز،
القصر الصغير  90000 -طنجة
املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.91519
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «مندوب مبيعات»
إلى «وكالة االسفار حسب البند  1من
القانون رقم  31-96املنظم لوكاالت
االسفار».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254172
789I
ANDERSEN CONSULTING

P AND G SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ANDERSEN CONSULTING
RUE DE GRENADE, PARC 29
BROOKS ، 90030، TANGER
MAROC
P AND G SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي الطابق
السفلي فيال الزيدي قصر املجاز،

القصر الصغير  90000 -طنجة .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.91519
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .254172
790I

و عين:
السيد(ة) خالد  بنقاسم
التمسماني و  عنوانه(ا) تجزئة
القادرية مجمع الصنوبر بلوك ب
 1رقم  90000 20طنجة تامغرب
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  23ماي
 2022تحت رقم .253950
791I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SOFT ALTERNATIVE SARL

HSF LOGISTICS MAROC

SULIMET MAROC

حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
RUE KADI AYAD RESIDENCE
LA RENCONTRE IMMEUBLE G
 ،N°552 ، 90000طنجة املغرب
« SULIMET MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
الحرة لطنجة إتجزئة  13رقم - 03
 90090طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.35921
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :قبول تفويت  500حصة من
فئة  100درهم قابلة للتحويل التي
كانت في حوزة  مانويل أوغوستو 
دوس سانتوس سيلفا لفائدة السيد 
امبارك محصون
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
قبول استقالة مانويل أوغستو دوس
سانتوس سيلفا وتسمية السيد 
امبارك محصون مسيرا جديدا إلى
جانب فيتور مانويل داروشا مورا
سانتوس مع توقيعهما املشترك
قرار رقم  :3الذي ينص على

شركة ذات املسؤولية املحدودة

SOFT ALTERNATIVE SARL
RUE KADI AYAD RESIDENCE
LA RENCONTRE IMMEUBLE G
 ،N°552 ، 90000طنجة املغرب
 HSF LOGISTICS MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
ماالباطا إقامة روايال أوفشور
الطابق األول رقم 90000 - 13
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.29875
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 HSF LOGISTICS MAROCمبلغ
رأسمالها  2.500.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي طريق ماالباطا
إقامة روايال أوفشور الطابق األول
رقم  90000 - 13طنجة املغرب
نتيجة ل  :نقص املوارد املالية.
و  حدد مقر التصفية ب طريق
ماالباطا إقامة روايال أوفشور
الطابق األول رقم  90000 - 13طنجة
املغرب.

إعالن متعدد القرارات

10679

مايلي :املوافقة على النظام األسا�سي
الجديد للشركة على إثر التغيرات
النظامية الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم 6و :7الذي ينص على
مايلي :قبول تفويت  500حصة من
فئة  100درهم قابلة للتحويل التي
كانت في حوزة  مانويل أوغوستو 
دوس سانتوس سيلفا لفائدة السيد 
امبارك محصون
بند  رقم  :17الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة مانويل أوغستو 
دوس سانتوس سيلفا وتسمية السيد 
امبارك محصون مسيرا جديدا إلى
جانب فيتور مانويل داروشا مورا
سانتوس مع توقيعهما املشترك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .254014
792I
SOFT ALTERNATIVE SARL

PARDELICE

إعالن متعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL
RUE KADI AYAD RESIDENCE
LA RENCONTRE IMMEUBLE G
 ،N°552 ، 90000طنجة املغرب
« PARDELICEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
الصناعية اجزناية تجزئة رقم - 312
 90060طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.18255
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
قبول هبة  2375حصة من فئة 100
درهم التي كانت في حوزة اآلنسة نورا
العمارتي لفائدة  أبيها السيد  محمد 
العمارتي وتفويت  1900حصة من
فئة  100درهم التي كانت في حوزة 

10680

الجريدة الرسمية
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 74شارع املقاومة إقامة الصحراوية
  90000طنجة املغرب» إلى «زاويةشارع عبد هللا كنون وشارع أبي جرير
الطبري إقامة تسنيم بالزا عمارة  أ
الطابق السادس مكتب رقم - 114
 90000طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29أبريل
 2022تحت رقم .253369
794I

اآلنسة نورا العمارتي لفائدة السيدة 
ثرية بردوقي
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تسمية السيدة  ثرية بردوقي بصفتها
مسيرة إلى جانب املسير السيد محمد 
العمارتي بحيث تجوز كل الوثائق
واملستندات الشركة بتوقيع أي منهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم 6و :7الذي ينص على
مايلي :قبول هبة  2375حصة من
فئة  100درهم التي كانت في حوزة 
SOFT ALTERNATIVE SARL
اآلنسة نورا العمارتي لفائدة  أبيها
السيد  محمد  العمارتي وتفويت Société Immobilière KSAR
MADINA
 1900حصة من فئة  100درهم التي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
كانت في حوزة  اآلنسة نورا العمارتي
توسيع نشاط الشركة
لفائدة السيدة ثرية بردوقي
SOFT ALTERNATIVE SARL
بند  رقم  :17الذي ينص على
مايلي :تسمية السيدة  ثرية بردوقي RUE KADI AYAD RESIDENCE
بصفتها مسيرة إلى جانب املسير السيد  LA RENCONTRE IMMEUBLE G
محمد  العمارتي بحيث تجوز كل  ،N°552 ، 90000طنجة املغرب
Société Immobilière KSAR
الوثائق واملستندات الشركة بتوقيع
 MADINAشركة ذات املسؤولية
أي منهم
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها االجتماعي إقامة
التجارية بطنجة بتاريخ  09ماي
حمزة شارع املسيرة الخضراء املخزن
 2022تحت رقم .253517
 793Iرقم  8ب  90060 -طنجة املغرب.
توسيع نشاط الشركة
SOFT ALTERNATIVE SARL
رقم التقييد في السجل التجاري
AKAYNORD
.38129
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تحويل املقر االجتماعي للشركة
املؤرخ في  11ماي  2022تمت إضافة
SOFT ALTERNATIVE SARL
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
 RUE KADI AYAD RESIDENCEالحالي :
LA RENCONTRE IMMEUBLE G
املساعدة في العمليات والخدمات
 ،N°552 ، 90000طنجة املغرب اللوجستية وتخزين البضائع ونقل
 AKAYNORDشركة ذات
الحاويات.
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  74شارع التجارية بوجدة بتاريخ  16ماي 2022
املقاومة إقامة الصحراوية  90000 -تحت رقم .253711
طنجة املغرب.
795I
تحويل املقر االجتماعي للشركة
STE FSMC SARL AU
رقم التقييد في السجل التجاري
STE FLIDY AGRICOLE SARL
.64829
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
AU
املؤرخ في  26يناير  2022تم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
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السيد  مريغ الحاج .عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بولبزوز بومية ميدلت  54350ميدلت
STE FSMC SARL AU
MAROC
AV
HASSAN
II MIDELT 08 08
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 AV HASSAN II MIDELT، 54350،االبتدائية بميدلت بتاريخ  19ماي
MIDELT maroc
 2022تحت رقم .127/2022
STE FLIDY AGRICOLE SARL AU
796I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
SOPHORA CONSULTING SARL AU
الشريك الوحيد
COMPLEXE MEDICAL
وعنوان مقرها اإلجتماعي بولبزوز
MARIAME
بومية ميدلت ميدلت 54350
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ميدلت MAROC
تفويت حصص
تأسيس شركة ذات مسؤولية
SOPHORA CONSULTING SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد 
AU
رقم التقييد في السجل التجاري :
 37شارع عالل إبن عبدهللا ،شقة
3185
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في رقم  ,422الطابق الرابع،50000 ، .
 25ماي  2022تم إعداد القانون
MEKNES MAROC
COMPLEXE MEDICAL
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد   MARIAMEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
مسؤولية محدودة ذات الشريك رقم  3عمارة سلكت بالس مورتني
شارع عالل بن عبدهلل 50000 -
الوحيد.
مكناس املغرب .
تسمية الشركة متبوعة عند 
تفويت حصص
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
رقم التقييد في السجل التجاري
. FLIDY AGRICOLE SARL AU
.48495
غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الفالحي
املؤرخ في  12أبريل  2022تمت
استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :بولبزوز املصادقة على :
تفويت السيد (ة) مردوش ديفكو 
بومية ميدلت ميدلت  54350ميدلت
 24.000حصة اجتماعية من أصل
.MAROC
املدة  التي تأسست من أجلها  24.000حصة لفائدة الشركة ديف
هيلت  SARLبتاريخ  11أبريل .2022
الشركة  99 :سنة .
تفويت السيد  (ة) أحمد  عاكف
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 1.200حصة اجتماعية من أصل
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مريغ الحاج 1.000 : .حصة  18.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
كمال ايت يدير بتاريخ  12أبريل
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية .2022
تفويت السيد (ة) يوسف عكوري
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مريغ الحاج .عنوانه(ا)  4.800حصة اجتماعية من أصل
بولبزوز بومية ميدلت  54350ميدلت  18.000حصة لفائدة الشركة ديف
هيلت  SARLبتاريخ  12أبريل .2022
.MAROC
تفويت السيد  (ة) جواد صقلي
األسماء الشخصية والعائلية
حسيني  4.800حصة اجتماعية من
ومواطن مسيري الشركة:
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أصل  18.000حصة لفائدة الشركة
ديف هيلت  SARLبتاريخ  12أبريل
.2022
تفويت السيد  (ة) أحمد  صقلي
حسيني  4.800حصة اجتماعية من
أصل  18.000حصة لفائدة الشركة
ديف هيلت  SARLبتاريخ  12أبريل
.2022
تفويت السيد (ة) هدى البحراوي
 4.800حصة اجتماعية من أصل
 18.000حصة لفائدة الشركة ديف
هيلت  SARLبتاريخ  12أبريل .2022
تفويت السيد  (ة) أحمد  عاكف
 4.800حصة اجتماعية من أصل
 18.000حصة لفائدة الشركة ديف
هيلت  SARLبتاريخ  12أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .2004
797I
SOPHORA CONSULTING SARL AU

DEV-HEALTH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

SOPHORA CONSULTING SARL
AU
 37شارع عالل إبن عبدهللا ،شقة
رقم  ,422الطابق الرابع،50000 ، .
MEKNES MAROC
 DEV-HEALTHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 3لدى متيما املنطقة الصناعية عين
سلوكي بساتين مكناس 50000 -
مكناس املغرب .
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54841
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  12أبريل
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 4.000.000درهم»
أي من « 6.000.000درهم» إلى
« 10.000.000درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
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مقاول تنظيف املتاجر والشققتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01يونيو 
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 2022تحت رقم .2005
العثمانية  ،الحي االداري  ،الطابق
 798Iالثالث ،بني مالل بني مالل 23000
بني مالل املغرب .
FUTURASCO FIDUCIAIRE
املدة  التي تأسست من أجلها
STE M›GOUN CHASSE
الشركة  99 :سنة .
TOUR SARL AU
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات درهم ،مقسم كالتالي:
الشريك الوحيد
السيد املصطفى مرشيد 1.000 :
تأسيس شركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
FUTURASCO FIDUCIAIRE
األسماء الشخصية والعائلية
GESTION ALJANOUB
 343شارع محمد الخامس رقم  5وصفات ومواطن الشركاء :
POLYCLINIQUE DE
الطابق الثالث بني مالل ،23000 ،
السيد  املصطفى مرشيد 
بني مالل املغرب
LAAYOUNE
عنوانه(ا) قطاع  15بلوك في رقم 4
إعالن متعدد القرارات
 STE M›GOUN CHASSE TOURشارع عبد الرحيم بوعبيد حي الرياض
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
GESTION ALJANOUB
 ،الرباط  10100الرباط املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
ومواطن مسيري الشركة:
العثمانية  ،الحي االداري  ،الطابق
العيون املغرب
السيد ابراهيم مرشيد عنوانه(ا)
الثالث ،بني مالل بني مالل  23000الحي االداري شارع الطائف رقم POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE 56
بني مالل املغرب
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
 23000بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ن
محدودة ذات الشريك الوحيد 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  30ماي محمد السادس العيو 70000 -
رقم التقييد في السجل التجاري
ن
:
العيو املغرب.
 2022تحت رقم .492
12765
«إعالن متعدد القرارات»
799I
رقم التقييد في السجل التجاري:
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
LB COMPTA
 18ماي  2022تم إعداد القانون
.18829
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
ALPHA INOX MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املؤرخ في  21أبريل 2022
باملميزات التالية:
تم اتخاذ القرارات التالية:
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
LB COMPTA
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تغيير شرط التسيير املشترك للشركة
RESIDENCE BASMA 1 IMM
الوحيد.
عبر اخضاع جميع العقود امللزمة
27 N 2 AIN SBAA ، 20300،
تسمية الشركة متبوعة عند 
للشركة على اٳلمضاء املشترك لجميع
CASABLANCA MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
املسيرين السيد  موالي حمدي ولد 
شركة
ALPHA
INOX
MAROC
M’GOUN CHASSE TOUR SARL
الرشيد ٫السيد احمد القوبع و السيد 
ذات مسؤولية محدودة ذات
. AU
محمد القمر.
الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  - :تنضيم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الصيد والصيد السياحي
النظام األسا�سي التالية:
تربية طرائد  الصيد وتسويق  64زنقة د تجزئة موريطانيا الحيبند  رقم  :14الذي ينص على
ملحقات الصيد 
الصناعي سيدي البرنو�صي  20600 -مايلي :تغيير شرط التسيير املشترك
الدار البيضاء املغرب.
مقاول غرس أو صيانة الحدائقللشركة عبر اخضاع جميع العقود
 ،الطرق
رفع رأسمال الشركة
امللزمة للشركة على اٳلمضاء املشترك
شركة أمن املباني العامة أو  رقم التقييد في السجل التجاريلجميع املسيرين السيد موالي حمدي
.160133
الخاصة
ولد  الرشيد  ٫السيد  احمد  القوبع و 
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  17ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.500.000درهم» أي من
« 1.000.000درهم» إلى «2.500.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .826139
800I

الجريدة الرسمية
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السيد محمد القمر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .1133/2022
801I
NJ BUSINESS

STE PARADIV
إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
املدينة الجديدة فاس املغرب،
 ،30000فاس املغرب
« STE PARADIVشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 190 :حي
كريو زواغة  30000 -فاس املغرب .
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.30667
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :استقالة املسير القديم محمد 
العامري و تعيين املسير الجديد عمر
القاسمي
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير النظام االسا�سي من شركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير النظام االسا�سي من شركة ذات
املسؤولية املحدودة  الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .2784
802I
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CANOCAF SARL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
YASSINE FAST FOOD
املؤرخ في  16ماي  2022تم تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
رفع رأسمال الشركة
«حي املطار ،ايلو  31اقامة رقم ،61
CANOCAF SARL
الطابق الثاني رقم 62000 - 03
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء الناظور املغرب» إلى «حي أوالد ميمون
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
شارع أوروبا زنقة 62000 - 72
الناظورNADOR ،62000 ،
الناظور املغرب».
MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 YASSINE FAST FOODشركة ذات االبتدائية بالناضور بتاريخ  23ماي
املسؤولية املحدودة
 2022تحت رقم .792
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار،
804I
رزان  04اقامة أشن 62000 -
مكتب املحاسبة
الناظور املغرب.
BINDRISS TEX
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
.23551
مكتب املحاسبة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 13شارع يعقوب املنصور رقم
املؤرخ في  20ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره  14/13تطوان  ،93000 ،تطوان
املغرب
« 712.000درهم» أي من «100.000
 BINDRISS TEXشركة ذات
درهم» إلى « 812.000درهم» عن
املسؤولية املحدودة
طريق .- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 4
االبتدائية بالناضور بتاريخ  24ماي مستودع رقم  41منطقة النشاط
االقتصادي الفنيدق املنطقة الحرة 
 2022تحت رقم .801
 803Iواد نيجرو  93102 -الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
CANOCAF SARL
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
EXPOBANO NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
31395
تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05أبريل  2022تم إعداد القانون
CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
املحدودة باملميزات التالية:
الناظورNADOR ،62000 ،
شكل الشركة  :شركة ذات
MAROC
املسؤولية املحدودة.
 EXPOBANO NADORشركة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند 
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار.BINDRISS TEX ،
ايلو  31اقامة رقم  ،61الطابق
غرض الشركة بإيجاز  :ستيراد
الثاني رقم  62000 - 03الناظور
وتخزين وتوزيع وبيع وإعادة  تصدير
املغرب.
منتجات املنسوجات واملالبس.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
رقم التقييد في السجل التجاري
 4مستودع رقم  41منطقة النشاط
االقتصادي الفنيدق املنطقة الحرة 
.19731

واد نيجرو  93102 -الفنيدق املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  هللا الحسوني 501 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  شرقاوي محمد  499 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  هللا الحسوني
عنوانه(ا) شارع جبل ميشليفن زنقة
 6رقم  25طابق  3الشقة 93000 10
تطوان املغرب.
السيد محمد الشرقاوي عنوانه(ا)
كرتيرا بنيتز رقم  .. 07سبتة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  هللا الحسوني
عنوانه(ا) شارع جبل ميشليفن زنقة
 6رقم  25طابق  3الشقة 93000 10
تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  11أبريل
 2022تحت رقم .1004
805I
ALLEGEANCE CONSULTING

RN ESQUINA SARL
إعالن متعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 50&51
 ،90000 ،طنجة املغرب
« RN ESQUINA SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 22 :شارع
 1املجد  159املحل بالطابق االر�ضي
  90000طنجة املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.125967
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
قرار رقم هبة حصص :الذي ينص
على مايلي :وهب السيد بالل حمدان التجارية بطنجة بتاريخ  30ماي
 50حصة اجتماعية لفائدة السيدة   2022تحت رقم .254181
الصافية الحراق
806I
قرار رقم هبة حصص :الذي ينص
SUD EST CONSEIL
على مايلي :وهب السيد بالل حمدان
 50حصة اجتماعية لفائدة  السيد  LE BUREAU COMPTABLE ET
FISCAL DE MARRAKECH
العيا�شي حمدان
قرار رقم استقالة مسير :الذي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ينص على مايلي :مغادرة السيد بالل
حل شركة
حمدان للشركة بصفة نهائية تبعا
SUD EST CONSEIL
لقبول إستقالته من مهامه كمسير
قرار رقم تعيين مسير جديد  Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd
لشركة  :الذي ينص على مايلي :تعيين Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc
السيد العيا�شي حمدان كمسير وحيد 
للشركة تبعا لقبول استقالة السيد  LE BUREAU COMPTABLE ET
 FISCAL DE MARRAKECHشركة
بالل حمدان
ذات مسؤولية محدودة ذات
قرار رقم تحويل الشكل القانوني
للشركة :الذي ينص على مايلي :الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
تحويل الشكل القانوني للشركة من
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الظهير بالطابق االول شقة رقم 16
الشريك الوحيد» إلى «شركة ذات شارع الحسن الثاني الحي الحسني
طريق اكادير  40000 -مراكش
املسؤولية املحدودة».
املغرب.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
حل شركة
النظام األسا�سي التالية:
رقم التقييد في السجل التجاري
بند  رقم 6و :7الذي ينص على
.85915
مايلي :وهب السيد بالل حمدان 50
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
حصة اجتماعية لفائدة  السيدة 
املؤرخ في  17يونيو   2020تقرر
الصافية الحراق
بند  رقم 6و :7الذي ينص على حل شركة ذات مسؤولية محدودة 
مايلي :وهب السيد  بالل حمدان ذات الشريك الوحيد  LE BUREAU
 50حصة اجتماعية لفائدة  السيد  COMPTABLE ET FISCAL DE
 MARRAKECHمبلغ رأسمالها
العيا�شي حمدان
بند  رقم  :12الذي ينص على  10.000درهم وعنوان مقرها
مايلي :مغادرة  السيد  بالل حمدان اإلجتماعي عمارة  الظهير بالطابق
للشركة بصفة نهائية تبعا لقبول االول شقة رقم  16شارع الحسن
الثاني الحي الحسني طريق اكادير
إستقالته من مهامه كمسير
بند  رقم  :12الذي ينص على  40000 -مراكش املغرب نتيجة ل :
مايلي :تعيين السيد العيا�شي حمدان تصفية املسبقة.
كمسير وحيد للشركة تبعا لقبول
و  حدد مقر التصفية ب عمارة 
الظهير بالطابق االول شقة رقم 16
استقالة السيد بالل حمدان
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي :شارع الحسن الثاني الحي الحسني
تحويل الشكل القانوني للشركة من طريق اكادير  40000 -مراكش
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املغرب.
و عين:
الشريك الوحيد» إلى «شركة ذات
السيد(ة) علي الصبار و عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة».

10683

عبير  2/105رقم ج ازلي الجنوبي
 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  01يونيو 
 2022تحت رقم .136359
807I
مكتب الحسابات ح ل

بالبل املستقبل الخاصة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

مكتب الحسابات ح ل
 20شارع الداخلة الطابق االول قرية
الجماعة  ،20430 ،الدار البيضاء
املغرب
بالبل املستقبل الخاصة شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة
الفتح  26100 -برشيد املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
11115
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28أبريل  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «بالبل املستقبل
الخاصة» إلى «مجموعة مدارس
سوبرنوفا الخاصة» .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .493
808I
AUDINEX SARLAU

AZ REAL ESTATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و زنقة شتيال،
طابق  ،4بامليي  ،-الدار البيضاء ،
 ،20042الدار البيضاء املغرب
 AZ REAL ESTATEشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  144زنقة
محمد سميحا ،طابق  ،6مكتب - 35
 24000دار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544689
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AZ :
.REAL ESTATE
غرض الشركة بإيجاز  - :تأجير
العقارات
 حيازة وإدارة وبيع وإدارة  عنطريق التأجير أو غير ذلك من جميع
املباني والعقارات.
 الشراء أو البيع أو االستبدال أو اإليجار أو التأجير من الباطن  ،بشكل
موسمي أو غير موسمي  ،مكشوف أو 
مؤثث  ،للمباني املبنية أو غير املبنية ؛
 بناء العقارات. اإلدارة   ،واملشورة   ،وتوفيرالخدمات  ،و   /أو  إدارة  جميع
العقارات.
 جميع دراسات  ،تمثيل  ،وساطة ،وساطة إرساليات و  اللجنة ذات
الصلة باملجاالت املذكورة أعاله.
وبشكل عام  ،جميع العمليات
التجارية والصناعية واملنقولة
والعقارية واملالية  ،املتعلقة بشكل
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة
أو بأي أغراض مماثلة أو ذات صلة ،
والتي من املحتمل أن تعزز تطويرها أو 
توسيعها..
عنوان املقر االجتماعي  144 :زنقة
محمد سميحا ،طابق  ،6مكتب - 35
 24000دار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
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 12.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  احمد  الدهي 24000 :
بقيمة  100درهم.
ل
السيدة  زهرة  ملهو 24000 :
بقيمة  100درهم.
السيد  سليم الدهي 24000 :
بقيمة  100درهم.
السيدة ياسمين الدهي 24000 :
بقيمة  100درهم.
السيدة  رانيا الدهي 24000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الدهي عنوانه(ا) دوار
ولد أحمد سهل عين تزغى  13000بن
سليمان املغرب.
السيدة زهرة ملهول عنوانه(ا) دوار
ولد أحمد سهل عين تزغى  13000بن
سليمان املغرب.
السيد سليم الدهي عنوانه(ا) دوار
ولد أحمد سهل عين تزغى  13000بن
سليمان املغرب.
السيدة ياسمين الدهي عنوانه(ا)
دوار ولد  أحمد  سهل عين تزغى
 13000بن سليمان املغرب.
السيدة رانيا الدهي عنوانه(ا) دوار
ولد أحمد سهل عين تزغى  13000بن
سليمان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليم الدهي عنوانه(ا) دوار
ولد أحمد سهل عين تزغى  13000بن
سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825507
809I
مكتب املوثق توفيق أبوفراس

RIAD EL KENZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املوثق توفيق أبوفراس
اقامة امليل الطابق االول شارع
افرناج مراكش  ،40000 ،مراكش

املغرب
 RIAD EL KENZشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراكش،
 345املسار ،طريق اسفي 40000 -
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.38043
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  RIAD EL KENZ
مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراكش،
 345املسار ،طريق اسفي 40000 -
مراكش املغرب نتيجة ل • :
املصادقة على التقرير و  الحساب
النهائي لتصفية الشركة؛
منح اإلبراء للمصفية على
•
تسييرها؛
الحل النهائي للشركة
•
•	  املصادقة على الختم
النهائي للتصفية.
.
و حدد مقر التصفية ب مراكش،
 345املسار ،طريق اسفي 40000 -
مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) Claude CHEVALIER
و  عنوانه(ا) Tassoultant, Km 6,
Douar Lagouassem, Route
Ourika 40000 Marrakech
 MArocكمصفي (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  25ماي
 2022تحت رقم .136120
810I
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PRO-ACCOUNTING

XEPHAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 13شارع ولي العهد ٬الطابق الثاني٬
رقم  2ص.ب ،93000 ، 35 .تطوان
املغرب
مارموليس كريم ش.ذ.م.م.
MARMOLES KARIM SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق واد
لو كلم  93000 - 5تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.1661
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
قبول استقالة السيدة  مفتاحة
شقارة العبا�سي مسيرة الشركة وإبراء
ذمتها مع الشكر على املجهودات التي
قدمتها للشركة.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد  غير مساهم،
السيد يوسف بن احمد مو�سى ملدة 
ثالث سنوات.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :15الذي ينص على
مايلي :التسيير
بند  رقم  :16الذي ينص على
مايلي :صالحيات املسير
بند  رقم  :18الذي ينص على
مايلي :التوقيعات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1298
812I

PRO-ACCOUNTING
 80شارع موالي سليمان عين السبع
 ،20590 ،الدار البيضاء املغرب
 XEPHARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
النور مجموعة  7عمارة 14
شقة رقم  9عين الشق 20470 -
الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.268773
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30أبريل  2022تقرر حل
 XEPHARشركة ذات املسؤولية
املحدودة  مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة النور مجموعة  7عمارة  14
شقة رقم  9عين الشق 20470 -
الدارالبيضاء املغرب نتيجة لتعذر
تحقيق الهدف االجتماعي.
و عين:
السيد(ة) أمل أبوالوافي و 
عنوانه(ا) أندلس  1زنقة  2رقم 14
بين املدن  20470الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30أبريل  2022وفي تجزئة
النور مجموعة  7عمارة  14شقة رقم
 9عين الشق  20470 -الدارالبيضاء
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حسام الدين
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
كنديسة تلكوم
يونيو  2022تحت رقم .18915
 811Iشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مكتب املهدي العلوي  -محاسب معتمد -

مارموليس كريم ش.ذ.م.م.
MARMOLES KARIM SARL
إعالن متعدد القرارات

مكتب املهدي العلوي  -محاسب
معتمد -

تأسيس شركة

حسام الدين
شارع بن عبد الرحمان الطابق االول
رقم  1قرب صيدلية باب التوت ،
 ،93000تطوان املغرب
كنديسة تلكوم شركة ذات مسؤولية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كنديسة
الوسطى شارع معركة انوال رقم
 93000 - 116الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
31659
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  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 :
كنديسة تلكوم.
غرض الشركة بإيجاز  :الوساطة
واملفوضيات.
عنوان املقر االجتماعي  :كنديسة
الوسطى شارع معركة انوال رقم 116
  93000الفنيدق املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  الرحيم املرابطي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الرحيم املرابطي
عنوانه(ا) كنديسة الوسطى رقم119
 93000الفنيدق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الرحيم املرابطي
عنوانه(ا) كنديسة الوسطى رقم119
 93000الفنيدق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1304
813I

CAPRICOF

DELTA DAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPRICOF
BD ABDELKADER 44
ESSAHRAOUI MLY RACHID
CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC
 DELTA DARشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  96شارع
أنفا الطابق األول الشقة رقم 11
اقامة الربيع أنفا الدار البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
542511
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 26أبريل  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 DELTA :
.DAR
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي 96 :
شارع أنفا الطابق األول الشقة رقم
 11اقامة الربيع أنفا الدار البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بندحان محمد  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بندحان محمد  عنوانه(ا)

10685

شارع موديبوكيتا رقم  22البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بندحان محمد  عنوانه(ا)
شارع موديبوكيتا رقم  22البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
ماي  2022تحت رقم .823148
814I
SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

RYHANISSE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL
تجزئة عبد املومن  69ارض الصغير،
الطابق الثاني  ،28800 ،املحمدية
املغرب
 RYHANISSE SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االمان الرقم 72الطابق السفلي -
 28800املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
30693
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 :
.RYHANISSE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز - :استغالل
مقهى
-التجارة

استيراد و تصدير.عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
االمان الرقم 72الطابق السفلي -
 28800املحمدية املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  خليف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  خليف عنوانه(ا)
تجزئة االمان الرقم28800 72
املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  خليف عنوانه(ا)
تجزئة االمان الرقم28800 72
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .1047
815I
ALLEGEANCE CONSULTING

RAMTEC SERVICE SARL AU
إعالن متعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 50&51
 ،90000 ،طنجة املغرب
RAMTEC SERVICE SARL AU
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
ميموزا عمارة ماركيز الطابق  7شقة
رقم  124, 48متر  90000 -طنجة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.254253
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26يناير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم تحويل املقر االجتماعي:
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الذي ينص على مايلي :تحويل املقر
االجتماعي للشركة من شارع املسيرة 
الخضراء رقم  5اقامة السفير مكتب
رقم  05طنجة الى العنوان الجديد 
حي ميموزا عمارة  ماركيز الطابق 7
شقة رقم  124 48مترطنجة
قرار رقم تغيير النشاط التجاري:
الذي ينص على مايلي :تغيير النشاط
التجاري من أعمال البناء الى كهربة
وإمداد مياه الشرب
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة من
شارع املسيرة الخضراء رقم  5اقامة
السفير مكتب رقم  05طنجة الى
العنوان الجديد  حي ميموزا عمارة 
ماركيز الطابق  7شقة رقم 124 ,48
مترطنجة
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير النشاط التجاري من أعمال
البناء الى كهربة وإمداد مياه الشرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .51247
816I
said daif

DAIF SAID

عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص
الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
DAIF SAID
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 29
أبريل  2022أعطى السيد(ة) سعيد 
ضايف الحامل (ة) للبطاقة الوطنية
رقم  BL56233املسجل بالسجل
التجاري  450824باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء حق التسيير الحر
لألصل التجاري الكائن ب بوشنتوف
الزنقة  76الرقم  20550 34الدار
البيضاء املغرب للسيد(ة) عادل
صابر الحامل (ة) للبطاقة الوطنية
رقم  349537Cملدة   1سنة تبتدئ
من  05ماي  2022و  تنتهي في 05
ماي  2023مقابل مبلغ شهري 2.300
درهم.
817I
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said daif
استقالة السيد  عياش االمام من
 SAID SHOP CHAUSSURESتسيير الشركة وتسمية السيد عياش
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص منصور مسير جديد للشركة
املعنويون)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عقد تسيير حر ألصل تجاري
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31غشت
SAID SHOP CHAUSSURES
 2020تحت رقم .2010/20
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ قي
819I
 10يناير  2022أعطى SAID SHOP
Dilegis Premium Service
 CHAUSSURESاملسجل بالسجل
التجاري  577243باملحكمة التجارية
B20 STRUCTURE
بالدار البيضاء حق التسيير الحر شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
لألصل التجاري الكائن ب درب الزنقة
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
 76الرقم  20550 36الدار البيضاء
Dilegis Premium Service
املغرب لفائدة  محمد  طموح ملدة  1
Angle Rue D›alger Et 2,Rue
سنة تبتدئ من  01فبراير  2022و 
Abou Bakr Al Baklani 3ème
تنتهي في  01يناير  2023مقابل مبلغ
étage, Appt 11, Casablanca
شهري قيمته  2.500درهم.
20070، 20070، Casablanca
818I
Maroc
SAHEL CONSULTING
 B20 STRUCTUREشركة ذات
ETS RIYAD AL MAARIF
مسؤولية محدودة ذات الشريك
PRIVE
الوحيد
ات
ا
ر
الق
إعالن متعدد
ر
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
SAHEL CONSULTING
الجزائر و -2شارع أبو بكر الباقالني،
avenue idriss 1 n°114 HAY
طابق  3شقة رقم  ,11الدار البيضاء
HAJARI، 70000، LAAYOUNE
  20070الدار البيضاء املغربMAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ETS RIYAD AL MAARIF PRIVE
محدودة ذات الشريك الوحيد 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
ذات الشريك الوحيد»
544965
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
مدينة الوفاق رقم  7العيون  19 70000ماي  2022تم إعداد القانون
العيون املغرب.
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
«إعالن متعدد القرارات»
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ي
:
التجار
رقم التقييد في السجل
باملميزات التالية:
.30733
شكل الشركة  :شركة ذات
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي مسؤولية محدودة ذات الشريك
املؤرخ في  28غشت 2020
الوحيد.
تم اتخاذ القرارات التالية:
تسمية الشركة متبوعة عند 
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي :اإلقتضاء بمختصر تسميتها B20 :
استقالة السيد  عياش االمام من .STRUCTURE
تسيير الشركة وتسمية السيد عياش
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
منصور مسير جديد للشركة
البناء والتنمية العقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية شارع
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
الجزائر و -2شارع أبو بكر الباقالني،
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي :طابق  3شقة رقم  ,11الدار البيضاء -

 20070الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر غزالي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر غزالي عنوانه(ا) الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر غزالي عنوانه(ا) الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم Le dépôt a été
.fait au CRI
820I
Dilegis Premium Service

INFLUENCE GLOBALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار

Dilegis Premium Service
Angle Rue D›alger Et 2,Rue
Abou Bakr Al Baklani 3ème
étage, Appt 11, Casablanca
20070، 20070، Casablanca
Maroc
« INFLUENCE GLOBALEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 97 :شارع
العرعار ،طابق  ,3مرس سلطان- ،
 20080الدار البيضاء املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.374787
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تقرر
إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
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الشركة تقرر إضافة شعار تجاري
»PRIMACTIV« :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .18304
821I
(INSTITUT LABEL DE GESTION ET
DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL
COMPTABLE AGREE

مؤسسة موكا�سي الخاصة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  ربيعة الشميطي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  مصطفى مكا�سي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ربيعة الشميطي عنوانه(ا)
29زنقة  3حي الركبوت املجموعة 34
سيدي مومن الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب.
السيد مصطفى مكا�سي عنوانه(ا)
29زنقة  3حي الركبوت املجموعة 34
سيدي مومن الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ربيعة الشميطي عنوانه(ا)
29زنقة  3حي الركبوت املجموعة 34
سيدي مومن الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .19007
822I

(INSTITUT LABEL DE GESTION
ET DES AFFAIRES (EL KASMI
ABDEL JALIL COMPTABLE
AGREE
إقامة جنان الرحمة السالم 2
عمارة  1شقة  3اهل لغالم سيدي
البرنو�صي الدار البيضاء سيدي
البرنو�صي الدار البيضاء،20500 ،
الدار البيضاء املغرب
مؤسسة موكا�سي الخاصة شركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الركبوت زنقة  3رقم  29املجموعة
 34سيدي مومن الدار البيضاء -
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
بيمولتيكو bemultico
545179
SOUCELIA EXPO
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 17ماي  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة
املحدودة باملميزات التالية:
بيمولتيكو bemultico
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
تسمية الشركة متبوعة عند 
مكناس
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 SOUCELIA EXPOشركة ذات
مؤسسة موكا�سي الخاصة .
مسؤولية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  :لتعليم
الوحيد
األولي واألسا�سي الخاص.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 106
عنوان املقر االجتماعي  :حي شقة رقم  02زنقة املعاركة الزيتون
الركبوت زنقة  3رقم  29املجموعة مكناس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 34سيدي مومن الدار البيضاء -

10687

رقم  106شقة رقم  01الزيتون
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
مكناس
 FIDEX TRAVشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم أ 55-1تجزئة االشراق
بوفكران  50302 -بوفكران املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.48151
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) عبد  العزيز
القاسمي  160حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة  السيد  (ة)
هشام الصادقي بتاريخ  13أبريل
.2022
تفويت السيد  (ة) عبد  الخالق
القاسمي  170حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة  السيد  (ة)
هشام الصادقي بتاريخ  13أبريل
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .2041
824I

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
56289
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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 :
.SOUCELIA EXPO
غرض الشركة بإيجاز  :االستراد و 
التصدير
التفاوض.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 106
شقة رقم  02زنقة املعاركة الزيتون
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  سعاد العرباوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سعاد العرباوي عنوانه(ا)
NJ BUSINESS
حي الفروكي الصغير زنقة عين الصافي
STE MED ICT SERVICES
رقم  214سال  11000سال املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
حل شركة
ومواطن مسيري الشركة:
NJ BUSINESS
السيدة سعاد العرباوي عنوانه(ا)
حي الفروكي الصغير زنقة عين الصافي مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
رقم  214سال  11000سال املغرب
املدينة الجديدة فاس املغرب،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،30000فاس املغرب
التجارية بمكناس بتاريخ  01يونيو 
 STE MED ICT SERVICESشركة
 2022تحت رقم .2014
 823Iذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
بيمولتيكو bemultico
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41
زنقة الحسيمة اقامة بنزاكور شقة
FIDEX TRAV
 30000 - 3فاس املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
بيمولتيكو bemultico

الجريدة الرسمية

10688

.59357
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 MED ICT SERVICESمبلغ رأسمالها
 100.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  41زنقة الحسيمة
اقامة بنزاكور شقة  30000 - 3فاس
املغرب نتيجة ل  :ازمة مالية.
و حدد مقر التصفية ب رقم 41
زنقة الحسيمة اقامة بنزاكور شقة 3
  30000فاس املغرب.و عين:
السيد(ة) علي قرقاش و عنوانه(ا)
 72اقامة فضل هللا الشقة  9ايت
اسقاطو  2م ج  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  01يونيو 
 2022تحت رقم .2869
825I
STE CISS SARL

CONSULTING SERVICE
SOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب  7زنقة رقم  399الطابق
التاني تجزئة جنة الزيتون  1بن
سودة فاس مكاتب ابراهيم مبعوت،
 ،30000فاس املغرب
CONSULTING SERVICE
 SOLUTIONشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 8
شارع رقم  399الطابق الثاني تجزئة
جنة الزيتون  1بنسودة فاس -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72703
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 03
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
CONSULTING SERVICE :
. SOLUTION
غرض الشركة بإيجاز  :االستشارة 
في التسيير .
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
 8شارع 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 حاتم شاكر  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حاتم شاكر عنوانه(ا)
شارع منامة رقم  68الزهور  1فاس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  حاتم شاكر عنوانه(ا)
شارع منامة رقم  68الزهور  1فاس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .277
826I
Dilegis Premium Service

HYAM INTERIOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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املغرب.
Dilegis Premium Service
Angle Rue D›alger Et 2,Rue
األسماء الشخصية والعائلية
Abou Bakr Al Baklani 3ème
ومواطن مسيري الشركة:
étage, Appt 11, Casablanca
السيد  حسن زيندين عنوانه(ا)
20070، 20070، Casablanca
الدار البيضاء  20070الدار البيضاء
Maroc
املغرب
 HYAM INTERIORشركة ذات
السيدة هدى البشتاوي عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة
الدار البيضاء  20070الدار البيضاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع املغرب
الجزائر و -2شارع أبو بكر الباقالني،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
طابق  3شقة رقم  ,11الدار البيضاء التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
  20070الدار البيضاء املغربماي  2022تحت رقم LE DÉPÔT A
تأسيس شركة ذات املسؤولية
.ÉTÉ FAIT AU CRI
املحدودة 
827I
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
ste holdings missour sarl au
544967
STE MAFRIHAD
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 18ماي  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ste holdings missour sarl au
املحدودة باملميزات التالية:
hay essalam hay essalam،
شكل الشركة  :شركة ذات
 33250، missourاملغرب
املسؤولية املحدودة.
 STE MAFRIHADشركة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند 
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HYAM :
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
.INTERIOR
االول  ،شارع موالي اسماعيل
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
ميسور  33250ميسور املغرب
التطوير والديكور.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية شارع
املحدودة 
الجزائر و -2شارع أبو بكر الباقالني،
طابق  3شقة رقم  ,11الدار البيضاء  -رقم التقييد في السجل التجاري :
2183
 20070الدار البيضاء املغرب.
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
املدة  التي تأسست من أجلها
 01يونيو   2022تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
درهم ،مقسم كالتالي:
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد حسن زيندين  500 :حصة
املسؤولية املحدودة.
بقيمة  100درهم للحصة .
ي
تسمية الشركة متبوعة عند 
السيدة  هدى البشتاو 500 :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية . MAFRIHAD
غرض الشركة بإيجاز  :البناء او 
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حسن زيندين عنوانه(ا) االشغال املختلفة  ،توريد املكاتب و 
الدار البيضاء  20070الدار البيضاء نقل البضائع لحساب الغير ..
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
املغرب.
السيدة هدى البشتاوي عنوانه(ا) االول  ،شارع موالي اسماعيل ميسور
الدار البيضاء  20070الدار البيضاء  33250ميسور املغرب .
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املدة  التي تأسست من أجلها الشركة الحالي :
الشركة  99 :سنة .
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  02يونيو  التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
خدمات تكنولوجيا املعلومات.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
ماي  2022تحت رقم .825287
تم اإليداع القانوني باملحكمة  2022تحت رقم .1075
درهم ،مقسم كالتالي:
831I
التجارية بمكناس بتاريخ  02يونيو 
830I
السيد  مامو  امحمد   2022 2.500 :تحت رقم .2041
(INSTITUT LABEL DE GESTION ET
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
Dilegis Premium Service
829I
DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL
:
القادر
السيد  الجراري عبد 
ELDAMAR
COMPTABLE AGREE
 2.500حصة بقيمة  100درهم
AGEFIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
كزا بولي
للحصة .
حل شركة
YAM SEE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
Dilegis Premium Service
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
Angle Rue D›alger Et 2,Rue
حل شركة
(INSTITUT LABEL DE GESTION
السيد مامو امحمد عنوانه(ا) رقم
Abou Bakr Al Baklani 3ème
AGEFIC
ET DES AFFAIRES (EL KASMI
étage, Appt 11, Casablanca
 127زنقة فكيك حي السالم .. 33250اقامة سنتربارك العمارة د الطابق
ABDEL JALIL COMPTABLE
ميسور املغرب.
20070، 20070، Casablanca
 2الرقم  15املحمدية ،28800 ،
AGREE
السيد  الجراري عبد  القادر
Maroc
املحمدية املغرب
إقامة جنان الرحمة السالم 2
عنوانه(ا) حي املراير العليا 33250
 ELDAMARشركة ذات املسؤولية
 YAM SEE TRANSشركة ذات
عمارة  1شقة  3اهل لغالم سيدي
ميسور املغرب .
املسؤولية املحدودة(في طور
املحدودة(في طور التصفية)
البرنو�صي الدار البيضاء سيدي
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3شارع
التصفية)
البرنو�صي الدار البيضاء،20500 ،
ومواطن مسيري الشركة:
الدار البيضاء املغرب
السيد مامو امحمد عنوانه(ا) رقم وعنوان مقرها اإلجتماعي  777شارع ايت أورير الدار البيضاء 20000 -
كزا بولي شركة ذات املسؤولية
الدار البيضاء املغرب.
 127زنقة فكيك حي السالم  33250املقاومة الدور  3رقم 28000 - 10
املحدودة
حل شركة
املحمدية املغرب.
ميسور املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
رقم التقييد في السجل التجاري
حل شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
زنقة  29رقم  25البرنو�صي الدار
ي
التجار
السجل
التقييد في
رقم
.164999
االبتدائية ببوملان بتاريخ  02يونيو 
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي البيضاء  20000 -الدار البيضاء
.29113
 2022تحت رقم .91/2022
املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي املؤرخ في  21فبراير  2022تقرر حل
828I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املؤرخ في  29ماي  2022تقرر حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املحدودة 
بيمولتيكو bemultico
شركة ذات املسؤولية املحدودة   ELDAMARمبلغ رأسمالها 10.000
 YAM SEE TRANSمبلغ أسمالها درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي  3رقم التقييد في السجل التجاري :
FIDEX TRAV
ر
545177
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000درهم وعنوان مقرها شارع ايت أورير الدار البيضاء -
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
توسيع نشاط الشركة
اإلجتماعي  777شارع املقاومة الدور  20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
 23ماي  2022تم إعداد القانون
بيمولتيكو bemultico
 3رقم  28000 - 10املحمدية املغرب ل  :انحالل مبكر.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
و حدد مقر التصفية ب  3شارع
نتيجة ل  :مشاكل مالية.
املحدودة باملميزات التالية:
املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد ايت أورير الدار البيضاء 20000 -
شكل الشركة  :شركة ذات
مكناس
با احمد  سيدي مو�سى املجدوب  - -الدار البيضاء املغرب.
املسؤولية املحدودة.
 FIDEX TRAVشركة ذات املسؤولية
و عين:
املحمدية املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
املحدودة
تهامي
اني
ز
عبد العالي و
السيد(ة)
و عين:
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :كزا
وعنوان مقرها االجتماعي الطابق
الدار
أورير
ايت
شارع
3
و عنوانه(ا)
احروضة
مو�سى
السيد(ة)
بولي.
السفلي رقم أ 55-1تجزئة االشراق
البيضاء
الدار
20000
البيضاء
احمد سيدي
با
اوالد
دوار
وعنوانه(ا)
غرض الشركة بإيجاز • :استيراد
بوفكران  50302 -بوفكران املغرب.
(ة) للشركة.
كمصفي
املغرب
املغرب
املحمدية
املجدوب
مو�سى
وتوزيع ونقل وتربية الدواجن
توسيع نشاط الشركة
الحدود
اإلقتضاء
 وعند 
(ة) للشركة.
كمصفي
رقم التقييد في السجل التجاري
واملاشية
املخولة
الصالحيات
على
املفروضة
املفروضة
الحدود
 وعند اإلقتضاء
• تربية الدواجن واملاشية
.48151
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي على الصالحيات املخولة لهم محل لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
• إنتاج حيواني
املؤرخ في  13أبريل  2022تمت املخابرة و  محل تبليغ العقود و  العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية :
• اإلنتاج الصناعي للحوم البيضاء
• صناعة تجهيز الدواجن
 3شارع ايت أورير الدار البيضاء
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط الوثائق املتعلقة بالتصفية.
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• ذبح وتقطيع وتصنيع وتوزيع
الدواجن
• تصنيع الخاليا وإنتاج البيض
ومعدات الدواجن
• إنتاج األعالف املركبة و 
الكتاكيت القديمة
• إنتاج الكتاكيت والبياض عمرها
يوم واحد
• التربية ومربي الدواجن
• تربية تركيا .إنتاج الكمادات
• مربي دواجن  ،مفرخ  ،منتج
بيض
• أعالف صيصان عمرها يوم
واحد وإنتاجها
• العلف املركب للماشية  ،فراخ
الالحم والبياض
• أعالف الكتاكيت والدجاج
والدواجن
• إنتاج الكتاكيت البياض عمرها
يوم واحد
• نقل الصيصان والحيوانات
األليفة
• تربية الفروج
• استيراد وتوزيع ونقل الكتاكيت
واألبقار الحلوب
• لحوم املوا�شي والدواجن
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس زنقة  29رقم  25البرنو�صي
الدار البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد غرار سفيان  510 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  غواتي وديع  490 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  غرار سفيان عنوانه(ا)
حي الرحماني زنقة  17رقم  3سيدي
مومن  20000البيضاء املغرب.
السيد  غواتي وديع عنوانه(ا)
اقمة عقبة بن نافع عمارة هاء شقة
 20000 8البيضاء املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  غرار سفيان عنوانه(ا)
حي الرحماني زنقة  17رقم  3سيدي
مومن  20000البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .19007
832I
FLASH ECONOMIE

ASK EXPERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 ASK EXPERTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  82زاوية
زنقة سمية و شارع عبد املومن
اقامة شهرزاد  2الطابق  7رقم - 33
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
545157
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ASK :
.EXPERT
غرض الشركة بإيجاز  - :الدراسة
واإلستشارة واإلنشاء والصيانة
والتحقق والفحص والرقابة
واملراجعة وتنظيم جميع أشكال
املحاسبة وأداء جميع التحقيقات
واملراجعات املحاسبية
 الدراسة واإلستشارة  في كافةالقضايا االقتصادية واملالية
والقانونية واالجتماعية واملحاسبية
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والضريبية وتكنولوجيا املعلومات
 صياغة وتنفيذ جميع األعمالوالعقود املتعلقة بتكوين أو  إنشاء
جميع أشكال الشركات أو النقابات أو 
عملها أو تحولها أو اندماجها أو نقلها
أو حلها أو تصفيتها..
عنوان املقر االجتماعي  82 :زاوية
زنقة سمية و شارع عبد املومن اقامة
شهرزاد  2الطابق  7رقم 20000 - 33
الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم ملتوكر 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  بن جلون منصف 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  فاروق الكرو�شي 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الرحيم ملتوكر
عنوانه(ا)  47زنقة الليمون طابق 1
شقة  1تجزئة السوسن عين السبع
 20000الدار البيضاء املغرب.
السيد  بن جلون منصف
عنوانه(ا) طريق مكة درج ج طابق 3
شقة  15باب كاليفورنيا 20000 2
الدار البيضاء املغرب.
السيد فاروق الكرو�شي عنوانه(ا)
 11زنقة الفضة حي الفرح سيدي
بوزيد  20160اسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الرحيم ملتوكر
عنوانه(ا)  47زنقة الليمون طابق 1
شقة  1تجزئة السوسن عين السبع
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .826211
833I

FAEC SARL

GROUPE SCOLAIRE PRIVE
ALBERT JACQUARD
إعالن متعدد القرارات

FAEC SARL
رقم  12شارع الحسن التاني م.ح ،
 ،30000فاس املغرب
GROUPE SCOLAIRE PRIVE
« ALBERT JACQUARDشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 23
–  27 – 25شارع الشفشاوني م.ج -
 30000فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.65217
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير تسمية الشركة ب MAKAM :
FES
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير نشاط الشركة ل  :االنعاش
العقاري  -التصدير و  االستيراد -
التجارة العامة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
نقل العنوان االجتماعي ل  :محل رقم
 39زنقة عبد السالم السرغيني م.ج
فاس.
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
استقالة املسيرتين الرامي خديجة و 
الرامي فاطمة
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
تعيين السيدين الرامي سمير و الرامي
امحمد ياسين كمسيرين للشركة ملدة 
مفتوحة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير تسمية الشركة ب MAKAM :
FES
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير نشاط الشركة ل  :االنعاش
العقاري  -التصدير و  االستيراد -
التجارة العامة
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بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
نقل العنوان االجتماعي ل  :محل رقم
 39زنقة عبد السالم السرغيني م.ج
فاس.
بند رقم  16و  :17الذي ينص على
مايلي :تعيين السيدين الرامي سمير
و  الرامي امحمد ياسين كمسيرين
للشركة ملدة مفتوحة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .2880
834I
فيد بيست كونسيلتين

ABOU RALITI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل
زنقة بركان رقم  01الطابق االول ،
 ،70000العيون املغرب
 ABOU RALITIشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السعادة شارع موالي اسماعيل زنقة
بركان رقم  01الشطر االول 70000 -
العيون املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.35365
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«حي السعادة شارع موالي اسماعيل
زنقة بركان رقم  01الشطر االول -
 70000العيون املغرب» إلى «شارع
بن داهي رقم  40العيون 70000 -
العيون املغرب «.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .1558
835I

gestion pluriel

ALPHA MATRICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد  جواد عبد  الغفور 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  الدفيلي محمد  500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  جواد عبد  الغفور
عنوانه(ا) تجزئة الفضل زنقة 05
رق  07موالي رشيد   20703الدار
البيضاء املغرب.
السيد  الدفيلي محمد  عنوانه(ا)
دوار الخالفة الهراويين  29004الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  جواد عبد  الغفور
عنوانه(ا) تجزئة الفضل زنقة 05
رق  07موالي رشيد   20703الدار
البيضاء املغرب
السيد  الدفيلي محمد  عنوانه(ا)
دوار الخالفة الهراويين  29004الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .826202
836I

10691

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعديل توقيع املسيرين
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
زيادة  رأس املال عن طريق الحساب
الحالي
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
فتح ثالث حساب بنكي للشركة
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
التعديالت على النظام األسا�سي
قرار رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تحديث النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم التعديالت على النظام
األسا�سي :الذي ينص على مايلي:
التعديالت على النظام األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .825019
837I

gestion pluriel
امل  4زنقة  46رقم  10البرنو�صي
 الدار البيضاء  ،20600 ،الدارالبيضاء املغرب
 ALPHA MATRICE SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26محج
مرس السلطان الطابق  1الشقة
رقم  3الدار البيضاء املغرب -
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
545139
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALPHA :
العيون استشارات
.MATRICE SARL
Dilegis Premium Service
غرض الشركة بإيجاز  :البناء
KHADAMAT TAIBA
امليكانيكي :الخراطة والتقطيع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
MYCERAM
وصناعة الغليان ،
الشريك الوحيد
قفل التصفية
إعالن متعدد القرارات
 الصيانة الهوائية  ،املعادن ،العيون استشارات
Dilegis Premium Service
املناولة  ،اآلالت  ،األنابيب  ،أعمال
رقم  31شارع االمير موالي عبد هللا ،
Angle Rue D›alger Et 2,Rue
الحديد  بشكل عام  ،ثني وقطع
 ،70000العيون املغرب
Abou Bakr Al Baklani 3ème
الصفائح املعدنية  ،تصنيع األجزاء
 KHADAMAT TAIBAشركة ذات
étage, Appt 11, Casablanca
املعدنية بجميع أنواعها  ،املعادن
مسؤولية محدودة ذات الشريك
20070، 20070، Casablanca
الحديدية وغير الحديدية التي تتم
الوحيد
Maroc
مباشرة  أو  عن طريق التعاقد  من
« MYCERAMشركة ذات املسؤولية وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 280
الباطن  ،أعمال متنوعة . ،
شارع العراق تجزئة  707حي القدس
املحدودة»
عنوان املقر االجتماعي  26 :محج
  70000العيون املغرب.مرس السلطان الطابق  1الشقة رقم وعنوان مقرها االجتماعي 3 :شارع
قفل التصفية
 3الدار البيضاء املغرب  20000 -العرعار طابق  2مكتب رقم  6وسط
رقم التقييد في السجل التجاري :
املدينة الدار البيضاء املغرب -
الدار البيضاء املغرب.
.4733
 20080الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
«إعالن متعدد القرارات»
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجاري :املؤرخ في  30ماي  2022تقرر حل
 KHADAMAT TAIBAشركة ذات
.474995
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

10692

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد  مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 280شارع العراق تجزئة  707حي
القدس  70000 -العيون املغرب
نتيجة اللشركة لم تقم باي نشاط.
و عين:
السيد(ة) سالمة مي�سي و 
عنوانه(ا) زنقة زاوية الشيخ رقم 174
حي خط الرملة  70000 2العيون
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30ماي  2022وفي رقم 280
شارع العراق تجزئة  707حي القدس
  70000العيون املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .1467/2022
838I
NOUSSAH CONSULTING

EL MAR8 OPTICIEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
59BD ZERKTOUNI ETG 3
N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 EL MAR8 OPTICIENشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  54قسارية
السعادة شارع محمد الخامس -
 20000الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.427233
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة  EL
 MAR8 OPTICIENمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  54قسارية السعادة 
شارع محمد الخامس  20000 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم
تحقيق هدف الشركة.

و  حدد مقر التصفية ب 54
قسارية السعادة  شارع محمد 
الخامس  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) سارة  املرويت و 
عنوانه(ا) حي االسرة  شارع سمارة 
رقم  475عين الشق  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 01
يونيو  2022تحت رقم .825844
839I
CABINET CRCOM

MOHAMED ALI LK.TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MOHAMED ALI LK.TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
نقل البضائع لحساب الغير
تاجر يقوم باإلستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 29
تجزئة  71پ 3إقامة حي الوفاء طريق
صفرو فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لكحل محمد  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لكحل محمد  عنوانه(ا)
اسبانيا س بول  16پ  02ب مون
زون حويسكا  12122س بول اسبانيا
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لكحل محمد  عنوانه(ا)
اسبانيا س بول  16پ  02ب مون
زون حويسكا  12122س بول اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  31ماي 2022
تحت رقم .2832
840I

CABINET CRCOM
AV GHASSAN KANAFANI,
ESPACE JARDIN LALLA
MERYEM 3eme ETAGE V.N FES
 ، 30000، FESاململكة املغربية
MOHAMED ALI LK.TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ABENN AUDIT & CONSEIL
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 29
تجزئة  71پ 3إقامة حي الوفاء
DASRIPAK
طريق صفرو فاس  30000 -فاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
املغرب
ABENN AUDIT & CONSEIL
تأسيس شركة ذات مسؤولية
مجمع بسمة  1ج ه1بالدور األر�ضي
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
شقة  ،20000 ، 3الدار البيضاء
املغرب
72737
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في  DASRIPAKشركة ذات املسؤولية
 01ماي  2022تم إعداد القانون
املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
محدودة ذات الشريك الوحيد  الصناعية بشارع األدريسة 26100 -
برشيد املغرب
باملميزات التالية:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
املحدودة 
مسؤولية محدودة ذات الشريك

رقم التقييد في السجل التجاري :
16653
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DASRIPAK
غرض الشركة بإيجاز :
جمع ومعالجة النفايات الطبية
والصيدالنية.
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
الصناعية بشارع األدريسة 26100 -
برشيد املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة1.500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  خالد  بورويس 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  هدى البشاري 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  ءامينة مزيان 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  خالد  بورويس عنوانه(ا)
 4زنقة محمد  الفيدوزي طابق 1
شقة  2حي املستشفيات 20000
الدارالبيضاء املغرب.
السيدة هدى البشاري عنوانه(ا)
كولف سيتي عمارة   101شقة 05
املدينة الخضراء بوسكورة  20000
الدارالبيضاء املغرب.
السيدة  ءامينة مزيان عنوانه(ا)
طريق مراكش حي األمل  03الرقم 62
 26000سطات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  خالد  بورويس عنوانه(ا)
 4زنقة محمد  الفيدوزي طابق 1
شقة  2حي املستشفيات 20000
الدارالبيضاء املغرب
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السيدة هدى البشاري عنوانه(ا)
كولف سيتي عمارة   101شقة 05
املدينة الخضراء بوسكورة  20000
الدارالبيضاء املغرب
السيدة  ءامينة مزيان عنوانه(ا)
طريق مراكش حي األمل  03الرقم 62
 26000سطات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .533
841I
FINGEST CONSEIL SARL

SWEDEN MARRAKECH
TRASPORT
INTERNAZIONALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم
 1369مكتب  1مراكش ،40000 ،
مراكش املغرب
SWEDEN MARRAKECH
TRASPORT INTERNAZIONALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
زينيت بيزنيس شارع مسلم اقامة
بوكار الطابق الثاث الشقة رقم 14
باب دكالة  . -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125765
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  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
SWEDEN MARRAKECH :

الجريدة الرسمية
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.107065
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02فبراير  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) اكدان
زهرة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  10مارس
 2021تحت رقم .121532
843I

.TRASPORT INTERNAZIONALE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
نقل البضائع لآلخرين.
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
زينيت بيزنيس شارع مسلم اقامة
بوكار الطابق الثاث الشقة رقم 14
باب دكالة  . -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر قنديلة  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
العيون استشارات
األسماء الشخصية والعائلية
LMA FOOD
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد  عمر قنديلة عنوانه(ا)
تأسيس شركة
املحاميد  ديور أطلس عمارة  ب رقم
العيون استشارات
 41الطابق  . 03مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية رقم  31شارع االمير موالي عبد هللا ،
 ،70000العيون املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عمر قنديلة عنوانه(ا)  LMA FOODشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املحاميد  ديور أطلس عمارة  ب رقم
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 41الطابق  . 03مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة الوفاق بلوك و رقم 70000 - 760
العيون املغرب
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .136081
املحدودة 
842I
رقم التقييد في السجل التجاري :
FINGEST CONSEIL SARL
41821
CENTRE PEDAGOGIQUE DE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  2022تم إعداد القانون
MARRAKECH PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تعيين مسير جديد للشركة
املسؤولية املحدودة.
FINGEST CONSEIL SARL
تسمية الشركة متبوعة عند 
الحي الصناعي تجزئة املساررقم
 1369مكتب  1مراكش  ،40000 ،اإلقتضاء بمختصر تسميتها LMA :
.FOOD
مراكش املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :كل ما
CENTRE PEDAGOGIQUE DE
 MARRAKECH PRIVEشركة ذات يتعلق بالنشاط التجاري و الخدماتي،
تجارة املواد الغدائية.....
مسؤولية محدودة ذات الشريك
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوحيد
الوفاق بلوك و  رقم 70000 - 760
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
العيون املغرب.
الحديقة عمارة  7شقة رقم 2
املدة  التي تأسست من أجلها
الطابق االر�ضي مراكش  . -مراكش
الشركة  99 :سنة .
املغرب.

10693

مبلغ رأسمال الشركة30.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمان بل الفقيه :
 100حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد  مو�سى العيماري 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  لحسن بل الفقيه 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الرحمان بل الفقيه
عنوانه(ا) تجزئة رياض موالي
اسماعيل رقم  499تامنصورت
 40000مراكش املغرب.
السيد مو�سى العيماري عنوانه(ا)
ابواب مراكش منطقة  14عمارة 20
شقة  40000 12مراكش املغرب.
السيد  لحسن بل الفقيه
عنوانه(ا) اقامة الرحمة تجزئة 37
عمارة  03شقة  05الوفاق بنسركاو 
 80000اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الرحمان بل الفقيه
عنوانه(ا) تجزئة رياض موالي
اسماعيل رقم  499تامنصورت
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1524
844I
العيون استشارات

ALMIRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

العيون استشارات
رقم  31شارع االمير موالي عبد هللا ،
 ،70000العيون املغرب
 ALMIRIشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة
زنقة  24عمارة املرابط طابق 02
شقة  02حي الفتح  70000 -العيون
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رقم التقييد في السجل التجاري
.29805
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  30ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  THE ECHAM EL
 AMINEمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
شارع الشريف الرا�ضي رقم  176حي
الوحدة  70000 - 01العيون املغرب
نتيجة ل  :الشركة لم تقم باي نشاط.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
الشريف الرا�ضي رقم  176حي
الوحدة  70000 - 01العيون املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد االمين و عنوانه(ا)
شارع الشريف الرا�ضي رقم  176حي
الوحدة   70000 01العيون 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  25ماي
 2022تحت رقم .1466
846I

املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17465
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  30ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد   ALMIRIمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع مكة زنقة 24
عمارة املرابط طابق  02شقة  02حي
الفتح  70000 -العيون املغرب نتيجة
ل  :الشركة لم تقم باي نشاط.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
مكة زنقة  24عمارة املرابط طابق 02
شقة  02حي الفتح  70000 -العيون
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الرحمان املرابط و 
عنوانه(ا) زنقة  07رقم  14حي خط
الرملة  70000 02العيون 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  30ماي
امغار عبد الغافور
 2022تحت رقم .1513/22
NEW YORK COMMERCIAL 845I

TRANSPORTATION SARL

العيون استشارات

THE ECHAM EL AMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

العيون استشارات
رقم  31شارع االمير موالي عبد هللا ،
 ،70000العيون املغرب
 THE ECHAM EL AMINEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الشريف الرا�ضي رقم  176حي
الوحدة  70000 - 01العيون املغرب.
حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم
 1الطابق االول تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
NEW YORK COMMERCIAL
 TRANSPORTATION SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تمزقت جماعة بنقريش تطوان -
 93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
31555
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في االبتدائية بتطوان بتاريخ  11ماي
 26أبريل  2022تم إعداد القانون  2022تحت رقم .1175
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
847I
املحدودة باملميزات التالية:
Dilegis Premium Service
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
L’EQUIPIER
إعالن متعدد القرارات
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
Dilegis Premium Service
NEW YORK COMMERCIAL
Angle Rue D›alger Et 2,Rue
.TRANSPORTATION SARL
Abou Bakr Al Baklani 3ème
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
étage, Appt 11, Casablanca
السلع لفائدة الغير.
20070، 20070، Casablanca
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
Maroc
تمزقت جماعة بنقريش تطوان « L’EQUIPIER -شركة ذات املسؤولية
 93000تطوان املغرب.
املحدودة»
أجلها
من
تأسست
املدة  التي
وعنوان مقرها االجتماعي,558 :
الشركة  99 :سنة .
شارع الفداء ،الدار البيضاء -
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 20000الدار البيضاء املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
«إعالن متعدد القرارات»
السيد  زكرياء اتباتو   50 :حصة رقم التقييد في السجل التجاري:
بقيمة  1.000درهم للحصة .
.136679
السيد  عبد  الرحمان اكرام 50 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
املؤرخ في  19أبريل 2022
السيد  زكرياء اتباتو   50 :بقيمة
تم اتخاذ القرارات التالية:
 1.000درهم.
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
السيد  عبد  الرحمان اكرام 50 :
زيادة  رأس املال عن طريق الحساب
بقيمة  1.000درهم.
الحالي
األسماء الشخصية والعائلية
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  زكرياء اتباتو  عنوانه(ا) تغيير املسير وتعديل توقيع املسيرين
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
عين حوزي الحي االداري شفشاون
تعديل املواد  6و  7و  15من النظام
 91004شفشاون املغرب.
السيد  عبد  الرحمان اكرام األسا�سي
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
عنوانه(ا) شارع املساعد  احمد 
البقال زنقة  01رقم  11تطوان تحديث النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
 93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية النظام األسا�سي التالية:
بند رقم تعديل املواد  6و  7و 15
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  زكرياء اتباتو  عنوانه(ا) من النظام األسا�سي :الذي ينص على
عين حوزي الحي االداري شفشاون مايلي :تعديل املواد  6و  7و  15من
النظام األسا�سي
 91004شفشاون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد  عبد  الرحمان اكرام
عنوانه(ا) شارع املساعد  احمد  التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
البقال زنقة  01رقم  11تطوان ماي  2022تحت رقم .825018
848I
 93000تطوان املغرب
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ديوان الخدمات
رقم التقييد في السجل التجاري
GROUPE MAROCAIN
TEST NDT
.2825
شركة ذات املسؤولية املحدودة
TRAVAUX
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املؤرخ في  12نونبر  2013تم
FIDUEXPRESS SARL
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
HASSANIA N°82 ETG 2
تفويت حصص
من
أي
درهم»
«1.000.000
MOHAMMEDIA ، 20650،
ديوان الخدمات
«1.600.000
إلى
درهم»
«600.000
MOHAMMEDIA MAROC
شارع محمد الخامس رقم  94سيدي
أو 
احتياطي
إدماج
:
طريق
عن
درهم»
 TEST NDTشركة ذات املسؤولية
قاسم  ،16000 ،سيدي قاسم
املال.
أس
في
إصدار
أو عالوات
أرباح
ر
املحدودة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
GROUPE MAROCAIN
 TRAVAUXشركة ذات مسؤولية االبتدائية باملحمدية بتاريخ  11الصناعي الجنوب الغربي الرقم265
  28810املحمدية املغرب.محدودة ذات الشريك الوحيد
دجنبر  2013تحت رقم .1416
رفع رأسمال الشركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز احد 
850I
رقم التقييد في السجل التجاري
كورت  16050 -مشرع بلقصيري
.2825
املغرب.
ديوان الخدمات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تفويت حصص
GROUPE MAROCAIN
رقم التقييد في السجل التجاري
املؤرخ في  08أبريل  2014تم
TRAVAUX
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
.27939
محدودة ذات
مسؤولية
شركة ذات
« 4.400.000درهم» أي من
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الوحيد
الشريك
« 1.600.000درهم» إلى «6.000.000
املؤرخ في  23ماي  2022تمت
جديد للشركة
مسير
تعيين
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
املصادقة على :
الخدمات
ديوان
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
تفويت السيد  (ة) محمد 
البيضاوي  1.000حصة اجتماعية شارع محمد الخامس رقم  94سيدي املستحقة.
Dilegis Premium Service
تم اإليداع القانوني باملحكمة
من أصل  1.000حصة لفائدة السيد 
قاسم  ،16000 ،سيدي قاسم
ETS EL BANAOUNE
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  08أبريل
(ة) ياسين لحنين بتاريخ  23ماي
املغرب
إعالن متعدد القرارات
 2014تحت رقم .737
.2022
GROUPE MAROCAIN
Dilegis Premium Service
852I
تم اإليداع القانوني باملحكمة  TRAVAUXشركة ذات مسؤولية
Angle Rue D›alger Et 2,Rue
االبتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ
الوحيد
الشريك
محدودة ذات
Finconseil
Abou Bakr Al Baklani 3ème
 01يونيو  2022تحت رقم .191
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز احد 
AMALINE GOLD
étage, Appt 11, Casablanca
849I
كورت  16050 -مشرع بلقصيري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
20070، 20070، Casablanca
املغرب.
FIDUEXPRESS SARL
حل شركة
Maroc
جديد للشركة
مسير
تعيين
Finconseil
« ETS EL BANAOUNEشركة ذات
TEST NDT
ي
bd
zerktouni
،
20200،
140
رقم التقييد في السجل التجار
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
casablanca
maroc
الوحيد»
.27939
 AMALINE GOLDشركة ذات
FIDUEXPRESS SARL
وعنوان مقرها االجتماعي 41 :شارع
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املسؤولية املحدودة(في طور
HASSANIA N°82 ETG 2
زركتوني ،طابق  37الدار البيضاء
املؤرخ في  23ماي  2022تم تعيين
التصفية)
MOHAMMEDIA ، 20650،
املغرب  20000 -الدار البيضاء
مسير جديد للشركة السيد(ة) لحنين
وعنوان مقرها اإلجتماعي براكة
MOHAMMEDIA MAROC
املغرب.
ياسين كمسير وحيد
شارع  29رقم  529طابق 20200 - 3
 TEST NDTشركة ذات املسؤولية
«إعالن متعدد القرارات»
ل
املسير.
استقالة
تبعا لقبو
رقم التقييد في السجل التجاري:
الدار البيضاء اململكة املغربية.
املحدودة
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
حل شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
.165601
ي
بتاريخ
بلقصير
بمشرع
االبتدائية
رقم التقييد في السجل التجاري
الصناعي الجنوب الغربي الرقم265
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
.191
رقم
تحت
 01يونيو 2022
.393783
  28810املحمدية املغرب.املؤرخ في  06ماي 2022
رفع رأسمال الشركة
تم اتخاذ القرارات التالية:
851I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FIDUEXPRESS SARL

املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 AMALINE GOLDمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي براكة شارع  29رقم 529
طابق  20200 - 3الدار البيضاء
اململكة املغربية نتيجة ل  :الخمول.
و  حدد مقر التصفية ب براكة
شارع  29رقم  529طابق 20200 - 3
الدار البيضاء اململكة املغربية.
و عين:
السيد(ة) إيمان الصوفياني و 
عنوانه(ا) حاي الرحمة  18شمال
 20200 373الدار البيضاء اململكة
املغربية كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .19066
853I
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قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تحويل أسهم الشركة
بين السيد بناني أحمد لصالح السيد 
بناني كمون محمد
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة املدير الوحيد السيد بناني
كمون محمد
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين املدير الوحيد  الجديد  السيد 
بناني كمون محمد
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعديل النظام األسا�سي
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
تحديث النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم تعديل النظام األسا�سي
املواد  6و   8و   :14الذي ينص على
مايلي :تعديل النظام األسا�سي املواد
 6و  8و 14
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
ماي  2022تحت رقم .824914
854I
TRANSPORT QUATRE CHEMINS

TRANSPORT QUATRE
CHEMINS
إعالن متعدد القرارات

قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :قرر السيد  دعنون لحسن
بيع حصصه الكاملة  500حصة إلى
السيد  ارحال لحس وأصبح التوزيع
الجديد للحصص على النحو التالي :
* السيد ارحال لحسن  500حصة* .
السيد ارحال أحمد  500حصة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تم قبول إستقالة دعنون لحسن من
مهامه كمسير شريك بالشركة.
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تم تعيين السيد ارحال لحسن
و  السيد  ارحال احمد  كمسيرين
شريكين للشركة ملدة غير محددة.
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
بالنسبة للتوقيع على الوثائق اإلدارية
و  على الوثائق البنكية وملحقاتها
سيكون بشكل منفصل لكل من
السيد ارحال لحسن أو السيد ارحال
أحمد.
قرار رقم  :5الذي 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
االبتدائية بانزكان بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1008
855I

TRANSPORT QUATRE
CHEMINS
NR 52 BLOC 02 HAY
ن
العيو استشارات
OUBIROUK AIT MELLOUL ،
 ،80000ايت ملول املغرب
AL NOUR
TRANSPORT QUATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية
« CHEMINSشركة ذات املسؤولية
العيون استشارات
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم  52رقم  31شارع االمير موالي عبد هللا ،
 ،70000العيون املغرب
بلوك  02حي اوبيروك ايت ملول -
 AL NOURشركة ذات املسؤولية
 80000ايت ملول املغرب.
املحدودة
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
الحزام رقم  04حي الوحدة - 02
.20011
 70000العيون املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
قفل التصفية
املؤرخ في  23أبريل 2022
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تم اتخاذ القرارات التالية:
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 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
عصام براضية بتاريخ  26ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .278
857I

.20991
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  25أبريل  2022تقرر حل
 AL NOURشركة ذات املسؤولية
املحدودة  مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
شارع الحزام رقم  04حي الوحدة 
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 70000 - 02العيون املغرب نتيجة
SOCIETE AGRI J M T
اللشركة لم تقم باي نشاط.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عين:
تأسيس شركة
السيد(ة) عبد  املالك اومهدي
و  عنوانه(ا) شارع ابي بكر الصديق FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE EL HOURIA N°49
رقم  176حي الزهور دشيرة  82000
ERRACHIDIA ، 52000،
انزكان املغرب كمصفي (ة) للشركة.
ERRACHIDIA MAROC
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  25أبريل  2022وفي شارع  SOCIETE AGRI J M Tشركة ذات
املسؤولية املحدودة
الحزام رقم  04حي الوحدة  - 02
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
 70000العيون املغرب.
القصبة القديمةالشرفا مدغرة 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الراشيدية الراشيدية 52000
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25ماي
الراشيدية املغرب
 2022تحت رقم .1453/22
تأسيس شركة ذات املسؤولية
856I
املحدودة 
ديوان الخدمات
رقم التقييد في السجل التجاري :
16001
BENBOUIH TRANS
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 31ماي  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تفويت حصص
املحدودة باملميزات التالية:
ديوان الخدمات
شكل الشركة  :شركة ذات
شارع محمد الخامس رقم  94سيدي
املسؤولية املحدودة.
قاسم  ،16000 ،سيدي قاسم
تسمية الشركة متبوعة عند 
املغرب
 BENBOUIH TRANSشركة ذات اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. SOCIETE AGRI J M T
مسؤولية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  :االستثمار
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
مبارك بير الطالب  16000 -سيدي
القصبة القديمةالشرفا مدغرة 
قاسم املغرب.
الراشيدية الراشيدية 52000
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
الراشيدية املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
.28395
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املؤرخ في  26ماي  2022تمت
درهم ،مقسم كالتالي:
املصادقة على :
األسماء الشخصية والعائلية
تفويت السيد (ة) احمد بن ابييه
 500حصة اجتماعية من أصل وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد  طارق ملطل�سي عنوانه(ا)
اقامة البحر املر�صى  50000مكناس
املغرب.
ي
السيد  محمد  جاو عنوانه(ا)
زنقة البساتين مكناس 50000
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  طارق ملطل�سي عنوانه(ا)
اقامة البحر املر�صى  50000مكناس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .708
858I
FNMCOMPTA

COMPANIATRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FNMCOMPTA
RESIDENCE RENEE AV IBN 21
MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC
 COMPANIATRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 87
رقم  12حي القدس بئر الشفاء -
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.82193
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  24ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) يوسف بلة
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) مراد
الحسوني بتاريخ  24ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .5001
859I
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ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE
COMPTABILITE

ZAKI LOCATION
إعالن متعدد القرارات

)ALI OULHAJ ( SIMOTIC
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد  310الرئيسية
الرشيدية  ،52000 ،الرشيدية
املغرب
« ZAKI LOCATIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 10
املنطقة السياحية طريق كلميمة -
 52000الرشيدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.15065
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص السيدة  بن مولى
فاطمة 1000حصة للسيد بن بورش
محمد ب  100درهم للحصة الواحدة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد لحسن بن مولى من
منصبه كمسير للشركة من تاريخ
 05/05/2022و  تعيين السيد  بن
بورش محمد مسيرا جديدا
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي الى العنوان
الجديد الكائن برقم  50تجزئة االخوة 
الرشيدية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقراالجتماعي للشركة  50تجزئة
االخوة الرشيدية
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
السيد بن بورش محمد  1000حصة
ب  100درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  16ماي
 2022تحت رقم .294
860I

10697

JBR CONSEILS
 11الشقة  124العزوزية مراكش
 40100 STE KOZANOR ENERGIEمراكش املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
JBR CONSEILS
السيد  عبد  الرحيم الكوزاطي
816شقة رقم  2الطابق االول تجزئة عنوانه(ا) حي الفرح رقم  84ابن جرير
املسار الحي الصناعي مراكش ،
 43150بن جرير املغرب
 ،410000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 STE KOZANOR ENERGIEشركة االبتدائية بابن جرير بتاريخ  14نونبر
ذات املسؤولية املحدودة
 2020تحت رقم .360
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
861I
شعيبات بالبيض رقم  94بن جرير -
CABINET ASOFI
 43150بن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
سوبرا فروتا
إعالن متعدد القرارات
املحدودة 
CABINET ASOFI
رقم التقييد في السجل التجاري :
5AV DE LA MARCHE VERTE RES
2433
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،
 11نونبر  2020تم إعداد القانون
90000، TANGER MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية سوبرا فروتا «شركة ذات املسؤولية
املحدودة»
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها االجتماعي :حي نجيبة
زنقة  88رقم  11بالطابق االر�ضي -
املسؤولية املحدودة.
 90000طنجة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
«إعالن متعدد القرارات»
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
رقم التقييد في السجل التجاري:
.KOZANOR ENERGIE
.112047
غرض الشركة بإيجاز  :بيع غاز
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
مضغوط.
عنوان املقر االجتماعي  :حي املؤرخ في  20ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
شعيبات بالبيض رقم  94بن جرير -
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 43150بن جرير املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها تفويت حصص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :تغيير شكل الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عبد  الرحيم الكوزاطي  :النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :6-7الذي ينص على
 330حصة بقيمة  100درهم للحصة
.السيد نورالدين العمراوي  670 :مايلي :ان الشريك الوحيد للشكرة 
املسماة  سوبرا فروتا شركة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد رأسمال قدره  100.000درهم
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الرحيم الكوزاطي مقرها االجتماعي بطنجة حي نجيبة
عنوانه(ا) حي الفرح رقم  84ابن جرير زنقة  88رقم  11بالطابق االر�ضي
قرر بتاريخ  20/05/2022ما يلي • .
 43150بن جرير املغرب.
السيد نورالدين العمراوي تفويت بعض حصص السيد ابراهيم
عنوانه(ا) اقامة بيتي سكن عمارة  االعرج للسيد  راميرز توريس جوزيه
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10698

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41
زنقة الحسيمة اقامة بنزاكور شقة
 30000 - 3فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.59359
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 STE DEGI 4 MEDIAمبلغ رأسمالها
 100.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  41زنقة الحسيمة
اقامة بنزاكور شقة  30000 - 3فاس
املغرب نتيجة ل  :ازمة مالية .
و حدد مقر التصفية ب رقم 41
زنقة الحسيمة اقامة بنزاكور شقة 3
  30000فاس املفرب.و عين:
السيد(ة) علي قرقاش و عنوانه(ا)
 72اقامة فضل هللا الشقة  9ايت
اسقاطو  2م ج  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  01يونيو 
 2022تحت رقم .2870
863I

بينيلدو   ،دومينيكانا  ،صاحب
جواز السفر رقم RD4948382 ،
 (31سهم)  1000درهم لكل منهما.
•	 يقرر الشركاء تعديل،
ً
وفقا لذلك ،على النحو التالي ،املادتين
 6و  7من النظام األسا�سي .املادة 6
 املساهمات يقوم الشركاء التاليةً
أسماؤهم بتقديم املساهمات نقدا
وهي - :السيد  ابراهيم االعرج تسعة
وستون ألف ( )69000درهم  -السيد 
راميرز توريس جوزيه بينيلدو --------
 -------واحد وثالثون ألف ()31000درهم أو  ما مجموعه مائة ألف
( )100000درهم • املادة  - 7أسهم
الشركة يتم تخصيص األسهم
ً
بالكامل نقدا
املكتتب بها واملدفوعة
عند االكتتاب  ،وجميعها مرقمة من
 1إلى  ، 100بالنسب التالية إلى- :
ابراهيم االعرج  ---------بحد أق�صى
ً
سهما بقيمة
تسعة وستون ()69
مائة ( )1000درهم - .السيد  راميرز
توريس جوزيه بينيلدو ---------------
بحد أق�صى واحد وثالثون (ً )31
سهما
بقيمة مائة ( )1000درهم .إجمالي
مائة ( )100مشاركة اجتماعية •
تحويل شكل شركة م شركة ذات
السؤولية املحدوجة ذات الشريك
الوحيد  الى شركة ذات املسؤولية
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31ماي
NJ BUSINESS
 2022تحت رقم .254220
STE GLOBAL IT PARTENER 862I

SARL

NJ BUSINESS

STE DEGI 4 MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
املدينة الجديدة فاس املغرب،
 ،30000فاس املغرب
 STE DEGI 4 MEDIAشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
املدينة الجديدة فاس املغرب،
 ،30000فاس املغرب
STE GLOBAL IT PARTENER
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 10
عمارة  116زنقة مرموشة اطلس -
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 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.59393
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
GLOBAL IT PARTENER SARL
مبلغ رأسمالها  100.000,00درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 10
عمارة   116زنقة مرموشة اطلس -
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :ازمة
مالية .
و حدد مقر التصفية ب شقة 10
عمارة   116زنقة مرموشة اطلس -
 30000فاس املفرب.
و عين:
السيد(ة) علي قرقاش و عنوانه(ا)
 72اقامة فضل هللا الشقة  9ايت
اسقاطو  2م ج  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  01يونيو 
 2022تحت رقم .2868
864I
NJ BUSINESS

STE VOITURE 24

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
املدينة الجديدة فاس املغرب،
 ،30000فاس املغرب
 STE VOITURE 24شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 41
زنقة الحسيمة اقامة بنزاكور شقة
 30000 - 3فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري
.59361
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 STE VOITURE 24مبلغ رأسمالها
 100.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  41زنقة الحسيمة
اقامة بنزاكور شقة  30000 - 3فاس
املغرب نتيجة ل  :ازمة مالية .
و حدد مقر التصفية ب رقم 41
زنقة الحسيمة اقامة بنزاكور شقة 3
  30000فاس املفرب.و عين:
السيد(ة)  SJOERDقرقاش و 
عنوانه(ا)  72اقامة فضل هللا الشقة
 9ايت اسقاطو  2م ج  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  02يونيو 
 2022تحت رقم .2403
865I
ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك
الوحيد

شركة STE CHAHBOUNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م
ذات الشريك الوحيد
شارع محمد الزرقطوني درب 11رقم
 16حي السالم ويسالن مكناس ،
 ،50080مكناس املغرب
شركة  STE CHAHBOUNIشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
التجاري رقم  ،3شارع الناظور ،حي
السالم ،ويسالن ،مكناس50000 - .
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
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56313
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
. STE CHAHBOUNI
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
املختلفة أو البناء .
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
التجاري رقم  ،3شارع الناظور ،حي
السالم ،ويسالن ،مكناس50000 - .
مكناس املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة غزالن شهبوني  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  جميلة شهبوني 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة غزالن شهبوني عنوانه(ا)
حي السالم ،شارع ابن خلدون ،زنقة
 ،4رقم  ،12املضيق 93200 .تطوان
املغرب .
السيدة جميلة شهبوني عنوانه(ا)
حي السالم ،شارع املسيرة ،رقم ،303
ويسالن 50000 .مكناس املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة غزالن شهبوني عنوانه(ا)
حي السالم ،شارع ابن خلدون ،زنقة
 ،4رقم  ،12املضيق 93200 .تطوان
املغرب
السيدة جميلة شهبوني عنوانه(ا)
حي السالم ،شارع املسيرة ،رقم ،303
ويسالن 50000 .مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  03يونيو 
 2022تحت رقم .2047
866I
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10699

melconsulting
املحمدي تجزءة الوحدة زنقة عثمان
SYLA DISTRIBUTION
SEPCM
بن غفان رقم  60000 116وجدة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب.
تأسيس شركة
حل شركة
األسماء الشخصية والعائلية
melconsulting
GESTION ALJANOUB
ومواطن مسيري الشركة:
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
11bd zerktouni imm basraoui
السيد زكري لطفي عنوانه(ا) حي
1 er etage n°7 oujda، 60000،
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
60000
5
رقم
نسرين
زنقة
أألندلس
oujda maroc
العيون املغرب
وجدة املغرب
 SYLA DISTRIBUTIONشركة ذات
 SEPCMشركة ذات املسؤولية
حي
عنوانه(ا)
سفيان
السيد طاهر
املسؤولية املحدودة
املحدودة(في طور التصفية)
عثمان
تجزءة الوحدة زنقة
املحمدي
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
 60000وجدة 
116
رقم
غفان
بن
ن
أألندلس زنقة نسرين رقم - 5
الصناعي املر�سى العيو 70000 -
املغرب
 60000وجدة أملغرب
العيون املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
حل شركة
التجارية بوجدة  بتاريخ  27يونيو  رقم التقييد في السجل التجاري
املحدودة 
.34503
رقم التقييد في السجل التجاري  2022 :تحت رقم .1629
39431
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
867I
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
املؤرخ في  17يناير  2022تقرر حل
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
GESTION ALJANOUB
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 SEPCMمبلغ رأسمالها 100.000
TRANS AKKI
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
شكل الشركة  :شركة ذات
الصناعي املر�سى العيون 70000 -
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة.
العيون املغرب نتيجة ل  :انهاء
توسيع نشاط الشركة
تسمية الشركة متبوعة عند 
النشاط.
GESTION ALJANOUB
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SYLA :
و  حدد مقر التصفية ب الحي
السعادة عمارة رقم
حي
تطوان
زنقة
.DISTRIBUTION
الصناعي املر�سى العيون 70000 -
ن
،70000
،
العيو
الثالث
الطابق
2
غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
العيون املغرب.
ن
املغرب
العيو
املنتجات الغذائية و  املنتجات غير
و عين:
مسؤولية
شركة ذات
TRANS
AKKI
الغذائية.
السيد(ة) سيدي الطيب
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املوساوي و  عنوانه(ا) زنقة تطوان
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
أألندلس زنقة نسرين رقم 60000 - 5
رقم  12املر�سى العيون 70000
وجدة أملغرب.
شكيب ارسالن رقم  43حي الفتح العيون املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املدة  التي تأسست من أجلها العيون  70000 -العيون املغرب.
الشركة  99 :سنة .
املفروضة على الصالحيات املخولة
توسيع نشاط الشركة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
رقم التقييد في السجل التجاري
درهم ،مقسم كالتالي:
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
.38731
السيد  زكري لطفي  500 :حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
بقيمة  100درهم للحصة .
االبتدائية بالعيون بتاريخ  04ماي
املؤرخ في  01يونيو   2022تمت
السيد طاهر سفيان  500 :حصة
 2022تحت رقم .1247/2022
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
بقيمة  100درهم للحصة .
869I
األسماء الشخصية والعائلية الشركة الحالي :
نقل االمتعة غير املصحوبة.
ELEXPERTISE
وصفات ومواطن الشركاء :
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
م.م.ا التدريب املالي MMI
السيد زكري لطفي عنوانه(ا) حي
ن
 02يونيو 
بتاريخ
بالعيو
االبتدائية
FINANCE TRAINING
أألندلس زنقة نسرين رقم 60000 5
.1590/2022
رقم
تحت
2022
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وجدة املغرب.
الشريك الوحيد
868I
السيد طاهر سفيان عنوانه(ا) حي
GESTION ALJANOUB

10700
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تأسيس شركة
 ،48اإلقامة باتشكو   ،الطابق 2
ELEXPERTISE
 ،شقة  20420 11الدار البيضاء
Rue
da
bapaume,
Quartier ,21
املغرب.
de la gare, Casablanca ، 20000،
األسماء الشخصية والعائلية
CASABLANCA MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
م.م.ا التدريب املالي MMI FINANCE
السيد  مروان مقدام عنوانه(ا)
 TRAININGشركة ذات مسؤولية  ،48اإلقامة باتشكو   ،الطابق 2
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،شقة  20420 11الدار البيضاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املغرب
الجيش  ،مبنى  ، 11الطابق ، 8
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مكتب  ، 48الدار البيضاء 20000 - .التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
الدار البيضاء .املغرب
ماي  2022تحت رقم .825526
تأسيس شركة ذات مسؤولية
870I
محدودة ذات الشريك الوحيد 
BASMINASS
رقم التقييد في السجل التجاري :
باسميناس
544771
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 13ماي  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
BASMINASS
محدودة ذات الشريك الوحيد 
GARAGE 444 ARD EL KHEIR
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات  ،SIDI BENNOUR ، 24350سيدي
بنور سيدي بنور
مسؤولية محدودة ذات الشريك
باسميناس شركة ذات مسؤولية
الوحيد.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :م.م.ا وعنوان مقرها اإلجتماعي GARAGE
444 ARD EL KHEIR SIDI
التدريب املالي MMI FINANCE
 BENNOURسيدي بنور 24350
.TRAINING
سيدي بنور املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :دريب منهي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 ،هندسة تدريب  ،مشورة  إرشادية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
 ،استشارات التطوير املنهي  ،تدقيق
الدراسة واملحاسبة  ،اإلدارة  ،اإلدارة  رقم التقييد في السجل التجاري :
3329
االقتصادية واملالية..
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الجيش  ،مبنى  ، 11الطابق  26 ، 8ماي  2022تم إعداد القانون
مكتب  ، 48الدار البيضاء 20000 - .األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الدار البيضاء .املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
درهم ،مقسم كالتالي:
تسمية الشركة متبوعة عند 
السيد  مروان مقدام 1.000 :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية باسميناس.
غرض الشركة بإيجاز  - :جميع
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مروان مقدام عنوانه(ا) انشطة الخياطة
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 وضع التكيت على املالبس خياطة جميع انواع االقمشةعنوان املقر االجتماعي GARAGE :
444 ARD EL KHEIR SIDI
 BENNOURسيدي 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 :
السيدة  فيجاجي زينب عنوانه(ا)
كراج  444ارض الخير سيدي بنور
 24350سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  فيجاجي زينب عنوانه(ا)
كراج  444ارض الخير سيدي بنور
 24350سيدي بنور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم .2521142
871I
tob travaux divers

INDUSTRIE DENTAIRE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم
الدار  11العيون العيون،70000 ،
العيون املغرب
INDUSTRIE DENTAIRE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
رأس الخيمة رقم  140الطابق األول
العيون  70000 -العيون املغرب -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
41867
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في

 30ماي  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 :
.INDUSTRIE DENTAIRE SUD
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
طب األسنان بشكل عام  ،التوريد 
ومعدات طب األسنان واملعدات
الطبية املساعدة   ،شراء وبيع
جميع منتجات ومواد طب األسنان
 ،استيراد وتصدير جميع منتجات
ومواد طب األسنان  ،التجارة  في
جميع املنتجات واملعدات الصناعية
 ،التجارة في املنتجات الصيدالنية .،
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
رأس الخيمة رقم  140الطابق األول
العيون  70000 -العيون املغرب -
 70000العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لحبيب اباي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  لحبيب اباي عنوانه(ا)
حي القصبة زنقة القادسية رقم 51
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  لحبيب اباي عنوانه(ا)
حي القصبة زنقة القادسية رقم 51
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  -تحت رقم
872I
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ائتمانية الجوهرة

MSAOUB RENT CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية الجوهرة
الرقم  163زنقة تامسنة بلوك
جميلة الطابق الثاني ،25000 ،
خريبكة اململكة املغربية
 MSAOUB RENT CARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 136
تجزئة االنسام حي الرياض 25000 -
خريبكة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5593
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  12ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
مصواب عدنان كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .226
873I
IBRA MANAGEMENT

Mouhammdino

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
AVENUE MOHAMED 6 IMM
AILLAL NR 3223EME ETAGE
APPT 05 - LAAYOUNE - BP
2367، 70000، laayoune maroc
 Mouhammdinoشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمير
موالي عبدهللا زنقة  4رقم  3الحي
الحسني العيون  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :

الجريدة الرسمية

41925
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 31ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Mouhammdino
غرض الشركة بإيجاز  :انجاز
اشغال البناء واالشغال العامة
وتجهيز املكاتب.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
االمير موالي عبدهللا زنقة  4رقم
 3الحي الحسني العيون 70000 -
العيون املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ايوب لبيه  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  محمد  بوسالمة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب لبيه عنوانه(ا) شارع
االمير موالي عبدهللا زنقة  4رقم 3
الحي الحسني العيون  70000العيون
املغرب.
السيد محمد بوسالمة عنوانه(ا)
حي القدس زنقة واد بنب رقم 377
العيون  7000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب لبيه عنوانه(ا) شارع
االمير موالي عبدهللا زنقة  4رقم 3
الحي الحسني العيون  70000العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .1594
874I

10701
conseils sarl

MAYASI IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة  1مكتب
رقم  19طنجة ،90000 ،طنجة
املغرب
 MAYASI IMMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بالص
كاسطيار مكتب الفرابي الطابق 2
مكتب  90000 - 33طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127617
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 :
. MAYASI IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :بالص
كاسطيار مكتب الفرابي الطابق 2
مكتب  90000 - 33طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد زكرياء العزيز  20 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة بشرى الزرينهي  20 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة مالك العزيزي  20 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة ياسمين العزيزي 20 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة  سيرين العزيزي 20 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  زكرياء العزيزي عنوانه(ا)
حي البوغاز زنقة حمان الفطواكي رقم
 90000 25طنجة املغرب.
السيدة  بشرى الزرينهي عنوانه(ا)
حي فلوريال زنقة حمان الفطواكي
رقم  90000 25طنجة املغرب.
السيدة  مالك العزيزي عنوانه(ا)
حي البوغاز زنقة حمان الفطواكي رقم
 90000 25طنجة املغرب.
السيدة ياسمين العزيزي
عنوانه(ا) حي البوغاز زنقة حمان
الفطواكي رقم  90000 25طنجة
املغرب.
السيدة سيرين العزيزي عنوانه(ا)
حي البوغاز زنقة حمان الفطواكي رقم
 90000 25طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  بشرى الزرينهي عنوانه(ا)
حي فلوريال زنقة حمان الفطواكي
رقم  90000 25طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .254131
875I
E-FINANCE CONSEILS

ATLAS TARGA TRAVAUX
ELEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

E-FINANCE CONSEILS
رقم  117الشقة رقم  1تجزئة
األحباس الحي املحمدي مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
ATLAS TARGA TRAVAUX ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 1تجزئة الزيتون رقم  19اسكجور -
 40000مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.113571

الجريدة الرسمية

10702

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  05ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بوامكحلة توفيق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  12ماي
 2022تحت رقم .135638
876I
DIGITECH ASSISTANCE SARL AU

ديجيتيك أسيستانس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DIGITECH ASSISTANCE SARL
AU
20ب  ،زنقة أصيال مكاتب املدينة
 - 3مكتب  58الطابق الرابع شارع
الجيش امللكي األطلس فاس،
 ،30010فاس املغرب
ديجيتيك أسيستانس شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20ب،
زنقة أصيال مكاتب املدينة  3شارع
الجيش امللكي األطلس فاس 30010
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72721
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 11ماي  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 :
ديجيتيك أسيستانس.
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
إعالنية.
عنوان املقر االجتماعي  20 :ب،

زنقة أصيال مكاتب املدينة  3شارع
الجيش امللكي األطلس فاس 30010
فاس املغرب .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ربيع بوشعيب عنوانه(ا)
 88زنقة عبد العزيز الحبابي حي طارق
 1فاس  30010فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ربيع بوشعيب عنوانه(ا)
 88زنقة عبد العزيز الحبابي حي طارق
 1فاس  30010فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2806
877I
FIDUCIAIRE 2006

MAROC ETANCHIETE
&CONSTRUCTION
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
& MAROC ETANCHIETE
.CONSTRUCTION SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
الزفتو البناء وكل ما يتعلق بالبناء و 
جميع املعامالت التجارية.
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان الطابق  1الرقم - 3
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ققوش بلقاسم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ققوش بلقاسم عنوانه(ا)
حي املحمدي رقم 20000 117
ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ققوش بلقاسم عنوانه(ا)
حي املحمدي رقم 20000 117
ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .826019
878I

FIDUCIAIRE 2006
LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
N ، 20280، Casablanca Maroc
& MAROC ETANCHIETE
CONSTRUCTION SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
FIDUCIAIRE 2006
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
مرس السلطان الطابق  1الرقم 3
SERV ELEC KHALIL
 20000الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
FIDUCIAIRE 2006
LOT AMINE SIDI MAAROUF 52
545227
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في N ، 20280، Casablanca Maroc
 11ماي  2022تم إعداد القانون  SERV ELEC KHALILشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
مرس السلطان الطابق  1الرقم - 3
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
545229
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 12ماي  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 SERV :
.ELEC KHALIL
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
الكهرباء و التبريد و الصينة و كل ما
يتعلق بها وجميع ما يتعلق بالبناء.
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان الطابق  1الرقم - 3
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الوعدودي خليل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الوعدودي خليل عنوانه(ا)
تجزئة فلوريدا رقم  68سيدي
معروف  20280الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوعدودي خليل عنوانه(ا)
تجزئة فلوريدا رقم  68سيدي
معروف  20280الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
ماي  2022تحت رقم .826020
879I
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE

AL AOUNATE.FOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
AVENUE DES FARS APPT 920
N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC
 AL AOUNATE.FORشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي األمل
 1بلوك ج 5رقم  163حي يعقوب
املنصور الرباط  10000 -الرباط
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.116603
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«األمل  1بلوك ج 5رقم  163حي
يعقوب املنصور الرباط 10000 -
الرباط املغرب» إلى «األمل  1بلوك
ج 5رقم  197حي يعقوب املنصور
الرباط  10000 -الرباط املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم . D:125144
880I
TAAMEER PROJECT MANAGEMENT

BELDI SKIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELDI SKIN
 41شارع الزرقطوني الطابق  7شقة
 ،28810 ، 37الدارالبيضاء املغرب
 BELDI SKINشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  41شارع
الزرقطوني الطابق  7شقة - 37
 28810الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية

الجريدة الرسمية
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
AVENUE DES FARS APPT 920
N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC
 ONSOTRAVشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة
الخير رقم  236عمارة رقم  2مرس
الخير تمارة  12000 -تمارة املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.129603
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تمت إضافة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
الحالي :
نقل البضائع.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .D:8228
882I

10703

اإلقتضاء بمختصر تسميتها CHAF :
.BATIMENT
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
البناء و الترميم والتجديد والصيانة
للبناء  -الحراسة واألمن واملراقبة
والتنظيف والتشغيل املؤقت  -توزيع
وصيانة املعدات التقنية واملعلوماتية
وااللكترونية و  املكاتب -احدات
وصيانة الحدائق واملساحات
الخضراء..
عنوان املقر االجتماعي  .26 :شارع
مرس السلطان الشقة  - 3الطابق
األول  20006 -الدار البيضاء اململكة
املغربية.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة املخفي  510 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  كلود فيرني  490 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حمزة  املخفي عنوانه(ا)
دوار سيدي بونعيم هشتوكة دائرة 
أزمور  24000الجديدة  اململكة
املغربية.
السيد  كلود فيرني عنوانه(ا)
فرنسا  00000ديجون فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  حمزة  املخفي عنوانه(ا)
دوار سيدي بونعيم هشتوكة دائرة 
أزمور  24000الجديدة  اململكة
املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
ماي  2022تحت رقم .17046
883I

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544633
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 BELDI :
.SKIN
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
وتسويق مستحضرات التجميل
واألجهزة الطبية .
عنوان املقر االجتماعي  41 :شارع
الزرقطوني الطابق  7شقة - 37
 28810الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
EURO ACCOUNTING HOUSE
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
CHAF BATIMENT
درهم ،مقسم كالتالي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيدة زينب بنونة  500 :حصة
تأسيس شركة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية EURO ACCOUNTING HOUSE
AV. MED V APPT N°15- .75
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  زينب بنونة عنوانه(ا) 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC
إقامة تسنيم عمارة  أ شقة 12
 CHAF BATIMENTشركة ذات
الطابق  3شارع حيفا  20470الدار
املسؤولية املحدودة
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية وعنوان مقرها اإلجتماعي  .26شارع
مرس السلطان الشقة  - 3الطابق
ومواطن مسيري الشركة:
األول  20006 -الدار البيضاء
السيدة  زينب بنونة عنوانه(ا)
اململكة املغربية
إقامة تسنيم عمارة  أ شقة 12
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الطابق  3شارع حيفا  20470الدار
املحدودة 
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجاري :
543427
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 11
ماي  2022تحت رقم .825794
EURO ACCOUNTING HOUSE
 881Iأبريل  2022تم إعداد القانون
MOLES CONSULTING
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
ONSOTRAV
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند  EURO ACCOUNTING HOUSE
توسيع نشاط الشركة
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السيد محمد الكحالوي عنوانه(ا)
AV. MED V APPT N°15- .75
 44 3ème étage، 24000، EL JADIDAتجزئة الرياض  24000الجديدة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
MAROC
اململكة املغربية.
الشريك الوحيد
 MOLES CONSULTINGشركة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
Cabinet Comptable Azmani
الشريك الوحيد
السيد محمد الكحالوي
عنوانه(ا)
Mounsef
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 71
الجديدة 
24000
الرياض
تجزئة
44
Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
حي السالم الشقة رقم  6الطابق
املغربية
اململكة
Hoceima Maroc
األول  24000 -الجديدة اململكة
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
 LUXURY OPTION CARشركة
املغربية
ذات مسؤولية محدودة ذات
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ  25ماي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
 2022تحت رقم .27862
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
رقم التقييد في السجل التجاري :
884I
املدعو تفراست حي اكار ازوكاغ -
19429
 32000الحسيمة املغرب
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 09
CHICHAOUA FINANCES SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ن
أبريل  2022تم إعداد القانو
IDATKOU
محدودة ذات الشريك الوحيد 
مسؤولية
األسا�سي لشركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تفويت حصص
3761
باملميزات التالية:
CHICHAOUA
FINANCES
SARL
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
شكل الشركة  :شركة ذات
AU
 20ماي  2022تم إعداد القانون
مسؤولية محدودة ذات الشريك
APPT
N°2
IMMEUBLE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الوحيد.
MAYORCA
HAY
EL
QODS
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تسمية الشركة متبوعة عند 
باملميزات التالية:
CHICHAOUA ، 41000،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شكل الشركة  :شركة ذات
.MOLES CONSULTING
chichaoua MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب  IDATKOUشركة ذات املسؤولية مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الدراسات والتكوين والتدقيق
املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند 
واالستشارة  في الجودة والصحة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
واألمن في مجال الشغل والبيئة
بالطابق السفلي حي املسيرة رقم 413
.LUXURY OPTION CAR
واملختبرات  -خلق واعداد و  اصدار
شيشاوة املغرب.
41000
شيشاوة.
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
شهادات الجودة   -هندسة التكوين
حصص
تفويت
السيارات بدون سائق.
 تطوير املختبرات ومواكبتها الى حيني
التجار
السجل
التقييد في
رقم
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
اعتمادها  -أشغال عامة  -ادارة 
.1553
املدعو  تفراست حي اكار ازوكاغ -
املشاريع.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  32000الحسيمة املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املدة  التي تأسست من أجلها
 71حي السالم الشقة رقم  6الطابق املؤرخ في  09ماي  2022تمت
الشركة  99 :سنة .
األول  24000 -الجديدة  اململكة املصادقة على :
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
املغربية.
تفويت السيد  (ة) بدر الدين
املدة  التي تأسست من أجلها مقتدي  500حصة اجتماعية من درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  أكوح سميرة  5.000 :
الشركة  99 :سنة .
أصل  500حصة لفائدة  السيد  (ة)
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
عبد العزيز بيي بتاريخ  09ماي .2022
األسماء الشخصية والعائلية
درهم ،مقسم كالتالي:
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الكحالوي 1.000 :
 01يونيو 
بتاريخ
بامنتانوت
االبتدائية
السيدة أكوح سميرة عنوانه(ا) حي
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
.95/2022
رقم
تحت
2022
بوجيبار  32000الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
األسماء الشخصية والعائلية
885I
Cabinet Comptable Azmani Mounsef

LUXURY OPTION CAR

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  الحدادي شيماء
عنوانه(ا) دوار ايت قمرة  ايت قمرة 
 32000الحسيمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .146
886I
CAUDIGEF FIDUCIAIRE

T-CHAWARMATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
AVENUE DES FARS APPT 920
N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC
 T-CHAWARMATIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
املغرب العربي ،زنقة داكار املرآب
رقم  3و  4الرباط  10000 -الرباط
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.122615
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تقرر حل
 T-CHAWARMATIشركة ذات
املسؤولية املحدودة  مبلغ رأسمالها
 200.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع املغرب العربي،
زنقة داكار املرآب رقم  3و  4الرباط
  10000الرباط املغرب نتيجةلتصفية الحبية.
و عين:
السيد(ة) شكيب عبيدة و 
عنوانه(ا) شارع عبد  الرحمن
شنكيطي عمارة   33شقة ، 13
قبيبات  10000الرباط املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  26أبريل  2022وفي شارع
املغرب العربي ،زنقة داكار املرآب
رقم  3و  4الرباط  10000 -الرباط
املغرب.
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غرض الشركة بإيجاز  :خلق وكالة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  01يونيو  اشهارية.
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
 2022تحت رقم .D:125155
 887Iبالطابق األر�ضي رقم  679تجزئة
أزلف الصويرة   44000 -الصويرة 
مغادورمنجمنة سستـيم MOGADOR
املغرب.
MANGEMENT SYSTEM SARL
املدة  التي تأسست من أجلها
موكادوربووست ش.م.م –«
الشركة  99 :سنة .
» MOGADOR BOOST
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
S.A.R.L
درهم ،مقسم كالتالي:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد  معاذ  سمير  700 :حصة
الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة
السيد  اشرف نكر  300 :حصة
مغادورمنجمنة سستـيم
بقيمة  100درهم للحصة .
MOGADOR MANGEMENT
األسماء الشخصية والعائلية
SYSTEM SARL
وصفات ومواطن الشركاء :
شقة رقم  10الطابق األول التجزئة
السيد معاذ سمير عنوانه(ا) رقم
 4منازل دارالطالب 44100
 679تجزئة أزلف الصويرة  44000
الصويرة شقة رقم  10الطابق األول الصويرة املغرب.
التجزئة  4منازل دارالطالب 44100
السيد  اشرف نكر عنوانه(ا)
الصويرة 1670 ESSAOUIRA ،44100 ،زنقة فلسطين تجزئة السقالة
MAROC
الصويرة  44000الصويرة املغرب.
موكادور بووست ش.م.م –«
األسماء الشخصية والعائلية
 MOGADOR BOOST » S.A.R.Lومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد معاذ سمير عنوانه(ا) رقم
الشريك الوحيد
 679تجزئة أزلف الصويرة  44000
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
الصويرة املغرب
بالطابق األر�ضي رقم  679تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
أزلف الصويرة  44000 -الصويرة  االبتدائية بالصويرة  بتاريخ  24ماي
املغرب
 2022تحت رقم .178
تأسيس شركة ذات مسؤولية
888I
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة األزامي للخدمات ش.م.م
رقم التقييد في السجل التجاري :
6163
OROSAN GROUPE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 05ماي  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
شركة األزامي للخدمات ش.م.م
محدودة ذات الشريك الوحيد  شارع الجيش امللكي إقامة السالم
باملميزات التالية:
مكتب رقم  ،93040 ، 03تطوان
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك  OROSAN GROUPEشركة ذات
الوحيد.
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند 
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :موكادور معركة أنوال رقم  16الطابق األر�ضي
رقم  93040 - 03تطوان املغرب
بووست ش.م.م –« MOGADOR
تأسيس شركة ذات املسؤولية
.BOOST » S.A.R.L

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
31673
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OROSAN GROUPE
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
إنشاءات املباني واألعمال املختلفة
اإلستثمارات العقارية
تاجر عقارات أو غيره .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
معركة أنوال رقم  16الطابق األر�ضي
رقم  93040 - 03تطوان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس لوديني  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد العزيز فضيلي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عادل منوار  125 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الحكيم منوار 125 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عمر زيندين  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس لوديني عنوانه(ا)
شارع تلمبوط رقم  94030 67تطوان
املغرب.
السيد  عبد  العزيز فضيلي
عنوانه(ا) مركب البيت العتيق 2
بلوك  9عمارة   37طابق  2شقة 9
 94030مرتيل املغرب.
السيد  عادل منوار عنوانه(ا)
مركب البيت العتيق  2بلوك 14
عمارة   25طابق  4شقة 93040 8
مرتيل املغرب.
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السيد  عبد  الحكيم منوار
عنوانه(ا) حي احريق شارع الروضة
زنقة  1رقم  93040 5مرتيل املغرب.
السيد  عمر زيندين عنوانه(ا)
VIA LAURIN N° 12 MERANO
BOLZAANO 93040 BOLSANO
.ITALIE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عادل منوار عنوانه(ا)
مركب البيت العتيق  2بلوك 14
عمارة   25طابق  4شقة 93040 8
مرتيل املغرب
السيد  عبد  الحكيم منوار
عنوانه(ا) حي احريق شارع الروضة
زنقة  1رقم  93040 5مرتيل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .1314
889I
مكتب الحسابات مالكي

PROMO HASSAK EL
BARQAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

مكتب الحسابات مالكي
 291شارع الكرامة منفلوري فاس ،
 ،30000فاس املغرب
PROMO HASSAK EL
 BARQAOUIشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 70
الضيعة  2عين قدوس  3000 -فاس
املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
28079
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29أبريل  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «PROMO
 »HASSAK EL BARQAOUIإلى
«. »ABDELMAJID BUILDING
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01يونيو  درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بوهراوة  محمد  1.000 :
 2022تحت رقم .2385/2022
 890Iحصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
FIDUSCAL
وصفات ومواطن الشركاء :
 EXPLO CASHإكسبلو كاش
السيد  بوهراوة  محمد  عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات تجزئة األزهر م س  22ب عمارة 
الشريك الوحيد
 267شقة  11األلفة الدار البيضاء
تأسيس شركة
 20202الدار البيضاء املغرب.
FIDUSCAL
األسماء الشخصية والعائلية
 BD OUED DAOURA LOT 321ومواطن مسيري الشركة:
CHAHDIA EL OULFA ، 20240،
السيدة  رجيا خديجة عنوانه(ا)
CASABLANCA MAROC
تجزئة األزهار ج ه  22ب عمارة 
 EXPLO CASHإكسبلو كاش
 267شقة  11األلفة الدار البيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  20202الدار البيضاء املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
أوالد عزوز عمارة س رقم  19إقامة يونيو  2022تحت رقم .826149
حدائق الروكاد الحي الحسني الدار
891I
البيصاء  20230الدار البيضاء
NASOURI BAT
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
NASOURI BAT
الوحيد 
محدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
حل شركة
NASOURI BAT
545245
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في إقامة التنمية عمارة  8طابق  3رقم
 25ماي  2022تم إعداد القانون  43مغوغة الكبيرة طنجة ،90070 ،
طنجة املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 NASOURI BATشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد 
املسؤولية املحدودة(في طور
باملميزات التالية:
التصفية)
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
مسؤولية محدودة ذات الشريك
البرانص القديمة  90100 -طنجة
الوحيد.
املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
حل شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EXPLO :
رقم التقييد في السجل التجاري
 CASHإكسبلو كاش.
.64089
غرض الشركة بإيجاز  :خدمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تحويل األموال  -تغيير العملة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة املؤرخ في  16ماي  2022تقرر حل
أوالد عزوز عمارة س رقم  19إقامة شركة ذات املسؤولية املحدودة 
حدائق الروكاد الحي الحسني الدار  NASOURI BATمبلغ رأسمالها
البيصاء  20230الدار البيضاء  100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي البرانص القديمة -
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها  90100طنجة املغرب نتيجة ل :
توقف النشاط.
الشركة  99 :سنة .
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و  حدد مقر التصفية ب حي
البرانص القديمة  90100 -طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد  الفتاح منصوري
و  عنوانه(ا) حي البرانص القديمة
 90100طنجة 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  26ماي
 2022تحت رقم .254102
892I
FIDUFORM SARL

MR TRADING

إعالن متعدد القرارات

النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم البند   :1الذي ينص
على مايلي :تأسست بين الحاضرين
املذكورين أعاله شركة ذات مسؤولية
محدودة خاضعة ملقتضيات القوانين
الجاري بها العمل في املغرب ،السيما
القانون رقم  5-95املصادق عليه
بالظهير رقم  1.97.49الصادر في 05
شوال  13( 1417فبراير  )1997و 
لهذا القانون األسا�سي
بند  رقم البند   :6الذي ينص
على مايلي :قدم الشركاء اآلتي ذكر
أسمائهم املساهمات النقدية التالية
السيد ة لبهي رشيدة  مبلغ مائة
وثمانون ألف درهم السيد ة لبهي أمال
مبلغ عشرون ألف درهم.
بند  رقم البند   :7الذي ينص
على مايلي :حدد رأسمال الشركة
ً
في مبلغ  200000درهم (مئتان ألفا
درهم) ،مقسمة إلى  2000حصة
(ألفان حصة) قيمة كل واحدة  منها
100,00درهم (مائة درهم) مخولة
للشركاء حسب نسبة مساهمتهم في
رأس املال كالتالي السيدة لبهي رشيدة 
 1800حصة ,السيدة لبهي أمال 200
حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1185
893I

FIDUFORM SARL
N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،
13002، BENSLIMANE MAROC
« MR TRADINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :العمارة 
 1الشقة  9اقامة ابن خلدون
منيسمان  - -املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
مكتب املحاسبة
.13949
CENTRO DE
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20ماي 2022
ESPANOL Y LENGUAS
تم اتخاذ القرارات التالية:
)EXTRAJERAS(CELE
قرار رقم تفويت حصص :الذي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ينص على مايلي :تفويت السيد ة لبهي
الشريك الوحيد
رشيدة   200حصة اجتماعية من
حل شركة
أصل  2000حصة لفائدة  السيد ة 
مكتب املحاسبة
لبهي أمال بتاريخ  23ماي 2022
 13شارع يعقوب املنصور رقم
قرار رقم تغيير الشكل القانوني 14/13 :تطوان  ،93000 ،تطوان
الذي ينص على مايلي :تغيير الشكل
املغرب
القانوني من شركة ذات مسؤولية
CENTRO DE ESPANOL Y
محدودة ذات الشريك الوحيد  الى )LENGUAS EXTRAJERAS(CELE
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات الشريك الوحيد(في طور التصفية)

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحسن الثاني اقامة الحمامة بلوك
 Aالطابق االول رقم 93000 - 2
تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13893
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  17ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  CENTRO
DE ESPANOL Y LENGUAS
 )EXTRAJERAS(CELEمبلغ رأسمالها
 300.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع الحسن الثاني اقامة
الحمامة بلوك  Aالطابق االول رقم
 93000 - 2تطوان املغرب نتيجة ل :
انتهاء نشاط الشركة.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
الحسن الثاني اقامة الحمامة بلوك A
الطابق االول رقم  93000 - 2تطوان
املغرب.
و عين:
السيد(ة) REDRO ELIAS
 PORRASو  عنوانه(ا)  63شارع
موالي الحسن شقة رقم 93150 8
مرتيل املغرب كمصفي (ة) للشركة.
 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :شارع الحسن الثاني اقامة الحمامة
بلوك  Aالطابق االول رقم  2تطوان
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .1570
894I
مكتب الحسابات مالكي

WORD EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

مكتب الحسابات مالكي
 291شارع الكرامة منفلوري فاس ،
 ،30000فاس املغرب
 WORD EQUIPEMENTشركة

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 438
شارع الكرامة منفلوري 30000 - 1
فاس اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47835
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يونيو   2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  03يونيو 
 2022تحت رقم .2417/2022
895I
CAGES

REGIO-PRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGES
ANGLE RUE IFNI & RABIAA 97
EL ADAOUIA 1ER ETAGEN N°2،
20500، CASABLANCA MAROC
 REGIO-PROشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع
التقدم م س  17-2الطابق  2سيدي
برنو�صي  20600 -الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544403
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

10707

.1519
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يونيو   2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) سعيد  اهرور
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة  السيد  (ة) اسماعيل
جاللي بتاريخ  07مارس .2022
تفويت السيد  (ة) يمان اهرور
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) عزيزة جاللي
بتاريخ  07مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بزاكورة  بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .151
897I

تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.REGIO-PRO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :مجمع
التقدم م س  2-17الطابق  2سيدي
برنو�صي  20600 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بورشيش جمال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
املحمدية لإلستشارة و الخبرة
السيد بورشيش جمال عنوانه(ا)
لييد اينيرجي
قطاع  20بلوك ج رقم  3حي الرياض
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 10100الرباط املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
املحمدية لإلستشارة و الخبرة
السيد بورشيش جمال عنوانه(ا)
شارع املقاومة رقم  1حي الوحدة 
قطاع  20بلوك ج رقم  3حي الرياض
الطابق  2مكتب رقم ،28800 ، 3
 10100الرباط املغرب
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  27لييد اينيرجي شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ماي  2022تحت رقم .825547
 896Iوعنوان مقرها اإلجتماعي  271زنقة
 17الحسنية  1شارع املقاومة -
zagora consulting sarl
 28800املحمدية اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
HIGH INFRA TECH
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تفويت حصص
30719
zagora consulting sarl
رقم 119شارع محمد 
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25ماي  2022تم إعداد القانون
الخامس  ،47900 ،زاكورة 
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املغرب--------------------
 HIGH INFRA TECHشركة ذات محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الحساني الشرقي الطابق األول رقم مسؤولية محدودة ذات الشريك
 244شارع محمد الخامس  47900 -الوحيد.
زاكورة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :لييد 
تفويت حصص
ي
رقم التقييد في السجل التجار
اينيرجي.

10708

الجريدة الرسمية
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.462575
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) ابراهيم ايت
�سي  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محند بوحدون بتاريخ  10ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .825832
899I

غرض الشركة بإيجاز  :مهندس
استشاري
تاجر معدات وآالت صناعية.
عنوان املقر االجتماعي 271 :
زنقة  17الحسنية  1شارع املقاومة
  28800املحمدية اململكة املغربية.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الكحل سعيد  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الكحل سعيد  عنوانه(ا)
جرين بارك الدور  4عماره a1
كنفوب
شقة  28800 20املحمدية اململكة
FOURNIMA SARL AU
املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد  الكحل سعيد  عنوانه(ا)
كنفوب
جرين بارك الدور  4عماره  a1شقة
Angle Rue OMAR IBN EL
 28800 20املحمدية اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة KHATTAB et RUE MUSTAPHA
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  02يونيو  ،ARRAFII IMM B N° 6 ، 14000
القنيطرة املغرب
 2022تحت رقم .1067
 FOURNIMA SARL AU 898Iشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 5
AROME AITSSI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات اقامة االهرام ب زنقة ابن زياد و ابي
زرع القنيطرة  14000 -القنيطرة 
الشريك الوحيد
املغرب
تفويت حصص
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
محدودة ذات الشريك الوحيد 
SARL AU
رقم التقييد في السجل التجاري :
BLOC B N 16 APP RDC
65279
ZERKTOUNI MEDIOUNA
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
CASABALANCA ، 20490،
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
MEDIOUNA MAROC
 AROME AITSSI SARL AUشركة األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ذات مسؤولية محدودة ذات
باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي BD 75
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPTالوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
B108 CASABLANCA 20450
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تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
491597
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  25أبريل  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «LA MARINA
 »FRESCAإلى «. »FRATES FOOD
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .826289
901I

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FOURNIMA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :وسائل
االتصال واملعلوميات مخصصة
للمكاتب .
عنوان املقر االجتماعي  :املكتب 5
اقامة االهرام ب زنقة ابن زياد و ابي
زرع القنيطرة   14000 -القنيطرة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
LE LEGALISTE
درهم ،مقسم كالتالي:
BMJ CONSTRUCTIONS
السيد  بلفقيه سفيان 1.000 :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
LE LEGALISTE
السيد  بلفقيه سفيان عنوانه(ا)
رقم  184البسمة القنيطرة  ANGLE RUE DES MESANGES 14000
ET BD ABDERRAHIM BOUABID
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية APPT N° 9 OASIS CASABLANCA
، 20000، CASABLANCA
ومواطن مسيري الشركة:
MAROC
السيد  بلفقيه سفيان عنوانه(ا)
رقم  184البسمة القنيطرة   BMJ CONSTRUCTIONS 14000شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
القنيطرة املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  13ماي وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
الحرية الطابق الثالث شقة - 5
 2022تحت رقم .91350
 20000الدار البيضاء املغرب
900I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
CAFIGEC
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
LA MARINA FRESCA
533943
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 10فبراير  2022تم إعداد القانون
تغيير تسمية الشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
CAFIGEC
محدودة ذات الشريك الوحيد 
rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2émeباملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
etage maarif، 20100، casa
مسؤولية محدودة ذات الشريك
maroc
 LA MARINA FRESCAشركة ذات الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BMJ :
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  21زنقة .CONSTRUCTIONS
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
محمد الحياني فرانسفيل الثاني -
عقاري.
 20390الدار البيضاء املغرب.
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عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
الحرية الطابق الثالث شقة - 5
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس لهرادة  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس لهرادة عنوانه(ا) حي
الوالء تجزئة الفتح عمارة  9شقة 5
سيدي مومن  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس لهرادة عنوانه(ا) حي
الوالء تجزئة الفتح عمارة  9شقة 5
سيدي مومن  20000الدار البيضاء
الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
فبراير  2022تحت رقم .814353
902I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  بلو  سكايس
باراكالدينك موروكو  مبلغ رأسمالها
 40.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي مركز توامة الحوز -
 42086مراكش املغرب نتيجة ل :
صعوبة في التمويلو  حدد مقر التصفية ب مركز
توامة الحوز  42086 -مراكش
املغرب.
و عين:
السيد(ة) ويات بنجمان سكوت
و عنوانه(ا) دوار ادنديم قيادة توامة
تحناوت  42086مراكش املغربكمصفي (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  24ماي
 2022تحت رقم .136039
903I

SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE
SARL AU

SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE
SARL AU

بلو سكايس باراكالدينك موروكو

بريستيجيا PBC

حل شركة

تأسيس شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU
 PROPRIETE SALAM NR 384EME ETAGE AVENUE PRINCE
MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
بلو سكايس باراكالدينك موروكو 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز توامة
الحوز  42086 -مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.95155

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU
 PROPRIETE SALAM NR 384EME ETAGE AVENUE PRINCE
MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
بريستيجيا  PBCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 10ر  -الطابق األول اقامة افيرناج
مدخل البلوك -أ -شارع محمد 
السادس  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية

10709

zagora consulting sarl
رقم 119شارع محمد الخامس ،
 ،47900زاكورة املغرب
 HIGH INFRA TECHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الحساني الشرقي الطابق األول رقم
 244شارع محمد الخامس 47900 -
زاكورة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1519
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يونيو   2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) جاللي
اسماعيل كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بزاكورة  بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .151
905I

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125569
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 17
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 :
بريستيجيا .PBC
غرض الشركة بإيجاز  - :مقاول في
تسيير الخدمات
 االستيراد والتصدير.عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
 10ر  -الطابق األول اقامة افيرناج
مدخل البلوك -أ -شارع محمد 
السادس  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR
الشركة  99 :سنة .
ASSIST AND SERVICES SARL
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شركة فروماج بيريتي
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ملياء نبوت  1.000 :حصة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
موكادور أسيست آند سيرفيس
وصفات ومواطن الشركاء :
MOGADOR ASSIST AND
السيدة  ملياء نبوت عنوانه(ا) 4
SERVICES SARL
زنقة محمد الغازي الطابق  6ملعب
رقم  2حي باب دكالة شارع واد
الخيل م ج  30000فاس املغرب.
املخازن الشقة رقم  3بالطابق
األسماء الشخصية والعائلية
الثاني الصويرة الصويرة،44000 ،
ومواطن مسيري الشركة:
الصويرة املغرب
السيدة ملياء نبوت عنوانه(ا) 	
شركة فروماج بيريتي شركة ذات
 4زنقة محمد الغازي الطابق  6ملعب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الخيل م ج  30000فاس املغرب
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنزل
التجارية بمراكش بتاريخ  19ماي
الكائن بدوار التابية جماعة احد 
 2022تحت رقم .135865
الدرى اقليم الصويرة 44000 -
904I
الصويرة املغرب
zagora consulting sarl
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
HIGH INFRA TECH
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
6177
تعيين مسير جديد للشركة
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بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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
فروماج بيريتي .
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج و بيع
الجبن .
عنوان املقر االجتماعي  :املنزل
الكائن بدوار التابية جماعة احد 
الدرى اقليم الصويرة  44000 -
الصويرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين محسن عنوانه(ا)
دوار التابية احدالدرى اقليم الصويرة 
 44000الصويرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين محسن عنوانه(ا)
دوار التابية احدالدرى اقليم الصويرة 
 44000الصويرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .192
906I

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي:
املصمودي تجزئة زينب  2تارگة - -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.5709
املصادقة على هبة حصص
استقالة مسير الوحيد للشركة
تعيين مسير جديد للشركة
التوقيع االجتماعي
بمقت�ضى محضر الجمع
.I
العام االستثنائي ،لشركاء شركة
التسيير الوئام ش.م.م SOCIETE
، DE GESTION AL WIAM SARL
بتاريخ  19ماي،2022تمت املصادقة
على ما يلي:
• هبة  396حصة من طرف
السيدة  ملياء ابوعبدهللا لفائدة  ابنها
السيد سامي زيوة
• هبة  198حصة من طرف
االنسة وئام زيوة لفائدة اخيها السيد 
سامي زيوة
• تغيير البند  7من القانون
األسا�سي للشركة
استقالة السيدة  ملياء
•
ابوعبدهللا من مهامها كمسيرة 
للشركة و  تعيين السيد  توفيق
زيوة كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة 
التوقيع االجتماعي
•
 .IIتم اإليداع بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بمراكش يوم 26
ماي  2022تحت رقم 136155
 .IIIتم إيداع التصريح بتعديل
السجل التجاري بمراكش يوم 26
ماي  2022تحت رقم .5709
بمثابة اعالن
907I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185شارع زرقطوني اقامة
الزرقطوني الطابق السادس ،
 ،20100الدار البيضاء املغرب
شركة التسيير الوئام SOCIETE DE
« GESTION AL WIAMشركة ذات

CABINET BAHMAD

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

شركة التسييرالوئام SOCIETE
DE GESTION AL WIAM
إعالن متعدد القرارات

DROCHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

ب  21الطابق الثاني جليز مراكش ومواطن مسيري الشركة:
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
السيد  مانيفال جوليان لواك
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش ،يانيك أالن عنوانه(ا)  543شومان
 ،40000مراكش املغرب
ماس دو جو  34970التيس فرنسا
 DROCHAشركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم  2022تحت رقم .136297
 2في اليمين ،شقة رقم  ،6زاوية زنقة
908I
طارق ابن زياد و ابن عائشة ،إقامة
موثق
اكسال سيور ،عمارة 40000 - ،18
ن
سطاسيو أوطو شيبريط
مراكش املغرب
إعالن متعدد القرارات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
موثق
املحدودة 
شارع أبي الدرداء اقامة بشرى
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الطابق األول مكتب رقم  16ساحة
125971
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في األمم طنجة شارع أبي الدرداء اقامة
 20أبريل  2022تم إعداد القانون بشرى الطابق األول مكتب رقم 16
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية ساحة األمم طنجة ،90000 ،طنجة
املغرب
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات سطاسيون أوطو شيبريط «شركة
ذات املسؤولية املحدودة»
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  وعنوان مقرها االجتماعي :حسنونة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :زنقة موالي ا ريس عمارة موالي ا
ريس  3طابق اول رقم  22حسنونة
.DROCHA
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل زنقة موالي ا ريس عمارة موالي ا
وتسيير فنادق ،دور ضيافة ،نزل أو  ريس  3طابق اول رقم 90000 22
طنجة املغرب.
مركب سياحي.
«إعالن متعدد القرارات»
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  2في اليمين ،شقة رقم  ،6زاوية رقم التقييد في السجل التجاري:
.14467
زنقة طارق ابن زياد و  ابن عائشة،
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
إقامة اكسال سيور ،عمارة  - ،18
املؤرخ في  16ماي 2022
 40000مراكش املغرب.
تم اتخاذ القرارات التالية:
املدة  التي تأسست من أجلها
قرار رقم تعيين  :1الذي ينص على
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :مايلي :تعيين السيد يونس الرزيني و 
السيد عبد السالم الرزيني كمسيرين
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية للشركة.
قرار رقم تعيين  : 2الذي ينص على
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة مانيفال جيستيون مايلي :و تعيين السيد كريم سرحان,
أنفيستمانت عنوانه(ا) الدائرة  بطاقته الوطنية رقم L150464و 
السادسة  140مكرر ري دو  رين عنوانه بطنجة زنقة موالي ادريس
اقامة موالي ادريس  3شقة رقم 32
 75006باريس فرنسا.
الشركة فراتوم عنوانه(ا) ليوديت ,كمسير غير شريك للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
كابوستاسيون دو ليتال 74230
النظام األسا�سي التالية:
مانيجود فرنسا.
بند  رقم الفصل  :4الذي ينص
األسماء الشخصية والعائلية
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على مايلي :املصادقة على تحويل املقر
االجتماعي للشركة ,العنوان الجديد 
حسنونة ,شارع موالي ادريس ,عمارة 
موالي ادريس ,3الطابق األول رقم 22
بطنجة ,و تغيير الفصل  4من قانون
الشركة بناءا على ذلك.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .5157
909I
موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR
ASSIST AND SERVICES SARL

شركة بيراكوس سيرفيس

إعالن متعدد القرارات
موكادور أسيست آند سيرفيس
MOGADOR ASSIST AND
SERVICES SARL
رقم  2حي باب دكالة شارع واد
املخازن الشقة رقم  3بالطابق
الثاني الصويرة الصويرة،44000 ،
الصويرة املغرب
شركة بيراكوس سيرفيس «شركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنزل
الكائن بمركز الكريمات اقليم
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.5205
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
استقالة مسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تم تحويل مقر الشركة الى العنوان
التالي -املنزل الكائن بمركز الكريمات
إقليم الصويرة
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:

تم تفويت  4000حصة اململوكة
للسيد كبير القرقوري كالتالي -3000
حصة للسيد  حسن الهواري و 
1000حصة للسيد رضوان بعالي
بند رقم  : 7الذي ينص على مايلي:
السيد  حسن الهواري شريك بنسبة
 90%أي  9000حصة و  السيد 
رضوان بعالي بنسبة  10%أي 1000
حصة
بند  رقم  :16الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد كبير القرقوري
و  إسناد التسيير الشركة للسيد 
حسن الهواري رقم بطاقة الوطنية
N209757
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .191
910I
CAFIGEC

LA MARINA FRESCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CAFIGEC
rue al, fourat 2éme etage 39
maarif 39 rue al, fourat 2éme
etage maarif، 20100، casa
maroc
 LA MARINA FRESCAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  21زنقة
محمد الحياني فرانسفيل الثاني -
 20390الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد  في السجل التجاري
.491597
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  25أبريل  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «تجارة األسماك
شراء وبيع وتوزيع جميع أنواع
األسماك
تجارة
استيراد وتصدير» إلى « سناك
للبيتزا والسندويشات والسلطات
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واألطباق واملعكرونة واملشروبات
والحلويات وغيرها
ترميمات متنوعة للوجبات
السريعة
توصيل منزلي
التجارة  اإللكترونية والتجارة 
بشكل عام».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .826289
911I
LE LEGALISTE

PHYTHERA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

LE LEGALISTE
ANGLE RUE DES MESANGES
ET BD ABDERRAHIM BOUABID
APPT N° 9 OASIS CASABLANCA
، 20000، CASABLANCA
MAROC
 PHYTHERAشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي أنا�سي ،26
مدخل  6الطابق السفلي شقة - 50
 20000الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.372029
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17دجنبر  2020تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 PHYTHERAمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي أنا�سي  ،26مدخل 6
الطابق السفلي شقة 20000 - 50
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :قلة
فرص البيع.
و  حدد مقر التصفية ب أنا�سي
 ،26مدخل  6الطابق السفلي شقة
 20000 - 50الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد  املجيد  شهيد و 
عنوانه(ا)  20000 -الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

 وعند  اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و  محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :أنا�سي  ،26مدخل  6الطابق السفلي
شقة  50الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2021تحت رقم .798551
912I
زوبير بوتغماس

CHER-NOBLE CACH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة  ،35050 ،تازة 
املغرب
 CHER-NOBLE CACHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
علي بورقبة تيزي وسلي تازة 35000 -
تازة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.5545
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  10ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) ابتسام سمني
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) ايمان
دودوح بتاريخ  10ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  24ماي 2022
تحت رقم .222
913I
ABA GESTION SARLAU

SOCIETE KENZACUIR
إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
AV MED V 3EME ETG 38
BUREAU 12 ، 30000، FES
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MAROC
« SOCIETE KENZACUIRشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 32
شارع عين قادوس حي ملصلى - -
فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.71943
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
إستقالة مدير الشركة وتسمية مدير
جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
قام السيد نور الدين الوادي بتفويت
حصته و  التي هي  30حصة لفائدة 
السيد  رشيد  ابراهمي و  السيد  منير
املنتصر.
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
قام مسير الشركة السيد نور الدين
الوادي بتقديم استقالته من الشركة
ليصبح السيد رشيد ابراهمي املسير
الجديد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .2892
914I
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

SOKANO PROMO
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK
 62شارع سيدي عبد الرحمان
الشقة  ،20200 ، 1الدار البيضاء
املغرب
« SOKANO PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :ملتقى
زنقة فايدي خليفة الفاييت سابقا و 

زنقة البكري ديمون ديرفيل سابقا
  -الدار البيضاء املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.519319
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام رفع الرأس املال
الحالي  15.000.000درهم بمبلغ
 30.000.000درهم لكي يصل إلى
 45.000.000درهم وذلك بخلق
وإصدار  300.000حصة مقابل
 100درهم للحصة الواحدة .عاين
الجمع العام الرفع النهائي لرأس
املال باكتتاب الشركاء :السيد 
العلج نور الدين بقيمة 150.000
حصة و السيدة العلج سعاد بقيمة
 150.000حصة .و  قام الشركاء
بتحرير الرأسمال املكتتب ،بقيمة
 30.000.000درهم عن طريق
تقديمات عينية تتمثل في عقار
مكون من أرض عارية مقرها في الدار
البيضاء عمالة عين الشق مقاطعة
عين الشق رقم شهادة  امللكية D
 /14435مساحتها  6888متر مربع.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :إعادة صيغة النظام األسا�سي
للشركة ذات املسؤولية املحدودة 
و  املصادقة على النظام األسا�سي
الجديد ،الذي تم عرضه من طرف
املسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  6و   :7الذي ينص على
مايلي :بناءا على ماسبق ،قرر الجمع
العام تغيير الفصلين  6و   7من
القانون األسا�سي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2022تحت رقم .826292
915I
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

فانا كابيتال

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185شارع زرقطوني اقامة
الزرقطوني الطابق السادس ،
 ،20100الدار البيضاء املغرب
فانا كابيتال شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،131
شارع أنفا ،إقامة أزور ،مكتب
رقم  11ب  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.18504
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي  ،131 :شارع أنفا،
إقامة أزور ،مكتب رقم  11ب -الدار
البيضاء
رفع رأسمال الشركة عينيا
بمقت�ضى محضر الجمع
.I
العام الغير العادي  ،لشركاء شركة
 FANNA CAPITALفانا كابيتال
ش.م.م  ،SARLبتاريخ  26ابريل
 ، 2022تم اإلتفاق على ما يلي :
املوافقة على التقدمة
•
العينية املتكونة من  217.846حصة
من رأس مال شركة فاسية لوجستيك
FASSIA LOGISTIQUE SARL
لصالح شركة فانا كابيتال FANNA
، CAPITAL SARLاملستفيدة من هذه
التقدمة.
رفع رأسمال الشركة بما
•
قدره  32.676.900درهم لنقله إلى
 32.776.900درهم عن طريق تقدمة
عينية لفائدة  الشركة فانا كابيتال
.FANNA CAPITAL SARL
تغيير البند  7من القانون
•
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع بكتابة الضبط
.I
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم
 31ماي  2022تحت رقم .825880
 .IIتم إيداع التصريح بتعديل

السجل التجاري بالدار البيضاء يوم
 31ماي  2022تحت رقم .18504
بمثابة اعالن
916I
SACO CONSEIL

SAHARA CALL CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
LOT I-13 HOMMANE EL
FATOUAKI APPARTEMENT N
8 2EME ETAGE LAMHAMID EN
FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
، 40000، MARRAKECH MAROC
 SAHARA CALL CENTERشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
رقم  461تجزئة املسار شقة رقم1
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
126117
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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 CALL CENTER
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
اتصاالت .
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 
رقم  461تجزئة املسار شقة رقم1
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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الجوالن تطوان
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
الغرض من الشركة هو لنفسها ونيابة
عن أطراف ثالثة  ،أشخاص طبيعيين
أو اعتباريين  ،سواء في املغرب أو خارج
البالد :أساسا تحويل األموال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  15أبريل
 2022تحت رقم .1041
918I

السيد  STEPHAN BRUNO
MARIE HUBERT DE LA
 SEIGLIERE : 1.000حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  STEPHAN BRUNO
MARIE HUBERT DE LA
 SEIGLIEREعنوانه(ا)  21زنقة
مارنوا  93160نوازي لو كراند فرنسا
 93160سان دونيس فرنسا .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  STEPHAN BRUNO
MARIE HUBERT DE LA
CAFIGEC
 SEIGLIEREعنوانه(ا)  21زنقة
AMEUBLEMENT MESK
مارنوا  93160نوازي لو كراند فرنسا
ELLIL
 93160سان دونيس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
التجارية بمراكش بتاريخ  03يونيو 
تأسيس شركة
 2022تحت رقم .136458
CAFIGEC
917I
rue al, fourat 2éme etage 39
FIGET SARL
maarif 39 rue al, fourat 2éme
etage maarif، 20100، casa
DARCONECT
إعالن متعدد القرارات
maroc
FIGET SARL
AMEUBLEMENT MESK ELLIL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
الشريك الوحيد
، 93000، TETOUAN MAROC
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
« DARCONECTشركة ذات
مرس السلطان إقامة رقم  3الطابق
املسؤولية املحدودة»
األول  20100 -الدار البيضاء املغرب
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محمد الخراز حي شعا رقم  3تطوان
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
  93000تطوان املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
545351
ي
:
التجار
رقم التقييد في السجل
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون
.17345
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املؤرخ في  24مارس 2022
محدودة ذات الشريك الوحيد 
تم اتخاذ القرارات التالية:
باملميزات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
شكل الشركة  :شركة ذات
تغير النشاط الرئي�سي للشركة ،الى مسؤولية محدودة ذات الشريك
تحويل األموال
الوحيد.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تسمية الشركة متبوعة عند 
فتح فرع للشركة ب  121شارع اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
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.AMEUBLEMENT MESK ELLIL
غرض الشركة بإيجاز  :مصمم.
أعمال أو إنشاءات مختلفة..
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان إقامة رقم  3الطابق
األول  20100 -الدار البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  تيغزوين عمر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد تيغزوين عمر عنوانه(ا) حي
موالي عبد هللا زنقة  191رقم  33عين
الشق  20100الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد تيغزوين عمر عنوانه(ا) حي
موالي عبد هللا زنقة  191رقم  33عين
الشق  20100الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يونيو  2022تحت رقم .826404
919I
PROXY FINANCE

RIAD VILLA BERNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زاوية شارع يعقوب املنصور و شارع
عالل الفا�سي  ،عمارة رقم 24
(فضاء الصفوة)  ،الطابق الثالث ،
مكتب رقم  ،40000 ، 23مراكش
املغرب
 RIAD VILLA BERNAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 63درب الفران حي أزبزت املدينة
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125865

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RIAD :
.VILLA BERNA
غرض الشركة بإيجاز  :دار
الضيافة أو رياض (مشغل).
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 63
درب الفران حي أزبزت املدينة مراكش
  40000مراكش املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
M m e
السيدة 	
BACHOFNER
VERENA
 CLAUDIA : 500حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد  Mr PLACHTZIK KAI
 NORBERT : 500حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  Mme BACHOFNER
 VERENA CLAUDIAعنوانه(ا)
BERN BE 40000 BERN BE
.ALLEMAND
السيد  Mr PLACHTZIK KAI
 NORBERTعنوانه(ا) BOTSCHAFT
BERN 40000 BOTSCHAFT
.BERN ALLEMAND
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الغزاوي الواردي كريم
عنوانه(ا) حي السواني  4عمارة 
القوات املساعدة رقم طنجة 90000
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136178
920I
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تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
م .ك .م كنستركسيون ش.م.م  -ش
و  Sté MKM CONSTRUCTION
.S.A.R.L AU
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
مختلفة
أعمال البناء والتشييد
شراء وبيع مواد البناء
استيراد و تصدير
استغالل املحاجر
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 31
طريق روامشة أسفي أسفي 46000
أسفي املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  معطوف محمد  كريم
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  معطوف محمد  كريم
عنوانه(ا) رقم  12عمارة  األطلس
شارع محمد الخامس أسفي 46000
أسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  معطوف محمد  كريم
عنوانه(ا)  12عمارة  األطلس شارع
محمد الخامس أسفي  46000أسفي
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .-
922I

مكتب لخروب للحسابات
دوار ايت بومصرف جماعة سيدي
STE BLAILA MONTAGE
بومو�سى اوالد تايمة اقليم تارودانت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  83350اوالد تايمة املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
مكتب لخروب للحسابات
السيد  ابليلة محمد  عنوانه(ا)
حي الصفصاف الكردان اقليم
دوار ايت بومصرف جماعة سيدي
تارودانت  ،83400 ،الكردان املغرب بومو�سى اوالد تايمة اقليم تارودانت
 STE BLAILA MONTAGEشركة  83350اوالد تايمة املغرب
ذات مسؤولية محدودة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشريك الوحيد
االبتدائية بتارودانت بتاريخ  03يونيو 
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت  2022تحت رقم .240
بومصرف جماعة سيدي بومو�سى
921I
اوالد تايمة اقليم تارودانت 83350 -
شركة جهاد املحاسب
اوالد تايمة املغرب
شركة م .ك .م كنستركسيون
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ش.م.م  -ش و
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري Sté MKM CONSTRUCTION :
8783
S.A.R.L AU
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 25ماي  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة جهاد املحاسب
باملميزات التالية:
الرقم  02عمارة نياس شارع احمد 
شركة ذات
:
الشركة
شكل
الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
مسؤولية محدودة ذات الشريك
أسفي  ،46000 ،أسفي املغرب
شركة م .ك .م كنستركسيون
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
ش.م.م  -ش و Sté MKM
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CONSTRUCTION S.A.R.L AU STE :
.BLAILA MONTAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
غرض الشركة بإيجاز - :تركيب
الشريك الوحيد
البيوت البالستيكية املغطاة 
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 31
مقاول في االشغال املختلفة .طريق روامشة أسفي أسفي 46000
عنوان املقر االجتماعي  :دوار ايت
أسفي املغرب
بومصرف جماعة سيدي بومو�سى
تأسيس شركة ذات مسؤولية
اوالد تايمة اقليم تارودانت 83350 -
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
اوالد تايمة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
12839
SMOUNIAMINA
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
مبلغ رأسمال الشركة 17 100.000 :ماي  2022تم إعداد القانون
SOCIETE RITAJ & RIDA
درهم ،مقسم كالتالي:
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
TRAV SARL.AU
السيد  ابليلة محمد   1.000 :محدودة ذات الشريك الوحيد  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
SMOUNIAMINA
مسؤولية محدودة ذات الشريك
IMMB 13 RUE MARMOUCHA
السيد  ابليلة محمد  عنوانه(ا) الوحيد.

ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،
30000، FES MAROC
SOCIETE RITAJ & RIDA TRAV
 SARL.AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
 8رقم  399الطابق  2اقامة جنة
الزيتون  1بن سودة فــاس 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72679
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
 11ماي  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 RITAJ & RIDA TRAV
.SARL.AU
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
متنوعة للبناء
صيانة واصالح املباني
بيع و شراء مواد البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
 8رقم  399الطابق  2اقامة جنة
الزيتون  1بن سودة  فــاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سعيدة بالعياش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  سعيدة  بالعياش
عنوانه(ا)  11ونقة االخضر غالن
شارع الحسن  2الطابق  3م ج فــاس
 30000فــاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
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ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  سعيدة  بالعياش
عنوانه(ا)  11ونقة االخضر غالن
شارع الحسن  2الطابق  3م ج فــاس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25ماي 2022
تحت رقم .2727/2022
923I
SMOUNIAMINA

SOCIETE LADIES OUTFITS
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
IMMB 13 RUE MARMOUCHA
ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،
30000، FES MAROC
SOCIETE LADIES OUTFITS
 SARL-AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  35تجزئة
بالد التازي محل  4اقامة وليد ملعب
الخيل فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72763
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25ماي  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 LADIES OUTFITS
.SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
املالبس الجاهزة
االستراد و التصديــر
اشغال متنوعــة و مـختلفة.

الجريدة الرسمية
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) محمد 
السحباني  50حصة اجتماعية من
أصل  50حصة لفائدة  السيد  (ة)
عزيز بودرة بتاريخ  02دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  09مارس
 2022تحت رقم .251757
925I

عنوان املقر االجتماعي  35 :تجزئة
بالد التازي محل  4اقامة وليد ملعب
الخيل فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  خـديجـة قوبع 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
kamil affaires consulting group sarl au
وصفات ومواطن الشركاء :
L›ESPACE PRIVE DE
السيدة  خـديجـة قوبع عنوانه(ا)
REUSSITE
 24تجزئة الهـواء الجميل  2الشقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
1الدكارات فاس  30000فــاس
تأسيس شركة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية kamil affaires consulting group
sarl au
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  خـديجـة قوبع عنوانه(ا) jnanat 3 operation erac n°19
 24تجزئة الهـواء الجميل  2الشقة 1er etage ainitti marrakech ،
40000، marrakech maroc
1الدكارات فاس  30000فــاس
L›ESPACE PRIVE DE REUSSITE
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
التجارية بفاس بتاريخ  02يونيو 
رقم 10عمارة  30مبنى ا الطابق
 2022تحت رقم .2882/2022
 924Iالثالث حي عبد الكريم الخطابي كليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب
CABINET KOLINZ CONSEILS SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
MIGAS AUTO
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
124877
CABINET KOLINZ CONSEILS
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 15مارس  2022تم إعداد القانون
SARL
RUE ABOUDARDAE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
RESIDENCE BOUCHRA 1
املحدودة باملميزات التالية:
ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
شكل الشركة  :شركة ذات
MAROC
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات
MIGAS AUTO
تسمية الشركة متبوعة عند 
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
.L’ESPACE PRIVE DE REUSSITE
الرياض البرانص زنقة محد الحبيب
غرض الشركة بإيجاز  :انشطة
رقم  90000 - 24طنجة املغرب.
الدعم املدر�سي.
تفويت حصص
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
رقم التقييد  في السجل التجاري 10عمارة   30مبنى ا الطابق الثالث
.66121
حي عبد الكريم الخطابي كليز مراكش
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
املؤرخ في  15شتنبر  2021تمت

10715

الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ندى زيزة   250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يونس فنيد   250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد ابرعوز  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الكبير بنمسعود 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ندى زيزة  عنوانه(ا)
املسيرة  1د رقم  421مراكش 40000
مراكش املغرب.
السيد يونس فنيد عنوانه(ا) 05
محمد التوتني حي يوسف بن تاشفين
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد  محمد  ابرعوز عنوانه(ا)
زنقة جبل باني رقم  18السمارة 
 40000مراكش املغرب.
السيد  عبد  الكبير بنمسعود
عنوانه(ا) حي الرطيم زنقة الوحدة 
اوالد تايمة  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ندى زيزة  عنوانه(ا)
املسيرة  1د رقم  421مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22أبريل
 2022تحت رقم .135084
926I
JIYAR JAOUAD

BKD-AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
N°5 3EME ETAGE IMM N°86
RUE SIDI AHMED ABERKANE
HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
 BKD-AGRICOLEشركة ذات
املسؤولية املحدودة

10716

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 3الطابق الثاني مبنى مضران شارع
محمدالخامس بركان 63300 -
بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
8515
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 BKD- :
.AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
األرا�ضي الزراعية
تربية الحيوانات األليفة.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
 3الطابق الثاني مبنى مضران شارع
محمدالخامس بركان  63300 -بركان
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بالقايد أحمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  بالقايد  البكاي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بالقايد  أحمد  عنوانه(ا)
دوار املساعدة  مداغ  63303بركان
املغرب.
السيد  بالقايد  البكاي عنوانه(ا)
دوار املساعدة  مداغ  63303بركان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  احمد  بالقائد  عنوانه(ا)
دوار املساعدة  مذاغ  63303بركان
املغرب

الجريدة الرسمية
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السيدة زروال جميلة  500 :حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  30ماي بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
 2022تحت رقم .292/2022
 927Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنيخلف الحسن عنوانه(ا)
JIYAR JAOUAD
حي الشراربة السعيدية 63600
 BENYAKHLEF AGRICOLEالسعيدية املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيدة  زروال جميلة عنوانه(ا)
تأسيس شركة
دوار املساعدة  مداغ  63303بركان
JIYAR JAOUAD
املغرب.
N°5
3EME
ETAGE IMM N°86
األسماء الشخصية والعائلية
 RUE SIDI AHMED ABERKANEومواطن مسيري الشركة:
HAY DAKHLA BERKANE ،
السيد بنيخلف الحسن عنوانه(ا)
63300، BERKANE MAROC
حي الشراربة السعيدية 63600
 BENYAKHLEF AGRICOLEشركة السعيدية املغرب
ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم االبتدائية ببركان بتاريخ  30ماي
 3الطابق الثاني مبنى مضران شارع  2022تحت رقم .291
محمد الخامس بيركان 63300 -
928I
بركان املغرب
CABINET KOLINZ CONSEILS SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
AUGFIELD TECHNOLOGIES
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
8513
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في CABINET KOLINZ CONSEILS
 28أبريل  2022تم إعداد القانون
SARL
RUE ABOUDARDAE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
RESIDENCE BOUCHRA 1
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  AUGFIELD TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
.BENYAKHLEF AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل االمم زنقة ابي الدرداء اقامة بشرى
الطابق  1مكتب  90000 - 21طنجة
األرا�ضي الزراعية
املغرب.
تربية الحيوانات األليفة.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
رقم التقييد في السجل التجاري
 3الطابق الثاني مبنى مضران شارع
.89571
محمد  الخامس بيركان 63300 -
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
بركان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها املؤرخ في  25فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
الشركة  99 :سنة .
الشركة« :ساحة االمم زنقة ابي الدرداء
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي :اقامة بشرى الطابق  1مكتب - 21
السيد  بنيخلف الحسن  90000 500 :طنجة املغرب» إلى « شارع
موالي اسماعيل  31مركب السالم 1
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

العمارة  3الطابق  3رقم 90000 - 48
طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13ماي
 2022تحت رقم .4171
929I
موثق

SRF DEV
إعالن متعدد القرارات

موثق
بوسكورة  ،24200 ،بوسكورة 
املغرب
« SRF DEVشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 12 :شارع
صبري بوجمعة طابق االول رقم 6
الدار البيضاء y.elhaou@gmail. -
 comالدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  31غشت  2021تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير تسمية الشركة من ECOLE
 GEORGE WILHELM PRIVEEIIإلى
SRF DEV
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير غرض الشركة من مؤسسة
التعليم الخصو�صي إلى اإلنعاش
العقاري
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تأكيد تحيين النظآم األسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
أصبح إسم شركة هو SRF DEV
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
شتنبر  2021تحت رقم .791761
930I

الجريدة الرسمية
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omed consulting sarl

omed consulting sarl

STE FIDUCONFIANCE

MARTIL NORD TRAVAUX

FLASH EXPORT IMPORT

FEZ MEXI FOOD

حل شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

omed consulting sarl
av mohamed daoud 5 eme 340
etage ، 93040، tetouan maroc
 MARTIL NORD TRAVAUXشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الديزة 
شارع صنهاجة مرتيل 93150 -
تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25341
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر  2021تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 MARTIL NORD TRAVAUXمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي الديزة  شارع
صنهاجة مرتيل  93150 -تطوان
املغرب نتيجة ل  :افالس.
و حدد مقر التصفية ب حي الديزة 
شارع صنهاجة مرتيل 93150 -
تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) يوسف الشودري و 
عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي رقم
 550اقامة املهدي طابق  1الشقة
رقم  4تطوان  93000تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) يوسف القطبي و 
عنوانه(ا) دوار السرايمة ج قصر
ابجيرق سيدي سالمة القصر الكبير
 93000تطوان املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  28أكتوبر
 2021تحت رقم .4513
931I

حل شركة

omed consulting sarl
av mohamed daoud 5 eme 340
etage ، 93040، tetouan maroc
 FLASH EXPORT IMPORTشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
علي شعرة زنقة  4رقم  8عين ملول
تطوان  93000 - .تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.20023
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  24مارس  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  FLASH EXPORT
 IMPORTمبلغ رأسمالها 90.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
علي شعرة زنقة  4رقم  8عين ملول
تطوان  93000 - .تطوان املغرب
نتيجة ل  :افالس.
و حدد مقر التصفية ب شارع علي
شعرة زنقة  4رقم  8عين ملول تطوان
 93000 - .تطوان املغرب .
و عين:
السيد(ة) اسماعيل عديلة و 
عنوانه(ا) شارع علي يعتى زنقة 4
رقم  8تطوان  93000تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  05أبريل
 2022تحت رقم .1086
932I

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
Imm 116, Bureaux Nada, Appt
9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،
FES MAROC
« FEZ MEXI FOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 18 :تجزئة
سبرونور شارع ابن الخطيب محل
رقم  1فاس  30000 -فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.49499
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تخلي السيد  بريسول
يوسف على  500حصة اجتماعية
لفائدة  السيد  زريوج جبير ب ت و 
 CD481704بمقت�ضى عقد  التخلي
بتاريخ  26/04/2022واملسجل بفاس
بتاريخ  30/04/2022نحت عدد
RE 18764
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
املوافقة على استقالة السيد بريسول
يوسف من مهمة التسيير وتسلبمه
اإلبراء
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد  زريوج جبير مسيرثاني
للشركة
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
اعادة  صياغة القانون االسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  6و :7الذي ينص على
مايلي :املوافقة على تخلي السيد 
بريسول يوسف على  500حصة
اجتماعية لفائدة  السيد  زريوج
جبير ب ت و  CD481704بمقت�ضى
عقد  التخلي بتاريخ 26/04/2022

واملسجل بفاس بتاريخ 30/04/2022
نحت عدد RE 18764
بند  رقم  :16الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد  زريوج جبير
مسيرثاني للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  04ماي 2022
تحت رقم .2046
933I
COFANAD SARL

«شركة لوكاترانس لوكيلي»
إعالن متعدد القرارات

COFANAD SARL
AV IBN SINA ، 62000، 39
NADOR MAROC
«شركة لوكاترانس لوكيلي» «شركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :سلوان
الحي الصناعي اقليم الناظور
الناظور  62000الناظور املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.19013
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26أبريل  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير النشاط االجتماعي للشركة و 
ذلك بحذف االنشطة التالية - .نقل
السلع - .االستيراد-التصدير قطع
الغيار و العجالت -.النقل و املرافعة .و 
بذلك يكون الفصل الثالث من قانون
الشركة قد  تغير موضوع الشركة
على الشكل التالي :موضوع الشركة :
كراء السيارات بدون سائق .وبصفةاجمالية كل العمليات التجارية و 
الصناعية و العقارية و غير العقارية
و  املالية التى لها عالقة مباشرة و 
غير مباشرة بموضوع الشركة قصد 
تطويرها.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة .من
الحي الصناعي سلوان اقليم الناظور
الى تجزئة الصوفي بقعة  45حي
تاويمة الناظور

10718

الجريدة الرسمية
 4.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
ابراهيم بوطهرى بتاريخ  16ماي
.2022
تفويت السيد (ة) بديعة الدريوش
 1.300حصة اجتماعية من أصل
 4.000حصة لفائدة السيد (ة) مونزا
مورو بتاريخ  16ماي .2022
تفويت السيد (ة) ادريس بوداش
 1.400حصة اجتماعية من أصل
 6.000حصة لفائدة السيد (ة) مونزا
مورو بتاريخ  16ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .319/2022
935I

قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
مالئمة القانون الداخلي للشركة و 
اعادة صياغته
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
موضوع الشركة - :كراء السيارات
بدون سائق .وبصفة اجمالية كل
العمليات التجارية و  الصناعية و 
العقارية و غير العقارية و املالية التى
لها عالقة مباشرة و  غير مباشرة 
بموضوع الشركة قصد تطويرها.
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي  :الناظور تجزئة
الصوفي البقعة  45حي تويمة ويمكن
تحويل املقر االجتماعي للشركة الي
اي مكان اخر داخل املدينة و ذلك
بينك ميدازيز PING MEDAZIZ
بقرار اداري لالدارة و  الى اي مكان
داخل املغرب بقرار جماعي استثنائي SMART MOTION LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
للشركاء
تفويت حصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  10ماي بينك ميدازيز PING MEDAZIZ
حي الال مل  35عمارة ا مل 3ب 4س
 2022تحت رقم .704
طنجة املغرب ،90000 ،طنجة
934I
املغرب
STE SUD EST GESTION SARL
SMART MOTION LOGISTIC
STE ALTARISS BUREAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل
تفويت حصص
 35اقامة امل  3ب  35رقم  4س
STE SUD EST GESTION SARL
طنجة  90000طنجة املغرب.
رقم  06العمارة  99شارع موالي
تفويت حصص
علي الشريف  ،52000 ،الرشيدية
رقم التقييد في السجل التجاري
املغرب
.118669
 STE ALTARISS BUREAUشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  14فبراير  2022تمت
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 02
املصادقة على :
الزنقة  01شارع الداخلة الطابق
تفويت السيد  (ة) هجرة  اكديم
الثاني  52000 -الرشيدية املغرب .
 1.000حصة اجتماعية من أصل
تفويت حصص
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
رقم التقييد في السجل التجاري
محمد  العالمي بتاريخ  14فبراير
.2011/8697
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املؤرخ في  16ماي  2022تمت
التجارية بطنجة بتاريخ  25فبراير
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) بديعة الدريوش  2022تحت رقم .1844
936I
 2.700حصة اجتماعية من أصل
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STE SUD EST GESTION SARL

STE ATLARISS BUREAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم  06العمارة  99شارع موالي
علي الشريف  ،52000 ،الرشيدية
املغرب
 STE ATLARISS BUREAUشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 02
الزنقة  01شارع الداخلة الطابق
الثاني  52000 -الرشيدية املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2011/8697
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «منعش عقاري-
استيرادوتصدير -أشغال مختلفة».
إلى «-منعش عقاري -أشغال مختلفة
الوساطة.».تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .319/2022
937I
MANAGEX

T-O-C IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MANAGEX
رقم  35زنقة الشهداء حي الحسني
بركان  ،60300 ،بركان املغرب
 T-O-C IMMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24
شارع بوملان تجزئة ملوية 63300 -
املغرب بركان
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
8517
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية

املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها T-O-C :
. IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :التجزئة و 
االتجار بالقطع االرضية .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 24
شارع بوملان تجزئة ملوية 63300 -
املغرب بركان .
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  االحمادي طارق 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الدري�سي عمر  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  زريوحي شكيب 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد االحمادي طارق عنوانه(ا)
رقم  22زنقة لندن حي الليمون
 63300بركان املغرب .
السيد  الدري�سي عمر عنوانه(ا)
رقم  19زنقة النجاح تجزئة الفتح حي
السالم  63300بركان املغرب .
السيد  زريوحي شكيب عنوانه(ا)
رقم  372زنقة املسجد  حي املجد 
 63300بركان املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدري�سي محمد عنوانه(ا)
رقم  19تجزئة الفتح حي السالم
 63300بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .293
938I
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SOCIETE FICOMAN

HS DIACTIVITES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCIETE FICOMAN
RUE SAFI REIDANCE AIDA
)APPT 7 2 ET E ETAGE( VN
meknes، 50000، Meknes
MAROC
 HS DIACTIVITESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة س1
متجر رقم  22املنصور 50000 - 5
مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.48939
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 HS DIACTIVITESمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي عمارة س 1متجر رقم 22
املنصور  50000 - 5مكناس املغرب
نتيجة ل  :جائحة كرونا.
و  حدد مقر التصفية ب عمارة 
س 1متجر رقم  22املنصور - 5
 50000مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) سليمان العساوي و 
عنوانه(ا) دوار والد عي�سى عين الزهرة 
 62102الدريوش املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود
والوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .208
939I

الجريدة الرسمية

SOMIGEC
األسماء الشخصية والعائلية
STÉ AUTOCAR HAT
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد  بن داود محمد  عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
حي التجزئة الجماعية 35000 ،1
تأسيس شركة
وادي أمليل املغرب
SOMIGEC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°االبتدائية بتازة بتاريخ  27ماي 2022
7، 35000، Taza Maroc
تحت رقم .228
 Sté Autocar Hatشركة ذات
940I
مسؤولية محدودة ذات الشريك
إئتمانية الوفاء
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
ALF BNI KHLOUG
 ،1وادي أمليل  35000 -وادي أمليل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
إئتمانية الوفاء
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
شارع عالل الفا�سي الرقم 79
سطات  ،26000 ،سطات املغرب
6539
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في  ALF BNI KHLOUGشركة ذات
 11أبريل  2022تم إعداد القانون
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ليسوفة بني خلوك  26250 -البروج
باملميزات التالية:
املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  رقم التقييد في السجل التجاري :
7039
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Sté :
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
.Autocar Hat
غرض الشركة بإيجاز  :كراء  29أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :حي محدودة ذات الشريك الوحيد 
النهضة  ،1وادي أمليل  35000 -باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
وادي أمليل املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الشركة  99 :سنة .
تسمية الشركة متبوعة عند 
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALF :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الحطحاط عبد  اإلاله .BNI KHLOUG
غرض الشركة بإيجاز 1- :بيع
 5.000 :حصة بقيمة  100درهم
األعالف واملواد املركبة لعلف
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية الحيوانات بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  الحطحاط عبد  اإلاله ليسوفة بني خلوك  26250 -البروج
عنوانه(ا) وادي أمليل املركز  35000املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
وادي أمليل املغرب.

10719

الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الشرقاوي صالح 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشرقاوي صالح عنوانه(ا)
دوار ليسوفة بني خلوق البروج
سطات  26250البروج املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرقاوي صالح عنوانه(ا)
دوار ليسوفة بني خلوق البروج
سطات  26250البروج املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  16ماي
 2022تحت رقم .145/2022
941I
ZAKARI-IMMO

ZAKARI-IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ZAKARI-IMMO
CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 ZAKARI-IMMOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3زنقة
كلفون شارع عبد املومن معاريف -
 20200البيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.184503
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  11أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) يونس املناني
 8.880حصة اجتماعية من أصل
 8.880حصة لفائدة السيد (ة) سعد 
البرش بتاريخ  11أبريل .2022
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الجريدة الرسمية

مسؤولية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
الوحيد
أبريل  2022تحت رقم .822627
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 942Iلبنان رقم  34مكتب  1كليز مراكش
مراكش  40000مراكش املغرب.
ELYX CONSULTING
تحويل املقر االجتماعي للشركة
ALHIF 5
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.78103
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  01أكتوبر  2021تم تحويل
ELYX CONSULTING
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
5Rue mohammed fakir
«شارع لبنان رقم  34مكتب  1كليز
Immeuble
Sémiramis-Appt
مراكش مراكش  40000مراكش
n°32-Etage n°10 ، 20000،
املغرب» إلى «مكتب رقم  1تجزئة بالد
CASABLANCA MAROC
الخيرات عين سنة املحاميد مراكش
 ALHIF 5شركة ذات مسؤولية
مراكش  40000مراكش املغرب».
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  16شارع
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
علي عبد الرزاق  20000 -الدار
 2022تحت رقم .136198
البيضاء املغرب.
944I
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
SOUHAL CONSULTING
.202057
STE HOMES CAPITAL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
INVEST
املؤرخ في  20أبريل  2022تم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
الشريك الوحيد
قدره « 20.666.000درهم» أي
إضافة تسمية تجارية أو شعار
من « 15.300.000درهم» إلى
SOUHAL CONSULTING
« 35.966.000درهم» عن طريق
RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
APPT 14 GUELIZ، 40000،
املحددة املقدار و املستحقة.
MARRAKECH MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ STE HOMES CAPITAL INVEST 18
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ماي  2022تحت رقم .824442
الشريك الوحيد»
943I
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
انس ميزانين املخزن رقم  4شارع
SOUHAL CONSULTING
موالي عبد هللا مراكش 40000
BLAD LKHAYRATE
مراكش املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
.62309
SOUHAL CONSULTING
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر إضافة
APPT 14 GUELIZ، 40000،
شعار تجاري للشركة وهو:
MARRAKECH MAROC
 BLAD LKHAYRATEشركة ذات
PEARL GARDEN
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136195
945I
QUALICIA CONSULTING

NEVO TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 14
زنقة طرفاية ،موالي علي الشريف
املدينة الجديدة مكناس،50000 ، .
مكناس املغرب
 NEVO TRANS SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد داوود زنقة سيناء رقم 1
الطابق رقم  1تطوان 93000 -
مكناس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.544559
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  24فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع محمد داوود زنقة سيناء رقم
 1الطابق رقم  1تطوان 93000 -
مكناس املغرب» إلى «زاوية شارع عمر
بن لعس و شارع املحيط عمارة دال
الطابق  1رقم  17الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .18286
946I
FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

MAROSTAR PATISS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

Rue de Nador n° 37 ، 28800،
Mohammedia Maroc
 MAROSTAR PATISSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
الحمد شارع محمد الخامس شقة
رقم  1الطابق األول املحمدية -
 20800املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
30643
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25أبريل  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 :
.MAROSTAR PATISS
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج:
 شراء وبيع واستيراد جميعاملنتجات أو املواد الخام املستخدمة
في صناعة منتجات املعجنات و 
الحلويات.
 شراء وبيع واستيراد جميعاملعدات واألواني الصغيرة والكبيرة 
لتجهيز املخابز ومحالت املعجنات و 
الحلويات.
 توزيع وتمثيل أي عالمة تجاريةتتعلق باملوضوع أعاله ،
 التدريب في مجال املخابزواملعجنات والحلويات.
وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية والصناعية واألوراق املالية
والعقارية  ،املرتبطة بشكل مباشر أو 
غير مباشر باألشياء املذكورة  أعاله
أو  من املحتمل أن تعزز تحقيقها
وتطويرها  ،وكذلك جميع املشاركات
املباشرة  ،بأي شكل من األشكال  ،في
الشركات التي تسعى إلى غرض مماثل.
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عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
الحمد  شارع محمد  الخامس شقة
رقم  1الطابق األول املحمدية -
 20800املحمدية املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة300.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  بركاوي 3.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  بركاوي عنوانه(ا)
اقامة دمنات زنقة ابن مرحل رقم 1
املحمدية  20800املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ي
السيد  محمد  بركاو عنوانه(ا)
اقامة دمنات زنقة ابن مرحل رقم 1
املحمدية  20800املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .991
947I
FISCALITY CONSULTING CENTER

DIGITECHIUM

إعالن متعدد القرارات

FISCALITY CONSULTING
CENTER
AV PRINCE MY ABDELLAH
AHLAM B IMM 38 3EME
ETAGE APPT 13 MARRAKECH
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc
« DIGITECHIUMشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :عقارات
متاجر  256شارع موالي عبد هللا
عمارة طيبة أ شقة رقم  10الطابق
الرابع  40000 -مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.105837
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04ماي  2022تم اتخاذ 
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القرارات التالية:
قرار رقم االول  :الذي ينص على
مايلي :نقل املكتب الرئي�سي  :تقرر
الجمعية العامة أن تنقل املكتب
املسجل للشركة من العنوان القديم
الكائن في :عقارات متاجر  256شارع
موالي عبد  هللا عمارة  طيبة أ شقة
رقم  10الطابق الرابع الى املنطقة
الصناعية سيدي غانم رقم  158أول
الطابق األول مكتب رقم  15مراكش.
قرار رقم الثاني :الذي ينص
على مايلي :إضافة النشاط  :تقرر
الجمعية العامة أن تضيف إلى
الغرض املؤس�سي للشركة األنشطة
التالية - :األحداث  -تكنولوجيا
املعلومات والشبكات  -االتصال
والدعاية  -التجارة اإللكترونية -
استيراد وتصدير  -تدريب  -تصميم
ثالثي األبعاد  -شراء وبيع أجهزة 
الكمبيوتر.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم التالث  :الذي ينص على
مايلي :الغرض من الشركة هو:
• وكالة اتصاالت رقمية• .
األحداث • تكنولوجيا املعلومات
والشبكات • االتصال واإلعالن •
التجارة اإللكترونية •
استيراد وتصدير • تدريب • تصميم
ثالثي األبعاد • شراء وبيع أجهزة 
الكمبيوتر
بند رقم الرابع  :الذي ينص على
مايلي :يقع املكتب املسجل في العنوان
التالي :املنطقة الصناعية سيدي
غانم رقم  158أول الطابق األول
مكتب رقم  ، 15مراكش .يجوز نقلها
إلى أي مكان آخر بموجب قرار جماعي
من املساهمين يتم اتخاذه باألغلبية
املطلوبة إلجراء التعديالت القانونية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136194
948I
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JIYAR JAOUAD
 217حي الليمون أكليم بركان 63250
BALI MEHDI AGRO
بركان املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد البالي حماد عنوانه(ا) رقم
تأسيس شركة
 72حي  03أكليم بركان  63250بركان
JIYAR JAOUAD
املغرب.
N°5 3EME ETAGE IMM N°86
السيد البالي عمرو عنوانه(ا) رقم
 30 RUE SIDI AHMED ABERKANEحي  05أكليم بركان  63250بركان
HAY DAKHLA BERKANE ،
املغرب.
63300، BERKANE MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
 BALI MEHDI AGROشركة ذات ومواطن مسيري الشركة:
املسؤولية املحدودة
السيد البالي محمد عنوانه(ا) رقم
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  217 217حي الليمون أكليم بركان 63250
تجزئة الليمون أكليم بركان  63250 -بركان املغرب
بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
االبتدائية ببركان بتاريخ  25ماي
املحدودة 
 2022تحت رقم .283/2022
رقم التقييد في السجل التجاري :
949I
8505
FIDUCIAIRE DIDI
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
SOCIETE VIP MISE EN
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
FORME
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة.
تأسيس شركة
عند 
متبوعة
الشركة
تسمية
FIDUCIAIRE DIDI
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RUE IMAM GHAZALI IMM 18 BALI :
.MEHDI AGRO
،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
وجدة املغرب
األرا�ضي الزراعية
SOCIETE VIP MISE EN FORME
تربية الحيوانات أليفة.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 217
الشريك الوحيد
تجزئة الليمون أكليم بركان  63250 -وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
بركان املغرب.
محمد الخامس و بئر انزران شقة
املدة  التي تأسست من أجلها الطابق الرابع بركان  63300 -بركان
الشركة  99 :سنة .
املغرب
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
محدودة ذات الشريك الوحيد 
السيد البالي محمد  900 :حصة رقم التقييد في السجل التجاري :
بقيمة  100درهم للحصة .
8409
السيد  البالي حماد  50 :حصة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24يناير  2022تم إعداد القانون
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  البالي عمرو   50 :حصة األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
بقيمة  100درهم للحصة .
محدودة ذات الشريك الوحيد 
األسماء الشخصية والعائلية باملميزات التالية:
وصفات ومواطن الشركاء :
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد البالي محمد عنوانه(ا) رقم مسؤولية محدودة ذات الشريك
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الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE VIP MISE EN FORME
غرض الشركة بإيجاز - :مركز
التجميل
تصفيف الشعرسبا (منتجع صحي -حماممعدني).
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
شارع محمد  الخامس و  بئر انزران
شقة الطابق الرابع بركان 63300 -
بركان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيدة  منى مهداو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  منى مهداوي 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  منى مهداوي عنوانه(ا)
اقامة كولف اسلي رقم  38وجدة 
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  منى مهداوي عنوانه(ا)
اقامة كولف اسلي رقم  38وجدة 
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .187
950I
FIDICOM

JDS CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDICOM
AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
ZOHOUR 1 FES FES، 30000،
FES MAROC
 JDS CONSTRUCTIONشركة
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بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
مقر االجتماعي للشركة هو رقم 310
تجزئة املسار مراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .135951
952I

ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  9زنقة
سبع عيون مونفلوري 30000 - 2
فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31131
FICOSAGE
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
STE NOUR TRAVAUX
املؤرخ في  18ماي  2022تم تعيين
DE LA PROMOTION ET
مسير جديد للشركة السيد(ة) بقالي
نادية كمسير وحيد
D›EQUIPEMNT
تبعا إلقالة مسير.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FICOSAGE
التجارية بفاس بتاريخ  18ماي 2022
Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
تحت رقم .2739
Rce Triangle D›or 30000 Fes 951I
Agdal ، 30000، fes maroc
CONSEILS EVERNAGE
ste nour travaux de la
SPEED EMBALLAGES
promotion et d›equipemnt
إعالن متعدد القرارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
CONSEILS EVERNAGE
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة حي
AV ALLA EL FASSI N°17
الوفاق طريق عين السمن عمارة 45
IMM JAWHARA ، 40000،
الطابق االر�ضي متجر  1زواغة العليا
MARRAKECH maroc
  30000فاس املغرب.« SPEED EMBALLAGESشركة
رفع رأسمال الشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد»
.58635
وعنوان مقرها االجتماعي :محل 2
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رقم 473مكرر سيدي غانم  40000 -املؤرخ في  21يونيو   2021تم
مركش املغرب.
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
«إعالن متعدد القرارات»
« 100.000درهم» أي من «500.000
رقم التقييد في السجل التجاري :درهم» إلى « 600.000درهم» عن
.43251
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
املؤرخ في  06ماي  2022تم اتخاذ 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
القرارات التالية:
التجارية بفاس بتاريخ  18يونيو 
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي 2021 :تحت رقم .3128/2021
اغالق فرع الشركة الكائن بمحل 2
953I
رقم 473مكرر سيدي غانم
FIDUCIAIRE OTHMANE
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير ملقر االجتماعي للشركة الى AL BAYTE AL FALASTINI
العنوان االتي رقم  310تجزئة املسار شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مراكش
الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
FIDUCIAIRE OTHMANE
النظام األسا�سي التالية:

kenitra ، 14000، KENITRA
MAROC
 AL BAYTE AL FALASTINIشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  59شارع
الزاوية موالي عبد العزيز و صالح
الدين األيوبي محل رقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
50979
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23ماي  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «AL BAYTE
 »AL FALASTINIإلى «BIG BOY
. »MARKET
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .50979
954I
ديوان املوثقة دعاء زروقي

BADR GARDE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ديوان املوثقة دعاء زروقي
وجدة شارع الدرفوفي رقم  36اقامة
كوليزي الطابق الثالث رقم ، 18
 ،60000وجدة املغرب
 BADR GARDEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة 
شارع يعقوب املنصور تجزئة القلعة
رقم  2طريق طايرت  60000 -وجدة 
الجهة الشرقية املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.21171
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  15دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) شيماء زليج
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) بدر
العرب محمد  ملحاوي بتاريخ 15

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

الجريدة الرسمية

الزاوية موالي عبد العزيز و صالح
دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة الدين األيوبي محل رقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
التجارية بوجدة  بتاريخ  04يناير
تغيير نشاط الشركة
 2022تحت رقم .10
رقم التقييد في السجل التجاري
955I
.50979
.....................
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
BETA OFFICE
املؤرخ في  23ماي  2022تم تغيير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات نشاط الشركة من «استيراد و 
الشريك الوحيد
تصدير» إلى «محل بقالة».
تحويل املقر االجتماعي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 CASABLANCA MAROC ،20040االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  30ماي
 BETA OFFICEشركة ذات
 2022تحت رقم .50979
مسؤولية محدودة ذات الشريك
957I
الوحيد
LA VIE COMPTABLE
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 67تجزئة
KITCHEN PIECE
بساتين األلفة  20000 -الدار
شركة ذات املسؤولية املحدودة
البيضاء املغرب.
تأسيس شركة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
LA VIE COMPTABLE
البركة ج ه  7عمارة  92الشقة  2حي
.509.943
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  الحسني الدار البيضاء ،20200 ،
CASABLANCA MAROC
املؤرخ في  20أبريل  2022تم تحويل
 KITCHEN PIECEشركة ذات
املقر االجتماعي الحالي للشركة
املسؤولية املحدودة
من «، 67تجزئة بساتين األلفة -
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارغ
 20000الدار البيضاء املغرب» إلى
الشهداء بلوك  21رقم  46الحي
« ،72الزنقة  ،4تجزئة سولومة 2
الطابق السفلي عين السبع 20000 - .املحمدي  20050 -الدار البيضاء
املغرب
الدار البيضاء املغرب».
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
رقم التقييد في السجل التجاري :
ماي  2022تحت رقم .824397
529111
956I
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
FIDUCIAIRE OTHMANE
 21دجنبر  2021تم إعداد القانون
BIG BOY MARKET
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة
املسؤولية املحدودة.
FIDUCIAIRE OTHMANE
تسمية الشركة متبوعة عند 
kenitra ، 14000، KENITRA
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MAROC
. KITCHEN PIECE
 BIG BOY MARKETشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
عنوان املقر االجتماعي  :شارغ
الشهداء بلوك  21رقم  46الحي
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  59شارع املحمدي  20050 -الدار البيضاء

املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ZTOUTI ABDELLAH :
 75حصة بقيمة  50درهم للحصة .
السيدة BAHHAR AMINA : 25
حصة بقيمة  50درهم للحصة .
السيدة  ZTOUTI NOUHAD :
 75حصة بقيمة  50درهم للحصة .
السيد  ZTOUTI HAMZA : 5
حصة بقيمة  50درهم للحصة .
السيد  ZTOUTI ALAA : 5حصة
بقيمة  50درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  ZTOUTI ABDELLAH
عنوانه(ا)  48زنقة جغفر عطية رقم
 13بوركون  20000الدار البيضاء
املغرب.
السيدة  BAHHAR AMINA
عنوانه(ا)  48زنقة جغفر عطية رقم
 13بوركون  20000الدار البيضاء
املغرب .
السيد  ZTOUTI NOUHAD
عنوانه(ا)  48زنقة جغفر عطية رقم
 13بوركون  20000الدالر البيضاء
املغرب.
السيد  ZTOUTI HAMZA
عنوانه(ا)  48زنقة جغفر عطية رقم
 13بوركون  20000الدالر البيضاء
املغرب.
السيد  ZTOUTI ALAAعنوانه(ا)
 48زنقة جغفر عطية رقم  13بوركون
 20000الدالر البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ZTOUTI ALAAعنوانه(ا)
 48زنقة جغفر عطية رقم  13بوركون
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يناير  2022تحت رقم .-
958I

10723
موثقة

AQUA FLAMME
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

موثقة
 217شارع ابراهيم الروداني،
التقاطع،اقامة الفتح الطابق
األول ،رقم  ،02طريق الجديدة،
الدار البيضا ء 217 .شارع ابراهيم
الروداني ،التقاطع،اقامة الفتح
الطابق األول ،رقم  ،02طريق
الجديدة ،الدار البيضا ء،20000 ،
الدار البيضاء املغرب
 AQUA FLAMMEشركة املساهمة
و عنوان مقرها االجتماعي 24-22
زنقة ليزن بيلفيدير  20540 -الدار
البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.78419
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23يوليوز  1998تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
املساهمة» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
غشت  1998تحت رقم .147445
959I
ديوان املوثقة دعاء زروقي

MATURODAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان املوثقة دعاء زروقي
وجدة شارع الدرفوفي رقم  36اقامة
كوليزي الطابق الثالث رقم ، 18
 ،60000وجدة املغرب
 MATURODAMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة 
طريق تازة ساحة  3مارس عمارة 1
بلوك أ وجدة  60000وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
39429
بمقت�ضى عقد  موثق 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 :
.MATURODAM
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
عنوان املقر االجتماعي  :وجدة 
طريق تازة  ساحة  3مارس عمارة  1
بلوك أ وجدة  60000وجدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اوعبداملومن محمد 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  اوعبداملومن محمد 
عنوانه(ا) املغرب  60001وجدة 
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  اوعبداملومن محمد 
عنوانه(ا) هولندا  60001وجدة 
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .749
960I
موثقة

AQUA FLAMME

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

موثقة
 217شارع ابراهيم الروداني،
التقاطع،اقامة الفتح الطابق
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رقم التقييد في السجل التجاري
.78419
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05نونبر  2002تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.000.000درهم» أي من
« 500.000درهم» إلى «1.500.000
درهم» عن طريق  :رفع القيمة
اإلسمية لألسهم املوجودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
أبريل  2003تحت رقم .237809
962I

األول ،رقم  ،02طريق الجديدة،
الدار البيضا ء 217 .شارع ابراهيم
الروداني ،التقاطع،اقامة الفتح
الطابق األول ،رقم  ،02طريق
الجديدة ،الدار البيضا ء،20000 ،
الدار البيضاء املغرب
 AQUA FLAMMEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 24-22
زنقة ليزن بيلفيدير  20540 -الدار
البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.78419
fiduciaire belamine
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
AUTO ECOLE AKWASS
املؤرخ في  23يونيو   1998تم
TOULAL
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
شركة ذات املسؤولية املحدودة
« 400.000درهم» أي من «100.000
تأسيس شركة
درهم» إلى « 500.000درهم» عن
fiduciaire belamine
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
appt 3 imm 10 rue a avenue des
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة far vn meknes meknes، 50000،
meknes maroc
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
AUTO ECOLE AKWASS
غشت  1998تحت رقم .147445
 TOULALشركة ذات املسؤولية
961I
املحدودة
موثقة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 2مكرر الطابق السفلي شارع  1زنقة
AQUA FLAMME
 53توالل  50040 -مكناس املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
موثقة
موثقة
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
 217شارع ابراهيم الروداني،
AQUA FLAMME
التقاطع،اقامة الفتح الطابق
56217
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
األول ،رقم  ،02طريق الجديدة،
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الدار البيضا ء 217 .شارع ابراهيم  15أبريل  2022تم إعداد القانون
موثقة
 217شارع ابراهيم الروداني،
الروداني ،التقاطع،اقامة الفتح
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
التقاطع،اقامة الفتح الطابق
الطابق األول ،رقم  ،02طريق
املحدودة باملميزات التالية:
األول ،رقم  ،02طريق الجديدة،
الجديدة ،الدار البيضا ء،20000 ،
شكل الشركة  :شركة ذات
الدار البيضا ء 217 .شارع ابراهيم
الدار البيضاء املغرب
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  الروداني ،التقاطع،اقامة الفتح
 AQUA FLAMMEشركة ذات
الطابق األول ،رقم  ،02طريق
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AUTO :
الجديدة ،الدار البيضا ء،20000 ،
وعنوان مقرها اإلجتماعي .ECOLE AKWASS TOULAL 24-22
زنقة ليزن بيلفيدير  24-22زنقة
الدار البيضاء املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :تعليم
 AQUA FLAMMEشركة ذات
ليزن بيلفيدير  20540الدار البيضاء السياقة.
املسؤولية املحدودة
املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
رفع رأسمال الشركة
 2مكرر الطابق السفلي شارع  1زنقة وعنوان مقرها اإلجتماعي 24-22

 53توالل  50040 -مكناس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء بلحاج  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  حنان الهواري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  زكرياء بلحاج عنوانه(ا)
رقم  43تجزئة أجالل سيدي سعيد 
 50050مكناس مكناس.
السيدة  حنان الهواري عنوانه(ا)
رقم  165تجزئة الداخلة سيدي
سعيد  50050مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  زكرياء بلحاج عنوانه(ا)
رقم  43تجزئة أجالل سيدي سعيد 
 50050مكناس املغرب
السيدة  حنان الهواري عنوانه(ا)
رقم  165تجزئة الداخلة سيدي
سعيد  50050مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20ماي
 2022تحت رقم .1873
963I
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زنقة ليزن بيلفيدير  24-22زنقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ليزن بيلفيدير  20540الدار البيضاء التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2338/2022
املغرب.
965I
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
Société somicoc
.78419
شركة باب-انفو
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  12شتنبر  2008تمت
تعيين مسير جديد للشركة
املصادقة على :
Société somicoc
تفويت السيد (ة) عولية ،رضوان Rue Abbas mssadi appt 2 VN
و عمر الزاهر  2.250حصة اجتماعية
Fes، 30000، Fes Maroc
من أصل  8.250حصة لفائدة السيد 
شركة باب-انفو شركة ذات
(ة) محمد  الزاهر بتاريخ  12شتنبر
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
.2008
تم اإليداع القانوني باملحكمة  2بالطابق األر�ضي تجزئة القرويين
قطعة رقم  304عين الشقف -
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
 30000فاس املغرب.
أكتوبر  2008تحت رقم .321323
تعيين مسير جديد للشركة
964I
رقم التقييد في السجل التجاري
.58127
Société somicoc
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة باب-انفو
املؤرخ في  25ماي  2022تم تعيين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسير جديد للشركة السيد(ة)
تفويت حصص
السباعي املهدي كمسير وحيد
Société somicoc
تبعا لقبول استقالة املسير.
Rue Abbas mssadi appt 2 VN
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Fes، 30000، Fes Maroc
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
شركة باب-انفو شركة ذات
تحت رقم .2338/2022
املسؤولية املحدودة
966I
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
FIDUCIAIRE ELBOUNI
 2بالطابق األر�ضي تجزئة القرويين
MES LUNETTES
قطعة رقم  304عين الشقف -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 30000فاس املغرب.
الشريك الوحيد
تفويت حصص
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUCIAIRE ELBOUNI
.58127
N 28 RUE ABOU SOUFIANE ،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 ،20015الدار البيضاء املغرب
املؤرخ في  25ماي  2022تمت
 MES LUNETTESشركة ذات
املصادقة على :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تفويت السيد  (ة) محمد  كريم
الوحيد
السباعي  500حصة اجتماعية من وعنوان مقرها اإلجتماعي املجمع
أصل  1.000حصة لفائدة  السيد 
السكني  7ل 092رقم  1تجزئة
(ة) املهدي السباعي بتاريخ  25ماي البركة الحي الحسني  20240 -الدار
البيضاء املغرب
.2022

10725

Société somicoc
Rue Abbas mssadi appt 2 VN
Fes، 30000، Fes Maroc
شركة باب-انفو شركة ذات
املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي متجر رقم
 2بالطابق األر�ضي تجزئة القرويين
قطعة رقم  304عين الشقف -
 30000فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.58127
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25ماي  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2338/2022
968I

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
544473
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  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 MES :
.LUNETTES
غرض الشركة بإيجاز  :أخصائي
بصريات.
عنوان املقر االجتماعي  :املجمع
السكني  7ل 092رقم  1تجزئة البركة
الحي الحسني  20240 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
BUREAU JANA SAMIA CONSEILS
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
TELUS CRC MAROC
درهم ،مقسم كالتالي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيدة  بنقدور عواطف 500 :
تأسيس شركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
BUREAU JANA SAMIA
األسماء الشخصية والعائلية
CONSEILS
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  بنقدور عواطف  399الطابق  2مكتب  5تجزئة جنة
عنوانه(ا) زنقة  13رقم  57االلفية الزيتون  1بنسودة فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 20240الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية  TELUS CRC MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  بنقدور عواطف وعنوان مقرها اإلجتماعي ٍرقم 399
عنوانه(ا) زنقة  13رقم  57االلفية الطابق الثاني مكتب  5تجزئة جنة
الزيتون  1بنسودة فاس 30000
 20240الدار البيضاء املغرب
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
املحدودة 
ماي  2022تحت رقم .544473
 967Iرقم التقييد في السجل التجاري :
72705
Société somicoc
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27أبريل  2022تم إعداد القانون
شركة باب-انفو
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
تحويل الشكل القانوني للشركة
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Société BAYET EL KODES RENT
 CAR SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املغرب الجديد رقم 92000 - 1195
العرائش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.2711
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) سعدية
الشهبوني  250حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة  السيد  (ة)
كريم ماموني بتاريخ  24ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .569
970I

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TELUS :
.CRC MAROC
غرض الشركة بإيجاز :
réparateur mécanicien
.centre d’appel
عنوان املقر االجتماعي ٍ :رقم 399
الطابق الثاني مكتب  5تجزئة جنة
الزيتون  1بنسودة  فاس 30000
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سلمى لطفي  750 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبد  هللا حمدات 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
mohammed boumzebra
وصفات ومواطن الشركاء :
ZYWAR TRAVAUX
السيدة  سلمى لطفي عنوانه(ا)
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املغرب.
تأسيس شركة
السيد عبد هللا حمدات عنوانه(ا)
mohammed boumzebra
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH
BEN SALAH MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا حمدات عنوانه(ا)  ZYWAR TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
الوحيد
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
الثاني الرقم  115تجزئة رياض -
التجارية بفاس بتاريخ  27ماي 2022
 23200الفقيه بن صالح املغرب
تحت رقم .2776
تأسيس شركة ذات مسؤولية
969I
محدودة ذات الشريك الوحيد 
إئتمانيات الدريوش
رقم التقييد في السجل التجاري :
Société BAYET EL KODES
5077
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
RENT CAR SARL
 10ماي  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تفويت حصص
محدودة ذات الشريك الوحيد 
إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11349
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع ابن ماجة الخطابي رقم
 62000 - 32الناظور املغرب» إلى
«املنطقة الصناعية د 6رقم 05
سلوان  62702 -الناظور املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .543
972I

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ZYWAR TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
اشغال مختلفة  -مقاول عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
الثاني الرقم  115تجزئة رياض -
 23200الفقيه بن صالح املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  ازليلي عبد  هللا 1.000 :
SANITAIRE BENI SNASSEN
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية SANITAIRE BENI SNASSEN
إعالن متعدد القرارات
وصفات ومواطن الشركاء :
SANITAIRE BENI SNASSEN
السيد  ازليلي عبد  هللا عنوانه(ا)
الحي الصناعي طريق وجدة 
الفقيه بن صالح  23200الفقيه بن
 ،B.P:1107، 63300بركان املغرب
صالح املغرب.
SANITAIRE BENI SNASSEN
األسماء الشخصية والعائلية
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها االجتماعي :الحي
السيد  ازليلي عبد  هللا عنوانه(ا)
الفقيه بن صالح  23200الفقيه بن الصناعي طريق وجدة B.P : 1107
 63300بركان املغرب.
صالح املغرب
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ رقم التقييد في السجل التجاري:
.577
 26ماي  2022تحت رقم .149
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
971I
املؤرخ في  12ماي  2022تم اتخاذ 
االتقان للحسابات
القرارات التالية:
EL GHOUL IMPORT
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املصادقة على  :تفويت السيد 
EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات (ة) بوعزة  قسامي  4.000حصة
اجتماعية لفائدة  السيد  محمد 
الشريك الوحيد
قسامي  .و   3.000حصة اجتماعية
تحويل املقر االجتماعي للشركة
لفائدة السيد احمد قسامي  .تفويت
االتقان للحسابات
 142شارع مراكش الطابق الثاني السيدة نضيرة قسامي  1.000حصة
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب اجتماعية لفائدة  السيد  احمد 
 EL GHOUL IMPORT EXPORTقسامي و 2.000حصة اجتماعية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات لفائدة السيدة صبرين قسامي .
قرار رقم  :2الذي ينص على
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن مايلي :تعيين السيد  قسامي احمد 
ماجة الخطابي رقم  62000 - 32كمسيرمساعد للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
الناظور املغرب.
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تحيين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
راسمال الشركة  2000000 :درهم
مقسم على  20000حصة من فئة
 100درهم
بند  رقم  :7الذي ينص على
مايلي 8000 :حصة للسيد  بوعزة 
قسامي 4000,حصة للسيد  محمد 
قسامي 4000,حصة للسيد  احمد 
قسامي 2000,حصة السيدة نضيرة 
قسامي 2000,حصة السيدة صبرين
قسامي
بند  رقم  :15الذي ينص على
مايلي :التسيير  :يسير الشركة السيد 
بوعزة قسامي والسيد احمد قسامي
ملدة غير محدودة 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .276
973I
CABINET BADREDDINE

NAJIM SPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE
 279أ مسيرة  1اقامة هني الشقة
رقم  ،0 ، 1مراكش املغرب
 NAJIM SPORTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
موالي علي رقم  40000 - 14مراكش
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.42359
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  13ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  NAJIM SPORT
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة موالي
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
علي رقم  40000 - 14مراكش املغرب
نتيجة ل  :طبقا للبندين  32و  33من التجارية بفاس بتاريخ  05أكتوبر
 2021تحت رقم .4401
القانون االسا�سي للشركة.
975I
و  حدد مقر التصفية ب زنقة
موالي علي رقم  40000 - 14مراكش
marrakech externalisation
املغرب.
MYCOBIONT
و عين:
السيد(ة) الحسين نجيمي و  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
عنوانه(ا) تجزئة الورود رقم  6تاركة
خطإ
استدراك ٍ
 40000مراكش املغرب كمصفي (ة)
خطإ وقع بالجريدة 
استدراك ٍ
للشركة.
الرسمية
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
marrakech externalisation
على الصالحيات املخولة لهم محل
angle rue tarik ibn ziad &ibn
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
aicha résidence excel sior imm
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
18 appt 6 guéliz ، 40000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
marrakech maroc
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
 MYCOBIONTشركة ذات
 2022تحت رقم .136225
مسؤولية محدودة ذات الشريك
974I
الوحيد
 وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
azzouziabdelali
رقم  2على اليمين ,زاوية شارع
SOCIETE OPIUM TRAVAUX
طارق ابن زياد ,ابن عائشة  ,اقامة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اكسلسيور  ,عمارة  ,18شقة رقم - 6
تفويت حصص
 40000مراكش املغرب.
azzouziabdelali
خطإ وقع بالجريدة 
إستدراك
ٍ
FES ، 30010، FES MAROC
الرسمية عدد  5660بتاريخ  21أبريل
SOCIETE OPIUM TRAVAUX
.2021
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بدال من  :بمقت�ضى عقد  عرفي
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 1
مؤرخ في  19مارس  2021تم اعداد
رقم  718بلوك ب ،حي الوفاق عين
القانون االسا�سي لشركة دات
السمن  30000 -فاس املغرب.
مسؤولية محدودة  دات الشريك
تفويت حصص
الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري
يقرأ  :بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ
.66009
في  22مارس  2021تم اعداد القانون
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي االسا�سي لشركة دات مسؤولية
املؤرخ في  25ماي  2021تمت محدودة دات الشريك الوحيد 
املصادقة على :
الباقي بدون تغيير.
تفويت السيد (ة) ادريس معطاهلل
976I
 170حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) رشيد 
SAHDAMAR
لغليض بتاريخ  25ماي .2021
ALUMANEGO
تفويت السيد (ة) ادريس معطاهلل شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 160حصة اجتماعية من أصل
الشريك الوحيد
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
حل شركة
SAHDAMAR
الحاج معطاهلل بتاريخ  25ماي .2021

10727

RUE AIT YEFELMAN 107-105
DERB SULTAN EL FIDA
CASABLANCA ، 22000،
CASABLANCA MAROC
 ALUMANEGOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارغ عبد 
القادر الصحراوي اقامة الحمد 
محل  4سيدي عثمان 22000 -
الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.469935
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  ALUMANEGO
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارغ عبد 
القادر الصحراوي اقامة الحمد 
محل  4سيدي عثمان 22000 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم
النشاط وعدم تحرير الراسمال.
و  حدد مقر التصفية ب شارغ
عبد القادر الصحراوي اقامة الحمد 
محل  4سيدي عثمان  22000 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) اقريضن محمد و 
عنوانه(ا) دوار اقاريضن الساحل
تيزنيت  80000تيزنيت املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
أبريل  2022تحت رقم .821030
977I

10728
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C E INVEST MAROC
االزدهار  2امتداد اقامة بيل لوج أ
N&S PARA
الطابق  2شقة  10رياض السالم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 40000مراكش املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
C E INVEST MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
Bd 11 Janvier Centre Affaire
السيد اشرف سدرة عنوانه(ا) حي
EL ABRAGE IMM D 3ème
بن تاشفين رقم  40000 871مراكش
étage Apprt N° 11. ، 40000،
املغرب
MARRAKECH MAROC
السيد نبيل املزاح عنوانه(ا) حي
 N&S PARAشركة ذات املسؤولية االزدهار  2امتداد اقامة بيل لوج أ
املحدودة
الطابق  2شقة  10رياض السالم
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 40000مراكش املغرب
قلعة
االمل رقم  228بلدية العطاوية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السراغنة  43100 -العطاوية املغرب االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 16
تأسيس شركة ذات املسؤولية
ماي  2022تحت رقم .219/2022
املحدودة 
978I
رقم التقييد في السجل التجاري :
5225
FLASH ECONOMIE
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
CLINIQUE VILLE VERTE
 05ماي  2022تم إعداد القانون
شركة املساهمة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تعيين مسير جديد للشركة
املحدودة باملميزات التالية:
CLINIQUE VILLE VERTE
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة املساهمة
املسؤولية املحدودة.
رقم التقييد التجاري 366157 :
عند 
متبوعة
الشركة
تسمية
الدار البيضاء
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  N&S :مقرها االجتماعي :مصحة املدينة
. PARA
الخضراء الغابة الخضراء بوسكورة 
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
الدار البيضاء
مستحضرات التجميل .
بمقت�ضى اجتماع مجلس االدارة 
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة املؤرخ بتاريخ  31دجنبر  2021تم
االمل رقم  228بلدية العطاوية قلعة اتخاد القرارات التالية :
السراغنة  43100 -العطاوية املغرب.
 استقالة السيد  Pierre-املدة  التي تأسست من أجلها  Antoine QUICHAUDمن منصبه
الشركة  99 :سنة .
كمتصرف
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 استقالة السيدة  خديجةدرهم ،مقسم كالتالي:
الشرايبي من منصبها كمتصرفة
السيد اشرف سدرة  500 :حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بقيمة  100درهم للحصة .
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
السيد نبيل املزاح  500 :حصة ماي  2022تحت رقم .825290
بقيمة  100درهم للحصة .
979I
األسماء الشخصية والعائلية
خبرة الشرق
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اشرف سدرة عنوانه(ا) حي
SBF TRANSPORT
إعالن متعدد القرارات
بن تاشفين رقم  40000 871مراكش
خبرة الشرق
املغرب.
السيد نبيل املزاح عنوانه(ا) حي  49شارع البكاي لهبيل اقامة رياض
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بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
املدينة شقة رقم  3بركان  49شارع
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة تحويل الشكل القانوي للشركة من
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
شركة دات املسؤولية املحدودة  الى
املغرب
شركة دات املسؤولية املحدودة دات
« SBF TRANSPORTشركة ذات الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
بند رقم  :15الذي ينص على مايلي:
الوحيد»
تعيين مسير جديد  السيد  ازريدي
وعنوان مقرها االجتماعي 49 :زنقة ابراهيم الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  T289683واستقالة املسير
واد الدهب حي السعادة سيدي
سليمان بركان  63300 -بركان
الحالي السيد برابحية رشيد الحامل
املغرب.
للبطاقة الوطنية رقم FA119682
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري :االبتدائية ببركان بتاريخ  30ماي
.3077
 2022تحت رقم .301/2022
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
980I
املؤرخ في  26نونبر  2021تم اتخاذ 
JURISMAG SARL
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايليBUREAU VERITAS MAROC :
SA
تفويت الحصص من السيد برابحية
إعالن متعدد القرارات
رشيد  الحامل للبطاقة الوطنية
JURISMAG SARL
رقم  FA119682و  السيد  برابحية
5Rue Pléiades, Résidence
يوسف الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  FA146116الى السيد  ازريدي Imrane,(En face école primaire
Abdelmoumen), Appt N°5
ابراهيم الحامل للبطاقة الوطنية
Casablanca, Maroc، 20000،
رقمT289683
Casablanca Maroc
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد  السيد  ازريدي BUREAU VERITAS MAROC SA
«شركة املساهمة»
ابراهيم الحامل للبطاقة الوطنية
وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
رقم  T289683واستقالة املسير
الحالي السيد برابحية رشيد الحامل سيكما ،الطابق  ،4تجزئة األفاق،
الكولين ،سيدي معروف 20000 -
للبطاقة الوطنية رقم FA119682
الدار البيضاء املغرب.
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
«إعالن متعدد القرارات»
تحويل الشكل القانوي للشركة من
ي
شركة دات املسؤولية املحدودة  الى رقم التقييد في السجل التجار :
.132333
شركة دات املسؤولية املحدودة دات
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات املؤرخ في  01أبريل  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
النظام األسا�سي التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بند  رقم 6و :7الذي ينص على
مايلي :تفويت الحصص من السيد  قبول استقالة السيد  BRUNO
برابحية رشيد  الحامل للبطاقة  PITOUمن منصبه كمدير عام
الوطنية رقم  FA119682و  السيد  منتدب في الشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على
برابحية يوسف الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  FA146116الى السيد  مايلي :تعيين السيد  SAID M.
ازريدي ابراهيم الحامل للبطاقة ، CHAHBANEفي منصب مدير عام
الوطنية رقمT289683
منتدب في الشركة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :00الذي ينص على
مايلي000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .826113
981I
البازي استشارات ش.م.م

STE RODINAV TRAVAUX
SARL AU
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غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
العامة والبناء.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
حمزة  جماعة اوالد اصبيح قلعة
السراغنة  43000 -قلعة السراغنة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  سعيد  شكري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سعيد  شكري عنوانه(ا)
دوار اوالد حمزة جماعة اوالد اصبيح
قلعة السراغنة  43000قلعة
السراغنة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سعيد  شكري عنوانه(ا)
دوار اوالد حمزة جماعة اوالد اصبيح
قلعة السراغنة  43000قلعة
السراغنة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 05
ماي  2022تحت رقم .201/2022
982I

شركة روديناف أشغال ش.م.م
بشريك واحد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
البازي استشارات ش.م.م
رقم  13شارع اللة أمينة قلعة
السراغنة  ،43000 ،قلعة السراغنة
املغرب
(STE RODINAV TRAVAUX SARL
 )AUشركة روديناف أشغال ش.م.م
بشريك واحد شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد
حمزة جماعة اوالد اصبيح قلعة
السراغنة  43000 -قلعة السراغنة
املغرب
JURISMAG SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية
NEW GENERATION TIRES
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
SARL
5203
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 29أبريل  2022تم إعداد القانون
JURISMAG SARL
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
NEW GENERATION TIRES SARL
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،266
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE( :
 )RODINAV TRAVAUX SARL AUشارع املقاومة ( الزرقطوني) زاوية
شركة روديناف أشغال ش.م.م زنقة دو لوس و زنقة بيلوبونيس،
الطابق  20000 - 1الدار البيضاء
بشريك واحد.
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املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.482627
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 300.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 400.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .826078
983I

ابو  الحسن الشرعي ،شارع أنفا -
 20000الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الرحمان االنصاري
و  عنوانه(ا) الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .825828
984I

JURISMAG SARL

UNION CONSULTING MANAGEMENT SARL

KANDARA CAR SARL-AU

NEWTON IMPORT EXPORT
Sarl AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

JURISMAG SARL
5Rue Pléiades, Résidence
Imrane,(En face école primaire
Abdelmoumen), Appt N°5
Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc
KANDARA CAR SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،2زنقة ابو 
الحسن الشرعي ،شارع أنفا 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.67345
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  31دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  KANDARA CAR
 SARL-AUمبلغ رأسمالها 200.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ،2
زنقة ابو الحسن الشرعي ،شارع أنفا
  20000الدار البيضاء املغرب نتيجةل  :وقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  ،2زنقة

 نيوطون للتصدير واالستيراد ش م م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

UNION CONSULTING
MANAGEMENT SARL
N 86 BD 9 AVRIL QUARTIER
PALMIER ، 20300، Casablanca
maroc
NEWTON IMPORT EXPORT
 Sarl AUنيوطون للتصدير
واالستيراد ش م م شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  217شارع
ابراهيم الروداني امتداد اقامة
الفتح الطابق االول رقم  3الدار
البيضاء  20520 -الدار البيضاء
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.00000
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  11ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 217شارع ابراهيم الروداني امتداد
اقامة الفتح الطابق االول رقم  3الدار
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البيضاء  20520 -الدار البيضاء
املغرب» إلى « 82زاوية شارع عبد 
املومن و زنقة سمية اقامة شهرزاد 1
الطابق الثاني رقم  2الدار البيضاء -
 20042الدار البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم .00000
985I
FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

ART SERVICES CORNELY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL
Rue de Nador n° 37 ، 28800،
Mohammedia Maroc
 ART SERVICES CORNELYشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الحرية رقم  379املحمدية 20800 -
املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25167
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم»
عن طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  19ماي
 2022تحت رقم .934
986I
FLASH ECONOMIE

NACER CLES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ

10ماي  , 2022تم تأسيس شركة
محدودة  املسؤولية بشريك وحيد 
باملواصفات التالية:
«.NACER CLES» S.A.R.L.A.U
التسمية :
ي
عمارة رقم  5املحل التجار رقم 3
بوزنيقة GH5 .املقر التجاري  :تجزئة
حدائق بوزنيقة
الهدف التجاري:
 منعش عقاري وكالة عقارات للبيع وااليجار الوساطة العقاريةالرأسمال :محدد في 100000.00
درهم مقسمة إلى  1000حصة كما
يلي:
 السيد  سيرو  محمد  1000حصة.
املدة 99 :سنة من تاريخ تأسيسه.
التسيير :السيد سيرو محمد.
اإليداع القانوني :املحكمة
اإلبتدائية البن سليمان ,تحت الرقم
 292سجل تجاري رقم .7595
987I
JURISMAG SARL

CAPRITA SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

JURISMAG SARL
5Rue Pléiades, Résidence
Imrane,(En face école primaire
Abdelmoumen), Appt N°5
Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc
 CAPRITA SARL-AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس ،إقامة صوفيا ،3
املحل رقم  ،23الصخور السوداء -
 20000الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.216767
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

املؤرخ في  31دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  CAPRITA SARL-
 AUمبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد  الخامس ،إقامة صوفيا ،3
املحل رقم  ،23الصخور السوداء -
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :وقف النشاط.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
محمد  الخامس ،إقامة صوفيا ،3
املحل رقم  ،23الصخور السوداء -
 20000الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عائشة محريز و 
عنوانه(ا) 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
 :وقف الننشاط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825733
988I
CASA COMPTES

IBIC IMMO

إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
BD ROUDANI CENTRE
COMMERCIAL NADIA IMM
4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC
« IBIC IMMOشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 7 :زنقة
حاتم العصام ،عمارة أماكن،
الطابق  - - 27الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.260221
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08مارس  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:

قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 تغيير االسم االجتماعي ليصبح:«»AMYS FINANCE
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير هدف الشركة.
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :نقل املقر االجتماعي للشركة
للعنوان التالي :إقامة ياسمين ،زنقة
ابن قاسم 45 ،شارع غاندي  -الدار
البيضاء
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
 تجديد القانون األسا�سي للشركة.وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
* االسم االجتماعي للشركة AMYS« :
 »FINANCEش م م بشريك وحيد
بند  رقم  :3الذي ينص على
مايلي * :هدف الشركة - :تقديم
االستشارات والدراسات لفائدة 
الشركات سواء املغربية أواألجنبية
في جميع املجاالت -.الوساطة والعمل
بالعمولة - .خدمات التدريب - .تنظيم
الفعاليات واملشاركة في الندوات.
 بعثات استشارية في االندماجفي املغرب وفي الخارج - .تعيينات
استشارية من نوع املستشار األول /
إدارة  االنتقال لصناديق االستثمار/
شركة استثمارية في املغرب وفي
الخارج.
بند رقم  :5الذي ينص على مايلي:
* العنوان االجتماعي للشركة :إقامة
ياسمين ،زنقة ابن قاسم 45 ،شارع
غاندي  -الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .826037
989I
STE INVEST EUROP AFRIQUE

NICOFI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
Résidence Farah-Appt n 3
RDC Camp Mangin Gueliz
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marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 NICOFIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة فرح
كامب منجان الشقة رقم  2الطابق
االر�ضي جليز  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125917
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.NICOFI
غرض الشركة بإيجاز  :تاجير
الشقق املجهزة.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
فرح كامب منجان الشقة رقم 2
الطابق االر�ضي جليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كريستيان نالتي  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة كاترين جيزيلناتالي سيرفو 
 50 :حصة بقيمة  100درهم للحصة
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريستيان نالتي عنوانه(ا)
دوار الحسانية فال اطلس جماعة
وقيادة  اغمات دائرة  ايت اورير .
مراكش املغرب.
السيدة كاترين جيزيلناتالي سيرفو 
عنوانه(ا) دوار الحسانية فال اطلس
جماعة وقيادة  اغمات دائرة  ايت
اورير  .مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريستيان نالتي عنوانه(ا) االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ  01يونيو 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
دوار الحسانية فال اطلس جماعة  2022تحت رقم .223
الشريك الوحيد
وقيادة  اغمات دائرة  ايت اورير .
991I
تأسيس شركة
مراكش املغرب
SIENI
CABINET BADREDDINE
السيدة كاترين جيزيلناتالي سيرفو 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
GLASS-ALU ZAGORI
عنوانه(ا) دوار الحسانية فال اطلس
الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
جماعة وقيادة  اغمات دائرة  ايت
مقرها اإلجتماعي 332 :شارع
حل شركة
اورير  .مراكش املغرب
ابراهيم الروداني الطابق  5رقم 21
CABINET BADREDDINE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اقامة ريحان  -الدار البيضاء
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي  279أ مسيرة  1اقامة هني الشقة
رقم التقييد في السجل التجاري :
رقم  ،0 ، 1مراكش املغرب
 2022تحت رقم .136234
539719
 GLASS-ALU ZAGORI 990Iشركة ذات
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
املسؤولية املحدودة
 14مارس  2022تم إعداد القانون
أنسسوف أغري
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
أنسسوف أجري
محدودة ذات الشريك الوحيد 
 1دوارأيت أوعزو حربيل البور -
إعالن متعدد القرارات
باملميزات التالية
أنسسوف أغري
 40000مراكش املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
حل شركة
بلوك أ رقم  45حي الفتح ،54000 ،
مسؤولية محدودة ذات الشريك
رقم التقييد في السجل التجاري
خنيفرة املغرب
الوحيد
.57425
أنسسوف أجري «شركة ذات
:SIENIتسمية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املسؤولية املحدودة»
غرض الشركة بإيجاز - :شراء بيع؛
وعنوان مقرها االجتماعي :بلوك أ املؤرخ في  23ماي  2022تقرر حل
التمثيل والتصنيع توزيع واستيراد
رقم  45حي الفتح  54000 -خنيفرة  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وتصدير جميع املنتجات أو  األجهزة 
 GLASS-ALU ZAGORIمبلغ
املغرب.
أو اآلالت أو املواد الخام أو املنتجات
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
«إعالن متعدد القرارات»
النهائية
رقم التقييد في السجل التجاري :مقرها اإلجتماعي محل رقم  1دوارأيت
الدراسات واالستشارة نيابة عن
أوعزو حربيل البور  40000 -مراكش
.4375
الغير في املجاالت التجارية أو املالية أو 
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي املغرب نتيجة ل  :طبقا للبند  23من األثاث أو العقارات
القانون االسا�سي للشركة.
املؤرخ في  25ماي 2022
جميع األعمال العامة أو الخاصة
تم اتخاذ القرارات التالية:
و  حدد مقر التصفية ب محل بجميع أشكالها
البور
أوعزو حربيل
أيت
دوا
1
رقم
ر
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
عنوان املقر االجتماعي 332 :
استقالة املسير أنس زدوق الحامل  40000مراكش املغرب.
شارع ابراهيم الروداني الطابق  5رقم
و عين:
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 21اقامة ريحان  -الدار البيضاء
السيد(ة) محمد  مزا و  عنوانه(ا)
V345910
املدة  التي تأسست من أجلها
البور
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي :دوارأيت أوعزو حربيل
 40000الشركة  99 :سنة
تعيين مسير مشترك أنس زدوق مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة درهم ،مقسم كالتالي
رقم V345910
على الصالحيات املخولة لهم محل
السيدة  سهام مرابط 1.000 :
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات املخابرة و  محل تبليغ العقود حصة بقيمة  100درهم للحصة
والوثائق املتعلقة بالتصفية - :
النظام األسا�سي التالية:
األسماء الشخصية والعائلية
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة وصفات ومواطن الشركاء
تعديل املادة  13من النظام األسا�سي التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
السيدة سهام مرابط عنوانها 16
املتعلقة باملسؤولية اإلدارية وتوقيع  2022تحت رقم .136226
شارع عبد اللطيف بن قدور طابق 1
 992Iشقة  3حي راسين -الدار البيضاء
الشركة
FLASH ECONOMIE

SIENI
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:األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة
السيدة سهام مرابط عنوانها 16
شارع عبد اللطيف بن قدور طابق 1
شقة  3حي راسين  -الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملركز
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء
بتاريخ  15مارس 2022
993I
distra conseils

ETABLISSEMENT
TANTAOUI POUR
L›EDUCATION ET
L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

distra conseils
رقم  2بلوك  21الطابق الثاني الحي
الحسني  ،40000 ،مراكش املغرب
ETABLISSEMENT TANTAOUI
POUR L›EDUCATION ET
 L›ENSEIGNEMENT PRIVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
رقم  2بلوك  21الطابق الثاني الحي
الحسني  ،40000 ،مراكش املغرب
ETABLISSEMENT TANTAOUI
POUR L›EDUCATION ET
L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
االزدهار امتداد رقم  6اك مراكش -
 40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.66283
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يناير  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 4.900.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «5.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
املستحقة.
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سكرتير مجلس االدارة والكائن
عنوانه(ا) ب 7 :زتقة ابن خليقان حي
النخيل  -الدار البيضاء املغرب
السيد(ة) الجراري نجيب
بصفته(ا) متصرف اداري والكائن
عنوانه(ا) ب 14 :زنقة عبد  املومن
املوحدي م ج  -مكناس املغرب
األشخاص االعتباريون ( املمثل
الدائم):
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم بتاريخ  05أبريل
 2022تحت رقم .147
996I

السيدة  اية بن الهاشمي 500 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02يونيو  حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد منير مسعودي  500 :بقيمة
 2022تحت رقم .6028
 100 994Iدرهم.
السيدة  اية بن الهاشمي 500 :
FNMCOMPTA
بقيمة  100درهم.
S.M.T. D3
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
السيد  منير مسعودي عنوانه(ا)
FNMCOMPTA
حي اإلدريسية  01زنقة  04رقم - 02
RESIDENCE
RENEE AV IBN 21
طنجة  90000طنجة املغرب.
MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
السيدة اية بن الهاشمي عنوانه(ا)
TANGER ، 90000، TANGER
الص كوليناص زنقة ابن الصباغ رقم
MAROC
 - 10طنجة  90000طنجة املغرب.
FLASH ECONOMIE
 S.M.T. D3شركة ذات املسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية
املحدودة
AQUALONE
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
السيد  منير مسعودي عنوانه(ا) شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
موالي إسماعيل  14إقامة موالي حي اإلدريسية  01زنقة  04رقم - 02
تأسيس شركة
إسماعيل الطابق  3رقم  - 9طنجة  -طنجة  90000طنجة املغرب
AQUALONE
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01يونيو  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
املحدودة 
 2022تحت رقم .5096
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
مقرها اإلجتماعي 46 :ﺷﺎرع
995I
اﻟﺰرﻗﻄﻮﻧﻲ  -اﻟﻄﺎﺑﻖ  - 2اﻟﺸﻘﺔ رقم
127749
TGE FIDUS
 - 6الدار البيضاء
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 18ماي  2022تم إعداد القانون
رقم التقييد في السجل التجاري :
NORDSUD GAZ
544805
تعيين متصرفين
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
TGE FIDUS
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر  19أبريل  2022تم إعداد القانون
عمارة  Bرقم  39الطابق  ،28810 ، 6األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة.
محدودة ذات الشريك الوحيد 
املحمدية املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند 
باملميزات التالية
« NORDSUD GAZشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها S.M.T. :
شكل الشركة  :شركة ذات
املساهمة»
.D3
غرض الشركة بإيجاز  :النقل وعنوان مقرها االجتماعي :جماعة مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوطني والدولي للبضائع ,والتصدير لقصابي ملكية البغدادي  - -ڭلميم الوحيد
:AQUALONEتسمية الشركة
املغرب.
و االستراد.
غرض الشركة بإيجاز - :تاجر
«تعيين متصرفين»
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي إسماعيل  14إقامة موالي رقم التقييد في السجل التجاري:
شراء وإعادة بيع جميع املنتجات
إسماعيل الطابق  3رقم  - 9طنجة -
املادية أو السلع أو املواد من أي نوع
.621
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي كان-
 90000طنجة املغرب.
تمثيل جميع العالمات التجارية
املدة  التي تأسست من أجلها املؤرخ في  26يونيو  2020تقرر تعيين
متصرفين خالل السنوات املالية الوطنية أو  األجنبية باإلضافة إلى
الشركة  99 :سنة .
التجارة  الوطنية والدولية والشحن
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :التالية:
والتوزيع لجميع املنتجات أو املواد أو 
 2020/2021/2022درهم ،مقسم كالتالي:
األجزاء أو السلع أو املواد-
األشخاص الطبيعيون:
السيد منير مسعودي  500 :حصة
االستيراد و التصدير-
السيد(ة) بوعيدة سعد بصفته(ا)
بقيمة  100درهم للحصة .
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
عنوان املقر االجتماعي  46 :ﺷﺎرع
اﻟﺰرﻗﻄﻮﻧﻲ  -اﻟﻄﺎﺑﻖ  - 2اﻟﺸﻘﺔ رقم االبتدائية بكلميم بتاريخ  05أبريل
 - 6الدار البيضاء
 2022تحت رقم .146
املدة  التي تأسست من أجلها
998I
الشركة  99 :سنة
:مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
TGE FIDUS
درهم ،مقسم كالتالي
NORDSUD GAZ
السيد ناولي نبيل  1.000 :حصة
تعيين متصرفين
بقيمة  100درهم للحصة
TGE FIDUS
:األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر
السيد ناولي نبيل عنوانه بلوك إي عمارة  Bرقم  39الطابق ،28810 ، 6
رقم  68قرية الجماعة  -الدار البيضاء
املحمدية املغرب
:األسماء الشخصية والعائلية
« NORDSUD GAZشركة
ومواطن مسيري الشركة
املساهمة»
السيد ناولي نبيل عنوانه بلوك إي
رقم  68قرية الجماعة  -الدار البيضاء وعنوان مقرها االجتماعي :جماعة
تم اإليداع القانوني باملركز لقصابي ملكية البغدادي  - -ڭلميم
املغرب.
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء
بتاريخ  30ماي 2022
«تعيين متصرفين»
 997Iرقم التقييد في السجل التجاري:
.621
TGE FIDUS
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
NORDSUD GAZ
املؤرخ في  13أكتوبر  2020تقرر
تعيين رئيس مجلس اإلدارة
تعيين متصرفين خالل السنوات
TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر املالية التالية:
عمارة  Bرقم  39الطابق ،28810 ، 6
 2020/2021/2022املحمدية املغرب
األشخاص الطبيعيون:
« NORDSUD GAZشركة
السيد(ة) الجراري خليد 
املساهمة»
بصفته(ا) متصرف اداري والكائن
وعنوان مقرها االجتماعي :جماعة
عنوانه(ا) ب :كازا كرين تاون فيال 76
لقصابي ملكية البغدادي  - -ڭلميم
بوسكورة النواصر  -البيضاء املغرب
املغرب.
السيد(ة) الدرهم بوبكر بصفته(ا)
«تعيين رئيس مجلس اإلدارة»
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :سكرتير مجلس االدارة والكائن
.621
عنوانه(ا) ب :شارع البحرية رقم 24
في إطار الجمع العام اإلداري الحي الحسني  -العيون املغرب
املؤرخ في  13أكتوبر 2020
األشخاص االعتباريون ( املمثل
تقرر تعيين السيد بوعيدة سعد
الدائم):
رئيسا ملجلس إدارة  شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
NORDSUD GAZ
االبتدائية بكلميم بتاريخ  05أبريل
بتاريخ 26 :أكتوبر 2020
وتتمثل الصالحيات املخولة له  2022تحت رقم .146
999I
فيما يلي :تسيير -تمتيل  -االمضاء
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CABINET BEN MOKHTAR
وصفات ومواطن الشركاء :
HORIZON STAY
السيد  عمر البوشتي عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شارع السالم .زنقة مليلية إقامة
الشريك الوحيد
نسيمة الطابق  2أ الشقة رقم 19
تأسيس شركة
 90000طنجة املغرب.
CABINET BEN MOKHTAR
األسماء الشخصية والعائلية
Centre d›Affaires NOVA
 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1erومواطن مسيري الشركة:
السيد  عمر البوشتي عنوانه(ا)
Etage N°22. Vieille Montagne ،
شارع السالم .زنقة مليلية إقامة
90020، TANGER MAROC
 HORIZON STAYشركة ذات
نسيمة الطابق  2أ الشقة رقم 19
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 90000طنجة املغرب
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15إقامة التجارية بطنجة بتاريخ  03يونيو 
التجميل شارع أبي الدرداء الطابق 2022 6تحت رقم .254418
املكتب رقم  90000 - 37طنجة
1000I
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FLASH ECONOMIE
محدودة ذات الشريك الوحيد 
NEGOCE MSK
رقم التقييد في السجل التجاري :
NEGOCE MSK
127855
رأسمالها  10.000 :درهم
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
مقرها االجتماعي  11 :زنقة
 24ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
عزيز بالل الطابق  5املعاريف
الوحيد 
محدودة ذات الشريك
الدار البيضاءباملميزات التالية:
تحويل املقر االجتماعي
شكل الشركة  :شركة ذات
رفع راسمال
مسؤولية محدودة ذات الشريك
توسيع نشاط الشركة
الوحيد.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :للشريك الوحيد  املؤرخ بتاريخ 27
ابريل  2010قرر :
.HORIZON STAY
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
السياحية الدار البيضاء  38زنقة الوقت إقامة
اإلقامة
خدمات
ن
والخدمات ذات الصلة..
حيدر الجراح رقم  10بوركو .
عنوان املقر االجتماعي 15 :إقامة
رفع رأسمال الشركة من 10.000
التجميل شارع أبي الدرداء الطابق 6درهم إلى  200.000درهم.
املكتب رقم  90000 - 37طنجة
توسيع نشاط الشركة إلضافة
املغرب.
نشاط تأجير اآلالت واألدوات
املدة  التي تأسست من أجلها
الصغيرة.
الشركة  99 :سنة .
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  عمر البوشتي  10.000 :التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
أكتوبر  2010تحت رقم .367686
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
1001I
األسماء الشخصية والعائلية
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FLASH ECONOMIE

NEGOCE MSK

تأسيس شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي  11 :زنقة
عزيز بالل الطابق  5املعاريف -
الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
191191
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في 4
نوفمبر  2008تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة NEGOCE :
.MSK
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير وشراء وبيع  ،مستشار
تجاري.
عنوان املقر االجتماعي  11 :زنقة
عزيز بالل الطابق  5املعاريف  -الدار
البيضاء.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :
درهم مقسم الى  100حصة بقيمة
 100درهم للشريك الوحيد  السيد 
محمد البوهالي.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة السيد 
محمد  البوهالي عنوانه مسير ملدة 
غير محدودة.
تم اإليداع القانوني باملركز
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء
بتاريخ  10نونبر  2008تحت رقم
.191191
1002I
fiduazizi

CHARMING STORE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
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شارع عمر املختار حي القدس شارع العيون املغرب.
عمر املختار حي القدس،7000 ،
األسماء الشخصية والعائلية
العيون املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
 CHARMING STOREشركة ذات
السيد  عبد  الحق اوقيتي
مسؤولية محدودة ذات الشريك
عنوانه(ا) حي النهضة اقامة البحر
الوحيد
فيال رقم  47املر�سى العيون 70000
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة العيون املغرب
الصناعية املر�سى  87املر�سى العيون
تم اإليداع القانوني باملحكمة
  70000العيون املغرباالبتدائية بالعيون بتاريخ  30ماي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 2022تحت رقم .1515/2022
محدودة ذات الشريك الوحيد 
1003I
رقم التقييد في السجل التجاري :
41813
STE CISS SARL
في
مؤرخ
موثق
بمقت�ضى عقد 
CAFE SMIR
 25ماي  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
STE CISS SARL
باملميزات التالية:
مكتب  7زنقة رقم  399الطابق
شكل الشركة  :شركة ذات
التاني تجزئة جنة الزيتون  1بن
مسؤولية محدودة ذات الشريك سودة فاس مكاتب ابراهيم مبعوت،
الوحيد.
 ،30000فاس املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند   CAFE SMIRشركة ذات املسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املحدودة
.CHARMING STORE
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 37
غرض الشركة بإيجاز  :خياطة
تجزئة مبروكة  2حي بلخياط فاس -
جميع أنواع املالبس واإلكسسوارات
 30000فاس املغرب
واملالبس واملالبس بجميع أنواعها وفي
تأسيس شركة ذات املسؤولية
جميع األقمشة واملالبس الجاهزة 
املحدودة 
للنساء والرجال واألطفال للبيع في
املغرب أو للتصدير في جميع الشركات رقم التقييد في السجل التجاري :
72479
.والتصدير واالستيراد والشراء والبيع
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في 21
بالجملة أو شبه الجملة
أبريل  2022تم إعداد القانون
تجارة األسماك..
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الصناعية املر�سى  87املر�سى العيون املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
  70000العيون املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها CAFE :
.SMIR
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
السيد عبد الحق اوقيتي 1.000 :
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 37
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية تجزئة مبروكة  2حي بلخياط فاس -
وصفات ومواطن الشركاء :
 30000فاس املغرب.
السيد  عبد  الحق اوقيتي
املدة  التي تأسست من أجلها
عنوانه(ا) حي النهضة اقامة البحر الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
فيال رقم  47املر�سى العيون 70000

درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بن يسف بن خيي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  عبد  اإلاله املكاطع 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن يسف بن خيي عنوانه(ا)
رقم  119تجزئة شمس  2املرجة واد
فاس فاس  30000فاس املغرب.
السيد  عبد  اإلاله املكاطع
عنوانه(ا) شارع رشيدة  ثكنة شرطة
لخويا الدوحة قطر  30000الدوحة
قطر.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن يسف بن خيي عنوانه(ا)
رقم  119تجزئة شمس  2املرجة واد
فاس فاس  30000فاس املغرب
السيد  عبد  اإلاله املكاطع
عنوانه(ا) شارع رشيدة  ثكنة شرطة
لخويا الدوحة قطر  30000الدوحة
قطر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  04ماي 2022
تحت رقم .2354
1004I
CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté «VOLTAI» SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

&

CONSEIL

BUSINESS
MARRAKECH
شقة رقم  01املسيرة « ,1س» رقم
 ،40000 ، 32مراكش املغرب
 Sté «VOLTAI» SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
رقم  01املسيرة   1س رقم - 32
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد  في السجل التجاري
.87265
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02فبراير  2022تمت
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املصادقة على :
تفويت السيد (ة) مهند املصلوحي
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة  السيد  (ة) السعيد 
الراحل بتاريخ  02فبراير .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  08مارس
 2022تحت رقم .133639
1005I
CABINET BAHMAD

MARASASH

إعالن متعدد القرارات

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليز مراكش،
 ،40000مراكش املغرب
« MARASASHشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
مراكش بالزا عمارة د  1شقة رقم 21
الطابق الثاني 40.000 - -مراكش
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.113947
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27شتنبر  2021تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :قرر الشركاء اعتماد العالمة «
»RIAD SASHEMA
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي* :تغيير مقر الشركة - :مقر
الشركة الحالي :إقامة مراكش بالزا
عمارة  د  1شقة رقم  21الطابق
الثاني -40.000مراكش  -مقر الجديد 
للشركة :ملك الداعي حي سيدي
ميمون درب سيدي مبارك رقم 155-
 40.000مراكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  03و  :04الذي ينص على
مايلي :تغيير البند  3و  4من النظام

األسا�سي للشركة  * -تحيين النظام
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .136382
1006I
CCA CONSULTING

& STAR EQUIPEMENT
SERVICE INDUSTRY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

10735

املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم مجد 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  الكحل موالي رشيد  :
 2.500حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عبد  الرحيم مجد 
عنوانه(ا) تقسيم أ تلة آية رقم 4
كاليفورنيا عين الشق  20470الدار
البيضاء املغرب.
السيد  الكحل موالي رشيد 
عنوانه(ا) جنان البرنو�صي مبنى
 21رقم  TR B 2 20450 10الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  الرحيم مجد 
عنوانه(ا) تقسيم أ تلة آية رقم 4
كاليفورنيا عين الشق  20470الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MOGADOR BUSINESS CENTER
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  -تحت
IMITAG TRAVAUX
رقم .-
 1007Iشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

CCA CONSULTING
353,9eme ETG ESPACE IDRISS
ANGLE BD MOHAMED
V ET BD LA RESISTANCE
CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC
STAR EQUIPEMENT & SERVICE
 INDUSTRYشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  64زنقة
عبد هللا املديوني الطابق  1رقم
 2الدار البيضاء  20450 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544457
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
FIDUCIA-MID
 26أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
STE TAYRITOUR SARL
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
FIDUCIA-MID
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  رقم  98الطابق االول طريق مكناس
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STAR :ميمالل ميدلت  ،54350 ،ميدلت
ميدلت
EQUIPEMENT & SERVICE
 STE TAYRITOUR SARLشركة
.INDUSTRY
غرض الشركة بإيجاز  :أدوات ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
اآلالت ،اآلالت الكبيرة ،املعدات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  16زنقة
الصناعية أو معدات املقاول.
عنوان املقر االجتماعي  64 :زنقة كرسيف الديور الجداد 54350 -
عبد  هللا املديوني الطابق  1رقم 2
ميدلت املغرب.
حل شركة
الدار البيضاء  20450 -الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري
املغرب.

.2055
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 TAYRITOUR SARLمبلغ رأسمالها
 80.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  16زنقة كرسيف الديور
الجداد  54350 -ميدلت املغرب
نتيجة ل  :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  16زنقة
كرسيف الديور الجداد 54350 -
ميدلت املغرب.
و عين:
السيد(ة) مصطفى ويشو و 
عنوانه(ا)  16زنقة كرسيف الديور
الجداد  54350ميدلت 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 بميدلت بتاريخ  24ماي
 2022تحت رقم .132
1008I

تأسيس شركة

MOGADOR BUSINESS CENTER
ESSAOUIRA ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC
 IMITAG TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة في
الطابق األول رقم  3-26الصويرة 
الجديدة  44000 -الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
6175
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 05ماي  2022تم إعداد القانون
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10736

« LOGISTICSشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املحل 15
القطع من  15الى  18تجزئة جيهان
بنسودة  30000 -فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.53269
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30دجنبر  2021تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :رفع راس مال الشركة ب
 2971801.82درهم ليصبح
درهم3071801.82
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :خفض راس مال الشركة
ب  71801.82درهم ليصبح
درهم3000000.00
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم البند  :6الذي ينص على
مايلي :حصص الشركة اصبحت
 30000حصة
بند  رقم البند   :7الذي ينص
على مايلي :راسمال الشركة اصبح
 3000000درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2817
1010I

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 :
.IMITAG TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
البناء و أشغال مختلفة
استغالل الغابات
أشغال حفر اآلبار.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة في
الطابق األول رقم  26-3الصويرة 
الجديدة  44000 -الصويرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أبوغاش الحسين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  أبوغاش الحسين
عنوانه(ا) دوار ارتنان ادغاس 44000
الصويرة املفرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  أبوغاش الحسين
عنوانه(ا) دوار ارتنان ادغاس 44000
الصويرة املغرب
SOFI RIMA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
BED ‹ BOX COMPANY
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ  30ماي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .188
الشريك الوحيد
1009I
تأسيس شركة

redallah sarl

BOUDERKA DISTRIBUTION
ET LOGISTICS
إعالن متعدد القرارات

redallah sarl
 2زنقة سوريا الشقة  15شارع
الحسن الثاني املدينة الجديدة ،
 ،30000فاس املغرب
BOUDERKA DISTRIBUTION ET

SOFI RIMA
صندوق البريد  2436املدينة
الجديدة فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
 BED ‹ BOX COMPANYشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكلتب
مرينة الطابق  3مكتب  19شارع
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عبدالكريم بنجلون فاس 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72541
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27أبريل  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 BED ‘ :
.BOX COMPANY
غرض الشركة بإيجاز  :اعادة 
تدوير الورق املقوى املستعمل  -انتاج
القمامة الحيوانية  -معدات الحصان
و  الفارس  -االشغال املختلفة -
التصدير و االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :مكلتب
مرينة الطابق  3مكتب  19شارع
عبدالكريم بنجلون فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  صقلي حسيني محمد 
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  صقلي حسيني محمد 
عنوانه(ا) شارع بيروث  20اقامة
غيثة الزهور  1فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  صقلي حسيني محمد 
عنوانه(ا) شارع بيروث  20اقامة
غيثة الزهور  1فاس  30000فاس
املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  12ماي 2022
تحت رقم .2134
1011I
STE FIDUCONFIANCE

ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
Imm 116, Bureaux Nada, Appt
9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،
FES MAROC
ALTEN DELIVERY CENTER
« MAROCشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :فاس
شور ،ب  ،1بالطو  ،405-404فاس
  30000فاس املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.29809
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  03مارس  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تعديل نشاط الشركة على
مستوى املادة  2من النظام األسا�سي
وذلك بالتشطيب على نشاط
التوظيف والتعيين املسبق لحساب
الغير واضافة نشاط الهندسة
واالستشارات في التقنيات ونظم
املعلومات
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
إعادة  صياغة القانون األسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند  رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تعديل نشاط الشركة على
مستوى املادة  2من النظام األسا�سي
وذلك بالتشطيب على نشاط
التوظيف والتعيين املسبق لحساب
الغير واضافة نشاط الهندسة
واالستشارات في التقنيات ونظم
املعلومات
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25ماي 2022
تحت رقم .2298
1012I
STE INVEST EUROP AFRIQUE

BLUE START BUSINESS
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
Résidence Farah-Appt n 3
RDC Camp Mangin Gueliz
marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC
« BLUE START BUSINESSشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تاغولة 8
جماعة تسلطانت دوار بن كاوي . -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.72095
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30ماي  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
قامت االنسة كايل فالونتين ببيع
مجموع حصصها في الشركة واملقدرة 
 45حصة لفائدة  السيد  كايل بيير
فرانسوا
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة االنسة كايل فالونتين من
مهامها كمسيرة للشركة مع التخلي
عن التوقيع البنكي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
اصبح التقسيم الجديد  لحصص
الشركة عاى الشكل التالي  -السيد 
كايل بيير فرانسوا  55حصة  -السيد 
كايل انطوان  45حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03يونيو 
 2022تحت رقم .136427
1013I

درعة ارشادات ش.م.م

LUMIERE ET CINEMA :
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10
ورزازات  ،45000 ،ورزازات املغرب
LUMIERE ET CINEMA SARL :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
سلمى شقة  32ب معسكر الغول -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125827
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 06ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : :
.LUMIERE ET CINEMA SARL
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
خدمات متعلقة بأعمال السينما.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
سلمى شقة  32ب معسكر الغول -
 40000مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فريديريك باتريس بالن�شي :
 34حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ناطالي جيراردين أن فيري :
 33حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد بوكزول  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فريديريك باتريس بالن�شي
عنوانه(ا)  20زنقة فيرديار  17000ال
روشيل فرنسا.

10737

السيدة ناطالي جيراردين أن فيري
عنوانه(ا) إقامة خالد  رقم  2شارع
الشيخ الرابيحي  40000مراكش
املغرب.
السيد  خالد  بوكزول عنوانه(ا)
تجزئة النخيل بلوك  22رقم 381
سيبع  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فريديريك باتريس بالن�شي
عنوانه(ا)  20زنقة فيرديار  17000ال
روشيل فرنسا
السيدة ناطالي جيراردين أن فيري
عنوانه(ا) إقامة خالد  رقم  2شارع
الشيخ الرابيحي  40000مراكش
املغرب
السيد  خالد  بوكزول عنوانه(ا)
تجزئة النخيل بلوك  22رقم 381
سيبع  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .136133
1014I
cabinet jdaini

ELANBRI CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet jdaini
32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc
 ELANBRI CASHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوفاء  2رقم  31بركان 63300 -
بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
8509
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 14ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات

املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ELANBRI CASH
غرض الشركة بإيجاز * :البيع و 
الشراء.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الوفاء  2رقم  31بركان 63300 -
بركان املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العنبري سمير  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  العنبري اسامة 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد العنبري احمد  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  العنبري سمير عنوانه(ا)
 55زنقة  385حي املقاومة بركان
 63300بركان املغرب.
السيد  العنبري اسامة عنوانه(ا)
 55زنقة  385حي املقاومة بركان
 63300بركان املغرب.
السيد  العنبري احمد  عنوانه(ا)
 55زنقة  385حي املقاومة بركان
 63300بركان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  العنبري سمير عنوانه(ا)
 55زنقة  385حي املقاومة بركان
 63300بركان املغرب
السيد  العنبري اسامة عنوانه(ا)
 55زنقة  385حي املقاومة بركان
 63300بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .285/2022
1015I

10738

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ قي
SAHEL PLANTES
 30ماي  2022أعطى Héritiers
إعالن متعدد القرارات
 GUISSI THAMI CASABLANCA MAROC ،20040املسجل بالسجل
التجاري  172634باملحكمة التجارية
« SAHEL PLANTESشركة ذات
بالدار البيضاء حق التسيير الحر
املسؤولية املحدودة»
ي
لألصل التجار الكائن ب 49-51
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار
زنقة الجديدة،الدار البيضاء- .
الخدارة ،الخيايطة الساحل - -
 20000الدار البيضاء املغرب لفائدة 
برشيد املغرب.
 AGENCE WLAD GUISSIملدة  9
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :سنة تبتدئ من  30ماي  2022و 
تنتهي في  30ماي  2031مقابل مبلغ
.6073
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي شهري قيمته  1.000درهم.
املؤرخ في  16أبريل  2021تم اتخاذ 
1017I
القرارات التالية:
CABINET BEN MOKHTAR
قرار رقم  :1-الذي ينص على
TANGER BU
مايلي :بيع حصص اجتماعية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قرار رقم  :2-الذي ينص على
قفل التصفية
مايلي :استقالة مسير
CABINET BEN MOKHTAR
قرار رقم  :3-الذي ينص على
Centre d›Affaires NOVA
مايلي :تعيين مسير جديد
قرار رقم  :4-الذي ينص على AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
Etage N°22. Vieille Montagne ،
مايلي :تحيين القانون األسا�سي
90020، TANGER MAROC
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
 TANGER BUشركة ذات املسؤولية
النظام األسا�سي التالية:
املحدودة
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
بيع ( )300ثالثمائة حصة اجتماعية وعنوان مقرها اإلجتماعي  56 :زنقة
من طرف السيد يحيى مجتهد  إلى أبي جرير الطباري  90000 -طنجة
املغرب.
املفوت له السيد عبد العاطي شفيق
قفل التصفية
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
رقم التقييد في السجل التجاري :
استقالة املسير السيد يحيى مجتهد
.41881
بند رقم  :3-الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تعيين السيد  عبد  العاطي شفيق
املؤرخ في  19ماي  2022تقرر حل
مسيرا جديدا للشركة
بند رقم  :4-الذي ينص على مايلي TANGER BU :شركة ذات املسؤولية
املحدودة  مبلغ رأسمالها 100.000
تحيين القانون األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 56
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  11ماي زنقة أبي جرير الطباري 90000 -
طنجة املغرب نتيجة لقفل التصفية.
 2021تحت رقم .600/2021
و عين:
1016I
السيد(ة) محمد  أبضالص و 
GLOBE FIDUCIAIRE
عنوانه(ا) تجزئة القادرية فيال زكرياء
 HÉRITIERS GUISSI THAMIرقم  25بوبانة  90000طنجة املغرب
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص كمصفي (ة) للشركة.
املعنويون)
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
عقد تسيير حر ألصل تجاري
بتاريخ  19ماي  2022وفي  56زنقة
أبي جرير الطباري  90000 -طنجة
Héritiers GUISSI THAMI
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املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .254214
1018I
KAMAR BENOUNA

MFRUITS

شمم
دات مساهم وحيد

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH 34
، 20160، Casablanca MAROC
 MFRUITSش م م دات مساهم
وحيد  «شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :بروبرتي
بن داود الغابة دوار ايت �سي براهيم
القيضة مجاط شيشاوة  41050 -
شيشاوة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.233
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اقرار املساهمة العينية املقترحة
لجميع االسهم املكونة لراسمال
الشركة اي  1.000حصة من قبل
الشركاء لفائدة  الشركة «Atlas
Fruits Company» S A Sفي طور
االنشاء
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :اعتماد الشركة «Atlas Fruits
 »Companyكمساهم جديد  مع
تغيير البند الواحد الثاني السادس و 
السابع من القوانين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .93/2022
1019I

STE TRAFISCO

A.D.T PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا
الجديدة  ،24000 ، 273الجديدة 
املغرب
 A.D.T PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
رياض  61زاوية شارع اللة ياقوة و 
مصطفى املعاني رقم  69الطابق
التاني الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
529449
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 13يناير  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.D.T :
.PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
رياض  61زاوية شارع اللة ياقوة و 
مصطفى املعاني رقم  69الطابق
التاني الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة اية هللا غالم  334 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة تسنيم غالم  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  دعاء غالم  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
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وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  اية هللا غالم عنوانه(ا)
تجزئة نجمة الجنوب  3رقم 33
 24000الجديدة املغرب.
السيدة  تسنيم غالم عنوانه(ا)
تجزئة نجمة الجنوب  3رقم 33
 24000الجديدة املغرب.
السيدة  دعاء غالم عنوانه(ا)
تجزئة نجمة الجنوب  3رقم 33
 24000الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بشعيب غالم عنوانه(ا)
تجزئة نجمة الجنوب  3رقم 33
 24000الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
يناير  2022تحت رقم .809592
1020I
KAMAR BENOUNA

MANDAGRO

شمم
دات مساهم وحيد
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 MANDAGROش م م دات مساهم
وحيد «شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :بروبريتي
شعبة  -دوار سيدي الخدير قيدة 
مجاط شيشاوة  41050 -شيشاوة 
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.755
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اقراراملساهمة العينية املقترحة
لجميع االسهم املكونة لراسمال
الشركة اي  1.000حصة لفائدة 
« Atlas Fruits Company «S A Sفي

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
طور االنشاء
قرار رقم  :2الذي ينص على التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
مايلي :اعتماد الشركة « Atlas Fruitsماي  2022تحت رقم .824974
1022I
 »Companyكمساهم جديد  مع
تغيير البند الواحد الثاني السادس و 
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
السابع من القوانين
LAAYOUNE
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات BEST COMPANY LOGISTIC
النظام األسا�سي التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ  30ماي ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE
CONFIANCE LAAYOUNE
 2022تحت رقم .92/2022
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى
1021I
العيون  ،72000 ،املر�سى العيون
املغرب
KAMAR BENOUNA
BEST COMPANY LOGISTIC
HELICONIA AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
DEVELOPMENT S A S
الشريك الوحيد
دات مساهم وحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
إعالن متعدد القرارات
زنقة طانطان رقم 20شقة - 02
KAMAR BENOUNA
 70002املر�سى العيون املغرب
RUE CHARAM ACHAYKH 34
تأسيس شركة ذات مسؤولية
، 20160، Casablanca MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد 
HELICONIA AFRICA
رقم التقييد في السجل التجاري :
 DEVELOPMENT S A Sدات
41833
مساهم وحيد «شركة املساهمة»
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
وعنوان مقرها االجتماعي :التجزئة  26ماي  2022تم إعداد القانون
 58برج  CFCالطابق الثالث
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
 الدارالبيضاء انفا 20110 -باملميزات التالية:
الدارالبيضاء املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
.524851
تسمية الشركة متبوعة عند 
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17يناير  2022تم اتخاذ  اإلقتضاء بمختصر تسميتها BEST :
. COMPANY LOGISTIC
القرارات التالية:
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
قرار رقم  :1الذي ينص على
البضائع لحساب الغير .تجارة 
مايلي :قرر
الجمع العام االستقالة األسماك. ........
من مهام االدارة  كل من الشركة
عنوان املقر االجتماعي  :حي
« »HELICONIA Holdingو الشركة النهضة زنقة طانطان رقم 20شقة
«»HELICONIA Luxembourg
 70002 - 02املر�سى العيون املغرب.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
املدة  التي تأسست من أجلها
النظام األسا�سي التالية:
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي

10739

درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوشتى السحيمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوشتى السحيمي عنوانه(ا)
رقم  473بلوك د مدينة الوحدة 
العيون 70002 .العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشتى السحيمي عنوانه(ا)
رقم  473بلوك د مدينة الوحدة 
العيون 70002 .العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1530/2022
1023I
LED SOLUTION MAROC LSM

LED SOLUTION MAROC
LSM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LED SOLUTION MAROC LSM
fes ، 30000، fes MAROC
LED SOLUTION MAROC LSM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 62
شارع الزرقطوني فاس 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72717
بمقت�ضى عقد  موثق 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 LED :
.SOLUTION MAROC LSM
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و 
تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 62
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شارع الزرقطوني فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة200.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  شرايبي ر�ضى 1.800 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ودغيري الحسن 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  شرايبي ر�ضى عنوانه(ا)
فيال  318تجزئة حدائق البديع طريق
عين الشقف فاس  30000فاس
املغرب.
السيد ودغيري الحسن عنوانه(ا)
 130تجزئة رياض الياسمين مدخل
ب الشقة  3طريق عين الشقف فاس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  شرايبي ر�ضى عنوانه(ا)
فيال  318تجزئة حدائق البديع طريق
عين الشقف فاس  30000فاس
املغرب
السيد ودغيري الحسن عنوانه(ا)
 130تجزئة رياض الياسمين مدخل
ب الشقة  3طريق عين الشقف فاس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2340
1024I
redallah sarl

COMPTOIR KENNOUZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

redallah sarl
 2زنقة سوريا الشقة  15شارع
الحسن الثاني املدينة الجديدة ،
 ،30000فاس املغرب
 COMPTOIR KENNOUZشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26ا تجزئة
باب فاس طريق عين الشقف فاس
 30000فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.58745
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  31دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.700.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «1.800.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2803
1025I
redallah sarl

BOUDERKA NAFT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

redallah sarl
 2زنقة سوريا الشقة  15شارع
الحسن الثاني املدينة الجديدة ،
 ،30000فاس املغرب
BOUDERKA NAFT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16
القطع من  15الى  18تجزئة جيهان
زواغة  30000 -فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52767
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13ماي  2022تم رفع رأسمال
الشركة بمبلغ قدره «1.600.000
درهم» أي من « 1.000.000درهم»
إلى « 2.600.000درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدار و املستحقة.
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مسؤولية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3زنقة
تحت رقم .2795
ن
 1026Iكالفو شارع عبد املومن معاريف
البيضاء  20200 -الدار البيضاء
ZAKARI-IMMO
املغرب.
ZAKARI-IMMO
تفويت حصص
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
.184503
ZAKARI-IMMO
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
CASABLANCA ، 20200،
املؤرخ في  25ماي  2022تمت
CASABLANCA MAROC
املصادقة على :
شركة ذات
ZAKARI-IMMO
تفويت السيد  (ة) سعد  البرش
املسؤولية املحدودة
 8.880حصة اجتماعية من أصل
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3زنقة  8.880حصة لفائدة  السيد  (ة)
كالفون شارع عبد املومن معاريف يونس املناني بتاريخ  25ماي .2022
البيضاء  20200 -الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
تفويت حصص
يونيو  2022تحت رقم .825821
رقم التقييد في السجل التجاري
1028I
.184503
MOORE CASABLANCA
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ALFRAN MAGHREB
املؤرخ في  29يونيو   2021تمت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
حل شركة
تفويت السيد  (ة) عبد  الكبير
MOORE CASABLANCA
زهير  4.044حصة اجتماعية من
ORIGIN OFFICE OASIS 78
أصل  8.088حصة لفائدة السيد (ة)
BIS RUE DES PAPILLONS
يونس املناني بتاريخ  29يونيو .2021
EXTENSION ، 20410،
تفويت السيد  (ة) سعيد  فتحي
CASABLANCA MAROC
 4.044حصة اجتماعية من أصل
 ALFRAN MAGHREBشركة
 8.088حصة لفائدة  السيد  (ة)
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
يونس املناني بتاريخ  29يونيو .2021
التصفية)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
شارع الزرقطوني ,ساحة رئيس
يوليوز  2021تحت رقم .785304
الدير,إقامة اإلستقرار ,الطابق
1027I
الخامس,الشقة  ,30معاريف -
ZAKARI-IMMO
 27000الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
ZAKARI-IMMO
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.190035
الشريك الوحيد
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ZAKARI-IMMO
املؤرخ في  03مارس  2022تقرر حل
CASABLANCA ، 20200،
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
CASABLANCA MAROC
 ALFRAN MAGHREBمبلغ
رأسمالها  3.000.000درهم وعنوان
 ZAKARI-IMMOشركة ذات
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مقرها اإلجتماعي شارع الزرقطوني,
ساحة رئيس الدير,إقامة اإلستقرار,
الطابق الخامس,الشقة  ,30معاريف
  27000الدار البيضاء املغرب نتيجةل  :قرار الشركاء.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
الزرقطوني ,ساحة رئيس الدير,إقامة
اإلستقرار ,الطابق الخامس,الشقة
 ,30معاريف  27000 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) مهدي ناجيد و 
عنوانه(ا)  100شارع  2مارس ط 4
ش  10حي املستشفيات  20360الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2022تحت رقم .17238
1029I
soreno consulting

ATIKTECH CITY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

soreno consulting
 13زنقة الجز ولي البلدية ،20700 ،
البيضاء املغرب
 ATIKTECH CITY SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة
زينب إسحاق الفيليت 20320 -
الدار البيضاء املغرب .
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.270019
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 ATIKTECH CITY SARLمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  23زنقة زينب
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.132605
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أكتوبر  2006تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
الدري�سي السيد رؤوف كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
يوليوز  2007تحت رقم .296775
1031I

إسحاق الفيليت  20320 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم
تحقيق أي أرباح خالل السنوات
األخيرة املاضية وباتفاق الشركاء على
حلها وإخضاعها للتصفية الودية
ابتداءا من .09/05/2022
و حدد مقر التصفية ب  23زنقة
زينب إسحاق الفيليت  20320 -الدار
البيضاء املغرب .
و عين:
السيد(ة) وهب عتيق و عنوانه(ا)
سل سوليسيون
إقامة الحدائق بلفدير عمارة  ب 1
أميريكان ديكور
زنقة الرقيب املوساوي محمد  شقة
 108ط س  20300الدار البيضاء شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
سل سوليسيون
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و  شارع االدريسية زنقة طارق زياد
الوثائق املتعلقة بالتصفية  23 :زنقة رقم  64الطابق  ،90000 ، 1طنجة
زينب إسحاق الفيليت
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
أميريكان ديكور شركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
مسؤولية محدودة ذات الشريك
يونيو  2022تحت رقم .826048
الوحيد
1030I
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
البساتين شارع البلح رقم - 189
ACT FINANCE
 90000طنجة املغرب.
NORD SUD DE
تحويل املقر االجتماعي للشركة
TRANSPORT ET
رقم التقييد في السجل التجاري
MATERIAUX DE
.124257
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املؤرخ في  16ماي  2022تم تحويل
الشريك الوحيد
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تعيين مسير جديد للشركة
«تجزئة البساتين شارع البلح رقم
ACT FINANCE
 90000 - 189طنجة املغرب» إلى
169BD MOULAY IDRISS
«حي بوسيجور قطعة 90000 - 137
1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
طنجة املغرب».
CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Nord Sud de Transport et
التجارية بطنجة بتاريخ  31ماي
Materiaux
de Construction
 2022تحت رقم .254252
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
1032I
الشريك الوحيد
KTS CONSEIL
وعنوان مقرها اإلجتماعي  35شارع
حسن السكتاني  20000 -الدار
S P SOLUTION
البيضاء املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تعيين مسير جديد للشركة
الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار
تأسيس شركة
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KTS CONSEIL
Angle Immam Chafii et Rue My
Hassan Premier, Jnane El Harti,
N° 55, Complexe Commercial
Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC
 S P SOLUTIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراكش
 ،الجولف  ،مبنى رقم  ، 28الطابق
الثاني  ،قطعة أرض  A7-مراكش -
 40150مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
126031
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
 30ماي  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 P :
. SOLUTION
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
الغرف أو الشقق املفروشة.
عنوان املقر االجتماعي  :مراكش
 ،الجولف  ،مبنى رقم  ، 28الطابق
الثاني  ،قطعة أرض  A7-مراكش -
 40150مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  بودى سدريك متيس
يووان  1.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  بودى سدريك متيس
يووان عنوانه(ا)  9سكوير انطوان
اتيكس  94000كرتيل  94000كرتيل

الجريدة الرسمية

10742

فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  بودى سدريك متيس
يووان عنوانه(ا)  9سكوير انطوان
اتيكس  94000كرتيل  94000كرتيل
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .136365
1033I
EURONET CONSULTING

اورنت كونسلتينغ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

و التسيير
إدارة
خدمات
تسويق و عمل صفحات ويب.
عنوان املقر االجتماعي  :ملتقى
شارع الحنصالي و زنقة لي كولة اقامة
اسبرانزا شقة  8الطابق  2الجديدة -
 24000الجديدة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة30.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  مهدي لكصاعي 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مهدي لكصاعي عنوانه(ا)
بلجيكا  1080بروكسيل بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مهدي لكصاعي عنوانه(ا)
بلجيكا  1080بروكسيل بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .-
1034I

EURONET CONSULTING
ANGLE HANSALI ET RUE
LESCOULETS RESIDENCE
ESPERENZA APPT 8 2EME
ETAGE ، 24000، EL JADIDA
MAROC
اورنت كونسلتينغ شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى
ACT FINANCE
شارع الحنصالي و زنقة لي كولة اقامة
NORD SUD DE
اسبرانزا شقة  8الطابق  2الجديدة -
TRANSPORT ET DE
 24000الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
MATERIAUX DE
محدودة ذات الشريك الوحيد 
»CONSTRUCTION «NST
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
19449
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
رفع رأسمال الشركة
 18ماي  2022تم إعداد القانون
ACT FINANCE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
169BD MOULAY IDRISS
محدودة ذات الشريك الوحيد 
1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
باملميزات التالية:
CASABLANCA MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات NORD SUD DE TRANSPORT
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ET DE MATERIAUX DE
الوحيد.
 »CONSTRUCTION «NSTشركة
تسمية الشركة متبوعة عند 
ذات مسؤولية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :اورنت
الشريك الوحيد
كونسلتينغ .
وعنوان مقرها اإلجتماعي  35شارع
غرض الشركة بإيجاز  :االستشارة 
حسن السكتاني  2000 -الدار
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البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.132605
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أكتوبر  2006تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو 
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
يوليوز  2007تحت رقم .296775
1035I
STE FIDUCIAIRE FOUAD

DARNA STRUCTURE ING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عقاري .مكتب الدراسات.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
مبروكة  40تيفلت  15400 -تيفلت
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حدوشان محمد  900 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  حدوشان محمد  900 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حدوشان محمد عنوانه(ا)
حي مبروكة  15400 40تيفلت
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حدوشان محمد عنوانه(ا)
حي مبروكة  15400 40تيفلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  27أبريل
 2022تحت رقم .425
1036I

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسيرة عمارة ماجد شقة رقم
 03تيفلت  ،15400 ،تيفلت املغرب
DARNA STRUCTURE ING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ACT FINANCE
الشريك الوحيد
NORD SUD DE
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
TRANSPORT ET
مبروكة  40تيفلت  15400 -تيفلت
املغرب
MATERIAUX DE
تأسيس شركة ذات مسؤولية
CONSTRUCTION
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
ذات الشريك الوحيد
1285
تفويت حصص
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
ACT FINANCE
 05ماي  2022تم إعداد القانون
169BD MOULAY IDRISS
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
محدودة ذات الشريك الوحيد 
CASABLANCA MAROC
باملميزات التالية:
Nord Sud de Transport et
شكل الشركة  :شركة ذات
Materiaux de Construction
مسؤولية محدودة ذات الشريك شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الوحيد.
الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند  وعنوان مقرها اإلجتماعي  35شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
حسن السكتاني  20200 -الدار
. DARNA STRUCTURE ING
البيضاء املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري
.132605
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أكتوبر  2006تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) امال ريس 500
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة  السيد  (ة) بدر الدين
اللوحي بتاريخ  06أكتوبر .2006
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
يوليوز  2007تحت رقم .296775
1037I
CABINET DAR ALHIKMA

YONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET DAR ALHIKMA
RUE IBN KATIR ANGLE IBN
HBBOUS ETG 3 MAARIF.
CASABLANCA RUE IBN KATIR
ANGLE IBN HBBOUS ETG
3 MAARIF. CASABLANCA،
20000، Maroc Maroc
 YONEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الحرية الطابق الثالت شقة رقم 5
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
543627
بمقت�ضى عقد  موثق 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 .YONE :
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  10 :زنقة
الحرية الطابق الثالت شقة رقم 5
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السيد  سليم لحلو  عنوانه(ا)
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
باريزفرنسا  75015باريز فرنسا
املدة  التي تأسست من أجلها
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشركة  99 :سنة .
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :ماي  2022تحت رقم .824617
درهم ،مقسم كالتالي:
1038I
السيد  جالل لحلو   300 :حصة
أميليك AMILEC SARL AU
بقيمة  100درهم للحصة .
انجاد بروم INJAD PROM
السيد  سليم لحلو   200 :حصة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بقيمة  100درهم للحصة .
الشريك الوحيد
السيد  سعد  لحلو   200 :حصة
تأسيس شركة
بقيمة  100درهم للحصة .
أميليك AMILEC SARL AU
السيدة ليالني خديجة 100 :
 240تجزئة الزهرة  1حد السوالم
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  كميل لحلو   200 :حصة  240تجزئة الزهرة   1حد  السوالم،
 ،26400برشيد املغرب
بقيمة  100درهم للحصة .
انجاد بروم  INJAD PROMشركة
األسماء الشخصية والعائلية
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  جالل لحلو  عنوانه(ا) الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
تجزئة الليت رقم  8كاليفورنيا الدار
البيضاء  20150الدار البيضاء  20الطابق  2تجزئة أركانة حد 
السوالم  26400 -حد  السوالم
املغرب.
السيد  سعد  لحلو  عنوانه(ا) املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تجزئة الليت رقم  8كاليفورنيا الدار
البيضاء  20150الدار البيضاء محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب.
السيدة ليالني خديجة عنوانه(ا) 12775
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تجزئة الليت رقم  8كاليفورنيا الدار
البيضاء  20150الدار البيضاء  12أبريل  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املغرب.
السيد  كميل لحلو  عنوانه(ا) محدودة ذات الشريك الوحيد 
تجزئة الليت رقم  8كاليفورنيا الدار باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
البيضاء  20150الدار البيضاء
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املغرب.
السيد  سليم لحلو  عنوانه(ا) الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
باريزفرنسا  75015باريز فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :انجاد
بروم . INJAD PROM
ومواطن مسيري الشركة:
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
السيد  جالل لحلو  عنوانه(ا)
تجزئة الليت رقم  8كاليفورنيا الدار عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 20
البيضاء  20150الدار البيضاء
الطابق  2تجزئة أركانة حد السوالم -
املغرب
السيد  سعد  لحلو  عنوانه(ا)  26400حد السوالم املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
تجزئة الليت رقم  8كاليفورنيا الدار
البيضاء  20150الدار البيضاء الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املغرب

10743

درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  تبارك الغزالي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  تبارك الغزالي عنوانه(ا)
الرقم  20الطابق  2تجزئة أركانة
حد  السوالم  26400حد  السوالم
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  تبارك الغزالي عنوانه(ا)
الرقم  20الطابق  2تجزئة أركانة حد 
السوالم  26400حد السوالم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد  بتاريخ  13ماي
 2019تحت رقم .397
1039I
املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات

SOCIÉTÉ «AIT ATMANE
TRAVAUX » SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة
تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الطابق االول ورزازات،45000 ،
ورزازات املغرب
SOCIÉTÉ «AIT ATMANE
 TRAVAUX » SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت
عثمان ايت بوداود  47054 -زاكورة 
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
3881
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 26ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 

الجريدة الرسمية

10744

باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
SOCIÉTÉ «AIT ATMANE :
. TRAVAUX » SARL AU
غرض الشركة بإيجاز * :البناء
واالشغال املختلفة .
عنوان املقر االجتماعي  :دوار ايت
عثمان ايت بوداود  47054 -زاكورة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة200.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حميد  خردي 2.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد خردي عنوانه(ا) حي
فضراكوم  45000ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد خردي عنوانه(ا) حي
فضراكوم  4500ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بزاكورة  بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .149
1040I
LIKEIN CONSULTING

LIKEIN CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LIKEIN CONSULTING
زنقة  5رقم  13حي الوحدة ،5070 ،
مكناس املغرب
 LIKEIN CONSULTINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
 5رقم  13حي الوحدة  50070 - 3
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
56311
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  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 LIKEIN :
.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز Conseil :
.informatique
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
 5رقم  13حي الوحدة  50070 - 3
مكناس املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عماد مزال  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عماد مزال عنوانه(ا) زنقة
 5رقم  13حي الوحدة  50070 3
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عماد مزال عنوانه(ا) زنقة
 5رقم  13حي الوحدة  50070 3
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  03يونيو 
 2022تحت رقم .2046
1041I
املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات

STE EMILLIE TRAVAUX
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة
السيد حميد العيساوي عنوانه(ا)
تافياللت ملحقة ورزازات
شارع الحمات حي  20عشت 52400
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الريش املغرب
الطابق االول ورزازات،45000 ،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ورزازات املغرب
االبتدائية بتنغير بتاريخ  20شتنبر
 2021 STE EMILLIE TRAVAUX S.A.R.Lتحت رقم .-
شركة ذات املسؤولية املحدودة
1042I
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تيدرين
نسيم كونفيكسيون
 45800 - .تنغير املغرب
نسيم كونفيكسيون
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة 
ي
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجار :
تأسيس شركة
2195
نسيم كونفيكسيون
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 14يوليوز  2021تم إعداد القانون اقامة النهضة عمارة رقم  42شقة
 3سيدي مومن  ،20042 ،الدار
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
البيضاء املغرب
املحدودة باملميزات التالية:
نسيم كونفيكسيون شركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة.
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند 
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
النهضة عمارة رقم  42شقة
.EMILLIE TRAVAUX S.A.R.L
 3سيدي مومن  20040 -الدار
غرض الشركة بإيجاز * :النقل
البيضاء املغرب
املستخدمين .
تأسيس شركة ذات مسؤولية
* نقل الوطني و الدولي
محدودة ذات الشريك الوحيد 
* اشغال متعددة و البناء .
عنوان املقر االجتماعي  :حي رقم التقييد في السجل التجاري :
492813
تيدرين  45800 - .تنغير املغرب.
بمقت�ضى عقد  موثق مؤرخ في
املدة  التي تأسست من أجلها
 12فبراير  2021تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حميد  العيساوي  50 :باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة  فاطمة العيساوي  50 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة  .الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
األسماء الشخصية والعائلية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :نسيم
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد العيساوي عنوانه(ا) كونفيكسيون.
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
شارع الحمات حي  20عشت 52400
وتسويق جميع أصناف املالبس.
الريش املغرب.
السيدة  فاطمة العيساوي
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
عنوانه(ا) شارع الحمات حي  20النهضة عمارة رقم  42شقة  3سيدي
مومن  20040 -الدار البيضاء املغرب.
عشت  52400الريش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
األسماء الشخصية والعائلية
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الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان حمراوي عنوانه(ا)
 32حي عكاشة  20450الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان حمراوي عنوانه(ا)
 32حي عكاشة  20450الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 03مارس  2021تحت رقم RCN
.492813
1043I
KHM CONSULTING

DH RH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
 1زنقة ايت باعمران املمر ب الطابق
االول الرقم  106تقاطع شارع محمد 
الخامس و املقاومة  ،20050 ،الدار
البيضاء املغرب
 DH RHشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  67زنقة
عزيز بالل الطابق  2الرقم  3معاريف
  20370الدار البيضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
544681
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 25أبريل  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 DH :
.RH
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
البناء املختلفة .
عنوان املقر االجتماعي  67 :زنقة
عزيز بالل الطابق  2الرقم  3معاريف
  20370الدار البيضاء املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  حسن سطيطو  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن سطيطو عنوانه(ا)
 55حي الراحة  26100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن سطيطو عنوانه(ا)
 55حي الراحة  26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825489
1044I
cedre compta

STE ABELGHOUCH PIECES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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 :
.ABELGHOUCH PIECES
غرض الشركة بإيجاز  :بيع لوازم
السيارات.
عنوان املقر االجتماعي  :أيت فريكو 
كيكو بوملان  33053 -كيكو املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  أبلغوش بدر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أبلغوش بدر عنوانه(ا) أيت
هرا كيكو  33053كيكو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أبلغوش بدر عنوانه(ا) أيت
هرا كيكو  33053كيكو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببوملان بتاريخ  05أبريل
 2022تحت رقم .135
1045I

cedre compta
AARAB TRAVAUX DIVERS rue3 caire ahadaf ، 53100، 79
azrou maroc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
STE ABELGHOUCH PIECES
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
fiduciairelaperformance
الشريك الوحيد
APPT N°5 3EME ETAGE
وعنوان مقرها اإلجتماعي أيت فريكو 
كيكو بوملان  33053 -كيكو املغرب IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
BEN RAHALE V.N MEKNES
تأسيس شركة ذات مسؤولية
meknes، 50000، meknes maroc
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
AARAB TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
2137
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 21فبراير  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
fiduciairelaperformance

10745

 6الطابق السفلي تجزئة املجد 1
ويسالن  MEKNES 50000مكناس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
56283
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 09ماي  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 AARAB :
.TRAVAUX DIVERS
غرض الشركة بإيجاز  :ترافو ديفير
و كونستريكسيون
االستيراد والتصدير
املقايضة.
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 6الطابق السفلي تجزئة املجد  1
ويسالن  MEKNES 50000مكناس
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  اعراب اوهمو  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  اعراب اوهمو  عنوانه(ا)
دوار املخاطير الدخيسة 5000
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  اعراب اوهمو  عنوانه(ا)
دوار املخاطير الدخيسة 5000
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .2007
1046I

10746
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
ملحقة ورزازات
األسماء الشخصية والعائلية
SOCIÉTÉ «KASBAH
وصفات ومواطن الشركاء :
MAKTOB tam » SARL AU
السيد  قا�سي مصطفى عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات دوار تمنوكالت مزكيطة 47050
الشريك الوحيد
زاكورة املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة ومواطن مسيري الشركة:
تافياللت ملحقة ورزازات
السيد  قا�سي مصطفى عنوانه(ا)
شارع موالي رشيد عمارة دادس
دوار تمنوكالت مزكيطة 47050
الطابق االول ورزازات،45000 ،
زاكورة املغرب
ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 SOCIÉTÉ «KASBAH MAKTOBاالبتدائية بزاكورة  بتاريخ  30ماي
 tam » SARL AUشركة ذات
 2022تحت رقم .148
مسؤولية محدودة ذات الشريك
1047I
الوحيد
RIAD CONSULTANT
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تمنوكالت مزكيطة  47050 -زاكورة 
شركة REATEC SARL
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
وفاة شريك
محدودة ذات الشريك الوحيد 
RIAD CONSULTANT
رقم التقييد في السجل التجاري
:
IMM 59 APPT 01 RUE
3879
TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
KHOURIBGA MAROC
 16ماي  2022تم إعداد القانون شركة  REATEC SARLشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد  وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 10
رقم  113قريعة  25350 -واد زم
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
.217
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 SOCIÉTÉ «KASBAH MAKTOBاملؤرخ في  14أبريل  2022تم اإلعالم
. tam » SARL AU
بوفاة  الشريك محمد  حنان و  توزيع
ً
ى
غرض الشركة بإيجاز  * :مأو حصصه على الورثة تبعا لرسم
سياحي
اإلراثة املؤرخ في  18فبراير 2022
* مطعم .
بالشكل األتي :
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
السيد(ة) نعيمة بنزيان 15 ،
تمنوكالت مزكيطة  47050 -زاكورة  حصة .
املغرب.
السيد(ة) محمد  حنان 37 ،
املدة  التي تأسست من أجلها حصة .
الشركة  99 :سنة .
السيد(ة) صالح الدين حنان 37 ،
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :حصة .
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد(ة) فاطمة حنان 18 ،
السيد  قا�سي مصطفى  1.000 :حصة .
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السيد(ة) ملياء حنان  18 ،حصة .
السيد(ة) حنان خليلي  15 ،حصة
السيد(ة) دعاء حنان  18 ،حصة .
السيد(ة) سارة حنان  18 ،حصة .
السيد(ة) عبد الرحيم حنان 37 ،
حصة .
السيد(ة) يوسف حنان 37 ،
حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .58/2022
1048I
Consultation internationale 6870

ALIZES INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

Consultation internationale
6870
شارع محمد الخامس فضاء يسرى
الطابق  10رقم  ،20100 ، 355الدار
البيضاء املغرب
 ALIZES INTERNATIONALشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  22شارع
يعقوب املنصور فضاء املنصور
الطابق  3رقم  20560 - 31الدار
ابيبضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
528169
بمقت�ضى الجمع العام
اإلستثنائي املؤرخ في  19أبريل
 2022تم تغيير تسمية الشركة من
»ALIZES
«INTERNATIONAL
إلى «ALL DESTINATIONS
. »MANAGEMENT
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يونيو  2022تحت رقم .825860
1049I
H.A ACCOUNTING GROUP

MAROCANA GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
N 7 LOT 399 ZONE
INDUSTRIELLE AL MASSAR
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 MAROCANA GROUPشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 281
سيدي غانم الطابق الثالت الشقة
رقم ،8مراكش 40000 - .مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
119741
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAROCANA GROUP
غرض الشركة بإيجاز  :ممون
حفالت
وكالة تواصل ،التواصل في
املناسبات
عنوان املقر االجتماعي 281 :
سيدي غانم الطابق الثالت الشقة
رقم ،8مراكش 40000 - .مراكش
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أيمن بن عمر  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  أسامة بن عمر 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  أيمن بن عمر عنوانه(ا)
تجزئة الورود رقم  15تاركة ،مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيد  أسامة بن عمر عنوانه(ا)

الجريدة الرسمية

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

 72زنقة الركراكة الطابق  06الشقة
رقم  17بوركون ،الدار البيضاء.
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  أيمن بن عمر عنوانه(ا)
تجزئة الورود رقم  15تاركة ،مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2021تحت رقم .128817
1050I
مكتب املحاسبة

KWARESM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21
الطابق الثالث  ،62000 ،الناظور
املغرب
 KWARESMشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
بويزرزارا  62000 -الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
24183
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 27ماي  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 :
.KWARESM
غرض الشركة بإيجاز  :تصدير
خدمات تكنولوجيا واملعلومات.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
بويزرزارا  62000 -الناظور املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها

الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد موزغ ياسين  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد موزغ ياسين  100 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  موزغ ياسين عنوانه(ا)
فرنسا  62000فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  موزغ ياسين عنوانه(ا)
فرنسا  62000فرنسا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .855
1051I
RIAD CONSULTANT

شركة REATEC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

RIAD CONSULTANT
IMM 59 APPT 01 RUE
TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
شركة  REATEC SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 10
رقم  113قريعة  25350 -وادزم
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.217
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) زهري
عبد السالم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .58/2022
1052I

10747
Audifisc Maroc

SMD INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

«  »SMD INVESTش.ذ.م.م من
شريك وحيد 
إعالن عن تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة من شريك وحيد
بمقت�ضى عقد  عرفي مبرم بالدار
البيضاء بتاريخ ، 26-04-2202
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة من شريك وحيد والتي تتوفر
على الخصائص التالية :
اسم الشركة« SDM INVEST« :
ش.ذ.م.م من شريك وحيد
الهدف :االغراض التي أسست من
اجلها الشركة باملغرب أو بالخارج هي
القيام بما يلي :
 تجارة وتسويق وتوزيع جميعاملنسوجات ومنتجات األلبسة
الجاهزة؛
 جميع عمليات التصنيعوالتطريز والنسيج والتحويل
والتشطيب الصناعي بجميع أشكاله
لجميع أصناف املالبس؛
 التجارة  بشكل عام بكافةأشكالها ؛
 استيراد  -تصدير جميع املنتجاتأو املعدات أو املواد.
 التمثيل التجاري بكافة أشكالهألي ماركة منتج  ،محلي أو مستورد
املشورة واملساعدة  في األمورالتجارية.
و  بصفة عامة جميع العمليات
التجارية و  الصناعية و  املالية و 
املنقولة والعقارية او غيرها ،واملتعلقة
بشكل مباشر أو  غير مباشر بهدف
الشركة ،املذكور أعاله ،و  بجميع
األهداف املشابهة و ذات الصلة،
و  التي تمكن من تسهيل و  تعزيز
تنمية الشركة ونشاطها ،و  كذلك
املساهمة بشكل مباشر او غير مباشر
في الشركات التي تسعى الى اهداف
مماثلة او ذات الصلة.
املدة   99 :سنة ابتداء من يوم

تقييدها بالسجل التجاري.
مقر الشركة :الدار البيضاء ،
الدار البيضاء 44 ،زنقة أبو عبد هللا
نافع -املعاريف .
رأسمال الشركة  :يبلغ رأسمال
الشركة  100.000درهم مقسم
إلى  1000حصة بقيمة  100درهم
للواحدة   ،املدفوعة و  املسددة 
بالكامل من طرف السيدة  حياة 
عبادي
ادارة  الشركة  :تسيرالشركة من
طرف السيد رشيد الشويخ ملدة غير
محدودة.
السنة املالية للشركة  :تبتدئ من
فاتح يناير و تنتهي في  31دجنبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت
رقم 545101من السجل التجاري
بتاريخ 2022/06/01
ملخص قصد النشر
1053I
MECOMPTES

MAREDIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

MECOMPTES
4EME ÉTAGE PLACE 1
ZELLAQUA IMMEUBLE
 HELVETIAالدار البيضاء،20250 ،
الدار البيضاء املغرب
 MAREDICشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 46بنال حي املستشفيات 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.104597
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.300.000درهم» أي من
« 500.000درهم» إلى «1.800.000
درهم» عن طريق  :إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
أبريل  2022تحت رقم .822233
1054I
RIAD CONSULTANT

شركة SD KHADAMAT PLUS
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
IMM 59 APPT 01 RUE
TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
شركة SD KHADAMAT PLUS
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 244
االنبعاث (السفلي) 25000 -
خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
7645
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 24ماي  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
. SD KHADAMAT PLUS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز - :اعمال او 
انشاءات مختلفة
منعش عقاري.عنوان املقر االجتماعي 244 :
االنبعاث (السفلي)  25000 -خريبكة
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد  سدراني حميد  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  سدراني حميد  عنوانه(ا)
 168حي ياسمينة  01خريبكة 25000
خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سدراني حميد  عنوانه(ا)
 168حي ياسمينة  01خريبكة 25000
خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .236
1055I
STE DAY FINANCE

STE HAKIM JARDINAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم  13الطابق
الثاني الفقيه بن صالح ،23200 ،
الفقيه بن صالح املغرب
STE HAKIM JARDINAGE SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أوالد
عبدون الكريفات الفقيه بن صالح -
 23200الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
5063
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19مارس  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 
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  952درعة  45900 - 2زاكورة 
املغرب» إلى «رقم  900درعة - 2
 45900زاكورة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بزاكورة  بتاريخ  26ماي
 2022تحت رقم .146
1057I

اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.HAKIM JARDINAGE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :صيانة
الحدائق و  املجاري املائية و  أعمال
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار أوالد
عبدون الكريفات الفقيه بن صالح -
 23200الفقيه بن صالح املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درعة ارشادات ش.م.م
درهم ،مقسم كالتالي:
ELECTRO ANADIF
السيد حكيم عبد الكريم 1.000 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
رفع رأسمال الشركة
األسماء الشخصية والعائلية
درعة ارشادات ش.م.م
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  حكيم عبد  الكريم شارع محمد الخامس صندوق بريد 
عنوانه(ا) شارع عالل بن عبد  هللا  10تصومعت  ،45000 ،ورزازات
املغرب
الرقم  23200 343الفقيه بن صالح
 ELECTRO ANADIFشركة ذات
املغرب.
املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 952
ومواطن مسيري الشركة:
درعة  45900 - 2زاكورة املغرب.
السيد  حكيم عبد  الكريم
رفع رأسمال الشركة
عنوانه(ا) شارع عالل بن عبد  هللا
رقم التقييد في السجل التجاري
الرقم  23200 343الفقيه بن صالح
املغرب
.187
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ املؤرخ في  28مارس  2022تم
 18ماي  2022تحت رقم .138
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
 3.800.000« 1056Iدرهم» أي من
« 1.200.000درهم» إلى «5.000.000
درعة ارشادات ش.م.م
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
ELECTRO ANADIF
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املستحقة.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
درعة ارشادات ش.م.م
االبتدائية بزاكورة  بتاريخ  26ماي
ق
بريد 
شارع محمد الخامس صندو
 2022تحت رقم .146
 10تصومعت  ،45000 ،ورزازات
1058I
املغرب
 ELECTRO ANADIFشركة ذات
CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE
KHEMISSET
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم STE AYT HATEM TRAVAUX 952
درعة  45900 - 2زاكورة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
CABINET FISCALE ET
.187
COMPTABLE DE KHEMISSET
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السيد  بوطاهر عبد  الكريم
 33شارع سيدي محمد ،15000 ،
الخميسات املغرب
عنوانه(ا) دوار تعونية موالي علي
STE AYT HATEM TRAVAUX
 01ايت ميمون  15000الخميسات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الزهرة 
االول رقم  76زنقة واد زيز حي
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 19
  15000الخميسات املغربماي  2022تحت رقم .242
تأسيس شركة ذات املسؤولية
1059I
املحدودة 
درعة ارشادات ش.م.م
رقم التقييد في السجل التجاري :
MOYEN TRAVAUX
29537
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 19ماي  2022تم إعداد القانون
درعة ارشادات ش.م.م
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شارع محمد الخامس صندوق بريد 
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات  10تصومعت  ،45000 ،ورزازات
املغرب
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند   MOYEN TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
.AYT HATEM TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال اإلداري مركز أكدز  45900 -زاكورة 
املغرب.
املختلفة والبناء
تفويت حصص
املتاجرة
رقم التقييد في السجل التجاري
التدبير الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
.3019
االول رقم  76زنقة واد زيز حي الزهرة 
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
  15000الخميسات املغرب.املؤرخ في  05ماي  2022تمت
أجلها
من
املدة  التي تأسست
املصادقة على :
الشركة  99 :سنة .
تفويت السيد  (ة) حميد  ايت
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :عدي  5.000حصة اجتماعية من
درهم ،مقسم كالتالي:
أصل  5.000حصة لفائدة السيد (ة)
السيد بوطاهر عبد الكريم  500 :امحمد تكراتي بتاريخ  05ماي .2022
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد طاباش يونس  500 :حصة االبتدائية بزاكورة  بتاريخ  27ماي
بقيمة  100درهم للحصة .
 2022تحت رقم .147
األسماء الشخصية والعائلية
1060I
وصفات ومواطن الشركاء :
Julia Domma
السيد  بوطاهر عبد  الكريم
JULIA DOMMA
عنوانه(ا) دوار تعونية موالي علي
 01ايت ميمون  15000الخميسات شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املغرب.
تأسيس شركة
السيد  طاباش يونس عنوانه(ا)
Julia Domma
تمسين مركز إمرابطن 32000
Bd Roudani Rés Chifa 304
الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية 5ème étage Appt 10 ، 20100،
Casablanca Maroc
ومواطن مسيري الشركة:

10749

تم اإليداع القانوني باملحكمة
 Julia Dommaشركة ذات مسؤولية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  304شارع ماي  2022تحت رقم .825489
1061I
براهيم الروداني اقامة الشفاء
الطابق  5الشقة  10املعارف الدار
CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE
البيضاء  20370 -الدار البيضاء
KHEMISSET
املغرب
BENASSOU DROGUERIE ET
تأسيس شركة ذات مسؤولية
TRAVAUX
محدودة ذات الشريك الوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
544677
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد  حر مؤرخ في
CABINET FISCALE ET
 16ماي  2022تم إعداد القانون
COMPTABLE DE KHEMISSET
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 33شارع سيدي محمد ،15000 ،
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الخميسات املغرب
باملميزات التالية:
BENASSOU DROGUERIE ET
شكل الشركة  :شركة ذات
 TRAVAUXشركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 76
تسمية الشركة متبوعة عند  زنقة واد زيز حي الزهراء الخميسات -
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Julia :
 15000الخميسات املغرب
.Domma
تأسيس شركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :األنشطة
محدودة ذات الشريك الوحيد 
الزراعية.
رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوان املقر االجتماعي 304 :
29505
شارع براهيم الروداني اقامة الشفاء
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الطابق  5الشقة  10املعارف الدار  11مارس  2022تم إعداد القانون
البيضاء  20370 -الدار البيضاء األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد 
املدة  التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة .
شكل الشركة  :شركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
درهم ،مقسم كالتالي:
الوحيد.
السيد ناجي صالح الدين 100 :
تسمية الشركة متبوعة عند 
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
األسماء الشخصية والعائلية BENASSOU DROGUERIE ET
وصفات ومواطن الشركاء :
.TRAVAUX
السيد ناجي صالح الدين
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
عنوانه(ا) فيال  28ميموزا مكناس املختلفة والبناء
 50070مكناس املغرب.
تاجر معدات بالتجزئة.
األسماء الشخصية والعائلية
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 76
ومواطن مسيري الشركة:
زنقة واد زيز حي الزهراء الخميسات -
السيد ناجي صالح الدين  15000الخميسات املغرب.
عنوانه(ا) فيال  28ميموزا مكناس
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
 50070مكناس املغرب
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  الحسين بنعسو  1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين بنعسو عنوانه(ا)
رقم  76زنقة واد زيز حي الزهراء
الخميسات  15000الخميسات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين بنعسو عنوانه(ا)
رقم  76زنقة واد زيز حي الزهراء
الخميسات  15000الخميسات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 23
مارس  2022تحت رقم .131
1062I
UNIVERS GESTION CONSEILS

STE BRAVO INDUSTRIE
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
N°607 LOT BELMEJJAD AL
MASSAR MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
STE BRAVO INDUSTRIE
 MAROCشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
لعشاش قيادة حربيل 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125977
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 STE :
.BRAVO INDUSTRIE MAROC
غرض الشركة بإيجاز - :كراء
االالت.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
لعشاش قيادة  حربيل 40000 -
مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  محمد  بوشريح 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد العزيز الزناتي 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  بوشريح عنوانه(ا)
حي اغير  22300دمنات املغرب.
السيد  عبد  العزيز الزناتي
عنوانه(ا) تجزئة التيسير رقم 15
طريق اسفي  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عبد  العزيز الزناتي
عنوانه(ا) تجزئة التيسير رقم 15
طريق اسفي  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .136300
1063I
FOUZMEDIA

DELIVERY FOODSTUFF
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
DELIVERY FOODSTUFF
 MAROCشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
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موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65507
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 01يونيو   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
DELIVERY FOODSTUFF :
.MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
املواد الغذائية
مقاول في األشغال املختلفة
وأشغال البناء
التصدير واإلستيراد.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  رجاء فطاري عنوانه(ا)
زنقة عبدالوهاب الفا�سي الفهري 10
قطاع الوئام العيايدة   20000سال
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  رجاء فطاري عنوانه(ا)
زنقة عبدالوهاب الفا�سي الفهري 10
قطاع الوئام العيايدة   20000سال
املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .-
1064I
TEMESNA SARL

GHR-PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

TEMESNA SARL
APPT N°2 RESIDENCE
YOUSSEF BD MMOHAMED
V SETTAT، 26000، SETTAT
MAROC
 GHR-PROMOTIONشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
التوفيق الرقم  540و 26000 - 542
سطات املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد  في السجل التجاري
.3565
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  18ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) سرار امليلودي
 400حصة اجتماعية من أصل 400
حصة لفائدة السيد (ة) رحال الغوتي
بتاريخ  18ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .159/22
1065I
TGE FIDUS

NORDSUD GAZ
إعالن متعدد القرارات

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر
عمارة  Bرقم  39الطابق ،28810 ، 6
املحمدية املغرب
« NORDSUD GAZشركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :جماعة
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لقصابي ملكية البغدادية  - -ڭلميم
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.621
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06مارس  2020تم اتخاذ 
القرارات التالية:
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تفويت االسهم التي في ملكية السيد 
السعيد  الشوفاني  5940سهم إلى
الشركة درهم هولدينغ
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد  السعيد  الشوفاني
من منصب متصرف اداري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :....الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .149
1066I
درعة ارشادات ش.م.م

MOYEN TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس صندوق بريد 
 10تصومعت  ،45000 ،ورزازات
املغرب
 MOYEN TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
اإلداري مركز أكدز  45900 -زاكورة 
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3019
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) -
السيد محمد ودار
 تبعا لقبول استقالة املسيرالسيد حميد بن عدي
* تحيين القانون األسا�سي

الجريدة الرسمية

10751

لقصابي ملكية البغدادي  - -ڭلميم
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
االبتدائية بزاكورة  بتاريخ  27ماي
«تعيين رئيس مجلس اإلدارة»
تأسيس شركة
 2022تحت رقم .147
رقم التقييد في السجل التجاري:
FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
1067I
.621
RUE BRAHIM ROUDANI 44
في إطار الجمع العام اإلداري
ائتمائية املحاسبة
N°17 VN FES ، 30000، FES
املؤرخ في  26يونيو  2020تقرر تعيين
LIDERKIT MOROCCO
MAROC
السيد الجراري
خليد
 ADG CASHشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شركة
إدارة 
ملجلس
رئيسا
املحدودة
الشريك الوحيد
NORDSUD
GAZ
تحويل املقر االجتماعي للشركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 28
2020
شتنبر
25
بتاريخ:
زنقة  1حي اللة سكينة زواغة فاس -
ائتمائية املحاسبة
املخولة له
الصالحيات
وتتمثل
اقامة
الشادلي
شارع أبي الحسن
 30000فاس املغرب
شبوط رقم  ،90000 ، 14طنجة فيما يلي :التسير  -ممثل الشركة -
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املغرب
املحدودة 
االمضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجاري :
 LIDERKIT MOROCCOشركة
72725
ذات مسؤولية محدودة ذات
االبتدائية بكلميم بتاريخ  05أبريل
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .147
 24 1069Iماي  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الصناعية بقعة رقم 93000 - 21
املحدودة باملميزات التالية:
تطوان املغرب.
ORIENTAL POULTRY SARL
شكل الشركة  :شركة ذات
تحويل املقر االجتماعي للشركة
اوريونتال بولتري
رقم التقييد في السجل التجاري
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند 
.6097
تعيين مسير جديد للشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ADG :
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
ORIENTAL POULTRY SARL
.CASH
املؤرخ في  20أكتوبر  2020تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من Route de Taza, Lot Es-Salam -
غرض الشركة بإيجاز  :وسيط
«املنطقة الصناعية بقعة رقم  OUJDA- ، 60040، oujda maroc - 21مالي.
اوريونتال بولتري شركة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 28
 93000تطوان املغرب» إلى «املنطقة
املسؤولية املحدودة
زنقة  1حي اللة سكينة زواغة فاس
الصناعية طريق مارتيل بقعة رقم 33
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
  30000فاس املغرب.  93000تطوان املغرب».املدة  التي تأسست من أجلها
تم اإليداع القانوني باملحكمة السالم طريق تازة وجدة 60000 -
الشركة  99 :سنة .
وجدة املغرب.
االبتدائية بتطوان بتاريخ  24نونبر
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 2020تحت رقم .5772
تعيين مسير جديد للشركة
درهم ،مقسم كالتالي:
1068I
رقم التقييد في السجل التجاري
األسماء الشخصية والعائلية
.18133
TGE FIDUS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي وصفات ومواطن الشركاء :
NORDSUD GAZ
السيد  عبد  الواحد  الغفولي
املؤرخ في  30دجنبر  2021تم تعيين
تعيين رئيس مجلس اإلدارة
عنوانه(ا) فاس  30000فاس املغرب
مسير جديد للشركة السيد(ة) خيري
TGE FIDUS
السيدة  ادريسية الغفولي
آخر
كمسير
احمد والسيد امين
شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر
عنوانه(ا) فاس  30000فاس املغرب.
تبعا لوفاة املسير.
عمارة  Bرقم  39الطابق ،28810 ، 6
األسماء الشخصية والعائلية
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
املحمدية املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
 02يونيو 
بتاريخ
بوجدة 
التجارية
« NORDSUD GAZشركة
السيد  عبد  الواحد  الغفولي
.1680
رقم
تحت
2022
املساهمة»
عنوانه(ا) فاس  30000فاس املغرب
السيدة  ادريسية الغفولي
1070I
وعنوان مقرها االجتماعي :جماعة
FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

ADG CASH

الجريدة الرسمية

10752

عنوانه(ا) فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30ماي 2022
تحت رقم .2348
1071I
مينارة فينانس جروب

بيست براكتيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

مينارة فينانس جروب
 52شارع موالي رشيد شقة رقم
 7الطابق الرابع جليز مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
بيست براكتيس شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوار وازو 
رقم  301الغابة رقم  5حربيل -
 40000مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49753
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  29أبريل  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
تخزين املنتجات الغذائية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03يونيو 
 2022تحت رقم .136429
1072I
BUSINESS CENTRE CHELALLATE

EL AZIZ CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS CENTRE
CHELALLATE
CITE OUED EL MAKHAZEN
RESID AYOUB IMM B N° 36
AIN HARROUDA KM 17،
28630، MOHAMMEDIA
MAROC
EL AZIZ CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة
التقدم  17-GH2الطابق التاني
سيدي البرنو�صي  20000الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
545367
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 19ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EL :
.AZIZ CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
مختلفة والبناء.
عنوان املقر االجتماعي  :مجموعة
التقدم  GH2-17الطابق التاني
سيدي البرنو�صي  20000الدار
البيضاء املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  العزيز ابراهيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  العزيز ابراهيم عنوانه(ا)
دوار اوال د احميتي اوالد عفيف اوالد
الصغير  26000سطات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  العزيز ابراهيم عنوانه(ا)
دوار اوال د احميتي اوالد عفيف اوالد
الصغير  26000سطات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يونيو  2022تحت رقم .826199
1073I
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PROXY FINANCE

ELITE AVENTURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
PROXY FINANCE
زاوية شارع يعقوب املنصور و شارع
عالل الفا�سي  ،عمارة رقم 24
(فضاء الصفوة)  ،الطابق الثالث ،
مكتب رقم  ،40000 ، 23مراكش
املغرب
 ELITE AVENTURESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
أوالد مسعود جماعة واحة سيدي
ٱبراهيم مراكش  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
125833
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 23ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ELITE :
.AVENTURES
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
العتاد أو  املعدات لأللعاب أو 
الرياضات الترفيهية..
عنوان املقر االجتماعي  :دوار أوالد
مسعود جماعة واحة سيدي ٱبراهيم
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فريجي نزهة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أيت بن علي رضوان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  فريجي نزهة عنوانه(ا)

إقامة الدالية العمارة   4الشقة
 8شارع يعقوب املنصور مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيد  أيت بن علي رضوان
عنوانه(ا) حي تماسينت ورزازات
 45000ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  فريجي نزهة عنوانه(ا)
إقامة الدالية العمارة   4الشقة
 8شارع يعقوب املنصور مراكش
 40000مراكش املغرب
السيد  أيت بن علي رضوان
عنوانه(ا) حي تماسينت ورزازات
 45000ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .136136
1074I
global audit partners

PALMERAIE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

global audit partners
Avenue Hassan II rond point
saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
 PALMERAIE INDUSTRIEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 279-277
شارع الزرقطوني  20050 -الدار
البيظاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
267575
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  31ماي  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «PALMERAIE
 »INDUSTRIEإلى «AFRICORP
. « INDUSTRY
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تم اإليداع القانوني باملحكمة تسمية الشركة من «»PALMAGRI
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  03إلى «. »AFRICORP AGRI
تم اإليداع القانوني باملحكمة
يونيو  2022تحت رقم .826193
 1075Iالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يونيو  2022تحت رقم .826192
global audit partners
1077I

PALMINES

شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

global audit partners
Avenue Hassan II rond point
saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
 PALMINESشركة املساهمة
وعنوان مقرها االجتماعي  279شارع
الزرقطوني  20050 -الدار البيظاء
املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
332599
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31ماي  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «»PALMINES
إلى «. « AFRICORP MINING
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يونيو  2022تحت رقم .826190
1076I
global audit partners

PALMAGRI

شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

global audit partners

PALM EDU

شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

global audit partners
Avenue Hassan II rond point
saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
 PALM EDUشركة املساهمة
وعنوان مقرها االجتماعي 279-277
شارع الزرقطوني  20050 -الدار
البيظاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
308657
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31ماي  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «« PALM EDU
إلى «. « AFRICORP EDU
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يونيو  2022تحت رقم .826191
1078I
HAYTAM CONSEIL

CLUB EVENT

global audit partners
Avenue Hassan II rond point
saint exupéry etg 3 appt 19 ،
تفويت حصص
20000، casablanca maroc
HAYTAM CONSEIL
 PALMAGRIشركة املساهمة
Lotissement Loubna 1 45
وعنوان مقرها االجتماعي 279-277
Magasin 2 Sidi Maârouf ،
شارع الزرقطوني  20050 -الدار
20280، Casablanca Maroc
البيظاء املغرب.
 CLUB EVENTشركة ذات مسؤولية
تغيير تسمية الشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
279915
املستقبل املجموعة  45عمارة 396
رقم  8سيدي معروف 20280 -
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03يونيو   2022تم تغيير
الدارالبيضاء املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

10753

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
Société KCH MULTI
.471541
SERVICES
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املؤرخ في  11ماي  2022تمت
الشريك الوحيد
املصادقة على :
تأسيس شركة
تفويت السيد (ة) سلوى حوكيك
CABINET KAMFIN DE LA
 1.000حصة اجتماعية من أصل COMPTABILITE ET GESTION
 1.000حصة لفائدة  السيد  (ة)
DES AFFAIRES
مؤدب مؤدب بتاريخ  11ماي .2022
RES RAHMA R PRINCIPAL 19
تم اإليداع القانوني باملحكمة
OURIAGHEL 2 « RAHMA
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
1 « N°130 Tanger ، 90000،
TANGER MAROC
يونيو  2022تحت رقم .825868
Société KCH MULTI SERVICES 1079I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
HAYTAM CONSEIL
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
CLUB EVENT SPORT
موالي اسماعيل  14اقامة موالي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
اسماعيل الطابق الثالث رقم 09
الشريك الوحيد
طنجة  90000 -طنجة املغرب
تعيين مسير جديد للشركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
HAYTAM CONSEIL
محدودة ذات الشريك الوحيد 
Lotissement Loubna 1 45
رقم التقييد في السجل التجاري :
Magasin 2 Sidi Maârouf ،
127781
20280، Casablanca Maroc
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 CLUB EVENT SPORTشركة ذات  20ماي  2022تم إعداد القانون
مسؤولية محدودة ذات الشريك
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
باملميزات التالية:
املستقبل املجموعة  45عمارة 396
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
رقم  8سيدي معروف 20280 -
الوحيد.
الدارالبيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند 
تعيين مسير جديد للشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
رقم التقييد في السجل التجاري
.Société KCH MULTI SERVICES
.471541
غرض الشركة بإيجاز  :الخدمات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
الصناعية التجارية والزراعية
املؤرخ في  11ماي  2022تم تعيين
املتعددة.
مسير جديد للشركة السيد(ة)
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
حوكيك سلوى كمسير وحيد
موالي اسماعيل  14اقامة موالي
تبعا لقبول استقالة املسير.
اسماعيل الطابق الثالث رقم 09
تم اإليداع القانوني باملحكمة طنجة  90000 -طنجة املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
املدة  التي تأسست من أجلها
يونيو  2022تحت رقم .825868
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
1080I
CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET
GESTION DES AFFAIRES

الجريدة الرسمية

10754

درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شلخ كريم  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شلخ كريم عنوانه(ا) مجمع
الفن البيت العتيق عمارة  7الطابق 1
رقم  8طنجة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد شلخ كريم عنوانه(ا) مجمع
الفن البيت العتيق عمارة  7الطابق 1
رقم  8طنجة  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .5145
1081I
FIDUCIAIRE BAMMOU

NEW ACADEMY PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
Residence Minate Allah
36, Angle Rue Loubnane et
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
KENITRA Maroc
 NEW ACADEMY PRIVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم
 201بلوك ا الطابق االول املغرب
العربي  14000 -القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
65411
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NEW :
.ACADEMY PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :استشارات

في تسيير املقاوالت
دروس في التقوية و الدعم.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
رقم  201بلوك ا الطابق االول املغرب
العربي  14000 -القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  غزالن براغتة 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة سعاد الرملي  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نادية املوي�سي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  سويد  احمد  فاطمة
الزهراء  250 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  غزالن براغتة عنوانه(ا)
شارع محمد  الخامس اقامة السالم
سنتر الشقة  10عمارة  ج 14000
القنيطرة املغرب.
السيدة  سعاد الرملي عنوانه(ا)
املغرب العربي الف  2بئر الرامي الرقم
 14000 310القنيطرة املغرب.
السيدة نادية املوي�سي عنوانه(ا)
 30زنقة كيو فال فلوري الشقة رقم
 14000 01القنيطرة املغرب.
السيدة  سويد  احمد  فاطمة
الزهراء عنوانه(ا) زاوية حمان
الفطواكي وامبارك الدكالي شقة 3
عمارة ا  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  خديجة السويدي
عنوانه(ا) دوار الشويحات ملزم
 43000قلعة السراغنة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .91477
1082I
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FIDUCIAIRE BAMMOU
السيدة  قنير سكينة 1.000 :
STUDIO INVEST
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
السيدة قنير سكينة عنوانه(ا) 28
FIDUCIAIRE BAMMOU
تجزئة كولين  2كاليفورنيا 20000
Residence Minate Allah
الدار البيضاء املغرب.
36, Angle Rue Loubnane et
األسماء الشخصية والعائلية
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،ومواطن مسيري الشركة:
KENITRA Maroc
السيدة قنير سكينة عنوانه(ا) 28
 STUDIO INVESTشركة ذات
تجزئة كولين  2كاليفورنيا 20000
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الدار البيضاء املغرب
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01يونيو 
االستقالل و شارع املرسة إقامة لبرال  2022تحت رقم .91565
أ مكتب رقم  14000 - 08القنيطرة 
1083I
املغرب
VALUE-SERVICES
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
أموبلومن البسام
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
65527
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 30ماي  2022تم إعداد القانون
VALUE-SERVICES
AV MLY RACHID RES LA
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد  PLAGE D’OR BLOC B ، 90000،
TANGER MAROC
باملميزات التالية:
أموبلومن البسام شركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
الرباط ،الطابق األر�ضي إلقامة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
كريمة  90000 - 190طنجة املغرب
.STUDIO INVEST
تأسيس شركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
محدودة ذات الشريك الوحيد 
عقارات و البنايات
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
مقاولة في االشغال املختلفة
127765
مقاولة في نقل البضائع بالسيارات
ً
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
بوزن أقل من  15طنا النقل بين املدن
 24ماي  2022تم إعداد القانون
النقل البري.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
شارع االستقالل و  شارع املرسة محدودة ذات الشريك الوحيد 
إقامة لبرال أ مكتب رقم  14000 - 08باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الشركة  99 :سنة .
تسمية الشركة متبوعة عند 
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
درهم ،مقسم كالتالي:
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أموبلومن البسام.
غرض الشركة بإيجاز  :تجهيز وبيع
املفروشات والديكور.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
الرباط ،الطابق األر�ضي إلقامة
كريمة  90000 - 190طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  أمين البسام 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  أمين البسام عنوانه(ا)
املجمع الحسني النور مجموعة
 77طابق  7رقم  90000 87طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  أمين البسام عنوانه(ا)
املجمع الحسني النور مجموعة
 77طابق  7رقم  90000 87طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .254324
1084I
omri compta sarl au

MANSORY STEEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

omri compta sarl au
N°4 LOT AL MAGHREB AL
JADID ، 92000، larache maroc
MANSORY STEEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق  5رقم 19
  90050طنجة املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري

10755

.114509
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  16ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد MANSORY STEEL
 SARL AUمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
شارع موالي اسماعيل اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق  5رقم 19
  90050طنجة املغرب نتيجة ل :الحظ املساهم الوحيد  أن الشركة
لم تنفذ أي عملية منذ إنشائها في
 20/04/2017تقرر الحل املبكر
للشركة.
و  حدد مقر التصفية ب شارع
موالي اسماعيل اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق  5رقم 19
  90050طنجة املغرب.و عين:
السيد(ة) الوهابي عبد  الغاني
و  عنوانه(ا) رقم  247تجزئة مغرب
الجديد   92000العرائش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .5094
1085I

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد  في السجل التجاري
.374813
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 NUANCES PRO EVENTمبلغ
رأسمالها  40.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  3زنقة آيت أورير
الطابق الثاني حي بورڭون شارع
موالي يوسف  20053 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :أزمة عاملية في
ميدان الحفالت و  التظاهرات نظرا
لجائحة كورونا.
و حدد مقر التصفية ب  3زنقة
آيت أورير الطابق الثاني حي بورڭون
شارع موالي يوسف 20053 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) سعد  مزكوط و 
عنوانه(ا) رقم  12زنقة اركانة طابق
 3الشقة  20053 3الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و  محل تبليغ العقود و 
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يونيو  2022تحت رقم .826500
1086I

NUANCES PRO EVENT

CABINET BENISSA

HAYTAM CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

HAYTAM CONSEIL
Lotissement Loubna 45
1 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc
 NUANCES PRO EVENTشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3زنقة
آيت أورير الطابق الثاني حي بورڭون
شارع موالي يوسف 20053 -

HFD FIBER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
Avenue Hafid Ibn Abdelbar
Résidence Al Andalouses
Anzarane 3ème étage N° 15
N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc
 HFD FIBERشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  127شارع
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس
الطابق الثالث رقم 90000 - 15
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.108591
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد   HFD FIBERمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  127شارع حافظ
ابن عبد البار اقامة االندلس الطابق
الثالث رقم  90000 - 15طنجة
املغرب نتيجة ل  :توقف نشاط
الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  127شارع
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس
الطابق الثالث رقم 90000 - 15
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) زينب الحافظي و 
عنوانه(ا) حي الجراري  2زنقة  74رقم
 90000 2طنجة 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  31ماي
 2022تحت رقم .4983
1087I
CABINET SEDDIK & ASSOCIES

شركة املطاحن الكبرى الفاسية

LES GRANDS MOULINS
FASSIS
شركة املساهمة
تفويت حصص

LES GRANDS MOULINS FASSIS
SA
شركة مساهمة
رأسمالها  90.000.000درهم

الجريدة الرسمية

10756

املقر االجتماعي:زاوية زنقة ايميل
برونيه ولويس فيري−الدار البيضاء
مصادقة على تفويت أسهم
 I/بمقت�ضى محضر اجتماع
مجلس اإلدارة بتاريخ  25ابريل 2022
ملساهمي شركة املطاحن الكبرى
الفاسية LES GRANDS MOULINS
 ،FASSIS SAتمت املصادقة على
ما يلي :
تفويت  449.980سهم من
•
طرف السيد  إدريس حمدي لفائدة 
شركة FANNA CAPITAL SARLفانا
كابيتال
ن
تعديل القانو األسا�سي
•
للشركة
II/تم اإليداع بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
يوم  31ماي 2022تحت رقم
825879
III/تم إيداع التصريح بتعديل
السجل التجاري بالدار البيضاء يوم
 31ماي 2022تحت رقم .18503
بمثابة اعالن
1088I
FIDPER

شركة الطريق نحو التميز

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDPER
OUISLANE ، 50080، MEKNES
MAROC
شركة الطريق نحو التميز شركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1
ترعة حي بوجدي  2توالل 50100 -
مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.43939
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة الطريق نحو  التميز مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  1ترعة حي

بوجدي  2توالل  50100 -مكناس
املغرب نتيجة ل  :عدم تحقيق الهدف
من تأسيس الشركة..
و  حدد مقر التصفية ب رقم 1
ترعة حي بوجدي  2توالل 50100 -
مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد املجيد الدري�سي و 
عنوانه(ا) ويسالن  50080مكناس
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  02يونيو 
 2022تحت رقم .239
1089I
جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

IYADTECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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الكمبيوتر.
* صيانة أجهزة الكمبيوتر.
ى
* خدمات الكمبيوتر األخر ..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الجامعة العربية رقم  18الطابق
االول تطوان تطوان  93000تطوان
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد صبري قمرة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة  خليلة املرابط 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  صبري قمرة  عنوانه(ا)
شارع الجامعة العربية فيال تينا رقم
 18تطوان  93000تطوان املغرب.
السيدة  خليلة املرابط عنوانه(ا)
شارع الجامعة العربية فيال تينا رقم
 18تطوان  93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  صبري قمرة  عنوانه(ا)
شارع الجامعة العربية فيال تينا رقم
 18تطوان  93000تطوان املغرب
السيدة  خليلة املرابط عنوانه(ا)
شارع الجامعة العربية فيال تينا رقم
 18تطوان  93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1303
1090I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول ،إقامة باب
العقلة د ،الطابق األر�ضي ،تطوان
تطوان ،93000 ،تطوان املغرب
 IYADTECHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجامعة العربية رقم  18الطابق
االول تطوان تطوان  93000تطوان
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
31657
TAMOUDA NAUTICAL
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 17ماي  2022تم إعداد القانون
SERVICE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  شارع الحسن األول ،إقامة باب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :العقلة د ،الطابق األر�ضي ،تطوان
تطوان ،93000 ،تطوان املغرب
.IYADTECH
غرض الشركة بإيجاز  :بيع أجهزة  TAMOUDA NAUTICAL SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن
زيدون ،اقامة الخيرالدا  3رقم 67
طنجة طنجة  90090طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
127785
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 12ماي  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 :
.TAMOUDA NAUTICAL SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
وتأجير جميع املراكب ..
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة ابن
زيدون ،اقامة الخيرالدا  3رقم 67
طنجة طنجة  90090طنجة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة  ماريا فانيسا رويز باينا
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  ماريا فانيسا رويز باينا
عنوانه(ا) شارع كروناد اقامة
الخيرالدا  3الطابق  3شقة رقم 67
طنجة  90900طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  ماريا فانيسا رويز باينا
عنوانه(ا) شارع كروناد اقامة
الخيرالدا  3الطابق  3شقة رقم 67
طنجة  90900طنجة املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .5148
1091I
ACT FINANCE

NOR SUD DE TRANSPORT
ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ACT FINANCE
169BD MOULAY IDRISS
1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC
Nor Sud de Transport et
Materiaux de construction
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي  35شارع
حسن السكتاني  20000 -الدار
البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.132605
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أكتوبر  2006تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
يونيو  2007تحت رقم .296775
1092I
FOUZMEDIA

JUMP CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 JUMP CONSULTINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية

الجريدة الرسمية

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65465
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 JUMP :
.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :اإلستشارة 
في تسيير الشركات.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نجوى برا�ضي عنوانه(ا)
شارع محمد  الخامس عمارة  ب 2ع
القدس الشقة  19حي الحدائق بئر
الرامي الشرقية  14000القنيطرة 
املغرب.
السيدة  حنان بريشة عنوانه(ا)
املنزه  32 2 2بئر الرامي الشرقية
 14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نجوى برا�ضي عنوانه(ا)
شارع محمد  الخامس عمارة  ب 2ع
القدس الشقة  19حي الحدائق بئر
الرامي الشرقية  14000القنيطرة 
املغرب
السيدة  حنان بريشة عنوانه(ا)
املنزه  32 2 2بئر الرامي الشرقية
 14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .-
1093I

10757
FIDUCIAIRE ENNOUR

ZAINOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN
ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC
 ZAINOSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 240
زنقة خريبكبة  23200 -الفقيه بن
صالح املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4897
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  12ماي  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «مقاول لنقل
البضائع بواسطة العربات التي تكون
حمولتها املعتمدة  مساوية أو  أكتر
من  15طن النقل بين املدن  -أستراد
و  تصدير» إلى «بيع قطع الغيار و 
مستلزمات السيارات كنشاط رئي�سي
مع االحتفاظ باألنشطة السالفة
الذكر «.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 19ماي  2022تحت رقم .142/2022
1094I
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

« شونجي مراكش أنترنسيونال
كنسولتينك» « -ش.م.أ.ك»

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK
 62شارع سيدي عبد الرحمان
الشقة  ،20200 ، 1الدار البيضاء
املغرب
« شونجي مراكش أنترنسيونال
كنسولتينك» « -ش.م.أ.ك» شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 6
املغرب  0000الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.404693
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  24ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد  « شونجي
مراكش أنترنسيونال كنسولتينك» -
«ش.م.أ.ك» مبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 10
زنقة الحرية الطابق الثالث شقة رقم
 6املغرب  0000الدار البيضاء املغرب
نتيجة ل  :صعوبة في االستمرار في
العمل.
و حدد مقر التصفية ب  10زنقة
الحرية الطابق الثالث شقة رقم 6
املغرب  0000الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) جيل سيرج إيڤ غوتيي
و  عنوانه(ا)  3طريق البوالنري
 72560شونجي 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 بالدار البيضاء بتاريخ 03
يونيو  2022تحت رقم .826485
1095I
KASBAT

KASBAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KASBAT
APPT 6 IIM 1756 LOT OULED
ZAERS ، 10010، AIN AOUDA TEMARAاملغرب
 KASBATشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 6
عمارة  1756تجزئة اوالد زعير عين
العودة  100010 -عين العودة 
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10758

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
136423
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 :
.KASBAT
غرض الشركة بإيجاز  :البناء و 
اشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
 6عمارة   1756تجزئة اوالد زعير
عين العودة   100010 -عين العودة 
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املرني�سي مصطفى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  املرني�سي مصطفى
عنوانه(ا) زنقة والد ميمون رقم 10
حي الكفاح القرية سال  10000سال
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املرني�سي مصطفى
عنوانه(ا) زنقة والد ميمون رقم 10
حي الكفاح القرية سال  10000سال
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة  بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .01123
1096I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

FATH EL YAQOUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم  ،234شارع فلسطين حي
القدس  2ش  ،25000 ، 2خريبكة
املغرب
 FATH EL YAQOUTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  9بني
شكدال حي الفتح سفلي 25000 -
خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
7523
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 03فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FATH :
. EL YAQOUT
غرض الشركة بإيجاز :
IMMEUBLE
,PROMOTEUR
IMMOBILIER ,TRAVAUX DIVERS
.OU CONSTRUCTION
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  9بني
شكدال حي الفتح سفلي 25000 -
خريبكة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  اليقوتي يوسف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد  فتاح مصطفى 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اليقوتي يوسف عنوانه(ا)
مركز الجمعة السعادة  2الرقم  5أ
والد عبدون  25000خريبكة املغرب.
السيد  فتاح مصطفى عنوانه(ا)
درب الحاج الكبير أوالد عبدون
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 25000خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليقوتي يوسف عنوانه(ا)
مركز الجمعة السعادة  2الرقم  5أ
والد عبدون  25000خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  17مارس
 2022تحت رقم .127
1097I
cabinet el kharraz mohamed dia eddine

دوس مارينوس DOS
MARINOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet el kharraz mohamed dia
eddine
résidence al andalus av
Mohamed yazidi bloc g apt
4 tetouan ، 93000، tetouan
maroc
دوس مارينوس DOS MARINOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  111شارع
سيدي سليمان طابق 0مرتيل -
 93150مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
31649
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 16ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :دوس
مارينوس .DOS MARINOS
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
األسماك بالجملة وبالتقسيط
عنوان املقر االجتماعي 111 :
شارع سيدي سليمان طابق 0مرتيل
  93150مرتيل املغرب.املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد حنون  500 :حصة
بقيمة  100,00درهم للحصة .
السيد  عبد  الواحد  القزطيطي :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد حنون عنوانه(ا) حي
الشبار الجديد شارع سيدي سليمان
رقم  39150 123مرتيل املغرب.
السيد  عبد  الواحد  القزطيطي
عنوانه(ا) حي احريق الطريق الجهويه
زنقه ا رقم  39150 14مرتيل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حنون عنوانه(ا) حي
الشبار الجديد شارع سيدي سليمان
رقم  39150 123مرتيل املغرب
السيد  عبد  الواحد  القزطيطي
عنوانه(ا) حي احريق الطريق الجهويه
زنقه ا رقم  39150 14مرتيل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .1287
1098I
أحمد الفراوي

NADIAHAMID PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

أحمد الفراوي
 33درب امليتر ص ب  345صفرو ،
 ،31000صفرو املغرب
 NADIAHAMID PROMOشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  350 :حي
الرشاد 1بنصفار  31000 -صفرو 
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2539
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05ماي  2022تقرر حل
 NADIAHAMID PROMOشركة
ذات املسؤولية املحدودة  مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  350حي الرشاد1

الجريدة الرسمية
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بنصفار  31000 -صفرو  املغرب
نتيجة اللظروف االقتصادية الغير
مالئمة منها ارتفاع االسعار واملنافسة
الشرسة.
و عين:
السيد(ة) نادية الشبل و 
عنوانه(ا)  1126حي زالغ بنصفار
 31000صفرو  املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  05ماي  2022وفي  350حي
الرشاد 1بنصفار  31000 -صفرو 
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو  بتاريخ  03يونيو 
 2022تحت رقم .198
1099I
FOUZMEDIA

ISKANE LACCHEB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 ISKANE LACCHEBشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
 264الزنقة  39حي اإلرشاد الطابق
األر�ضي محل رقم 14000 - 2
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
65153
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 بمختصر تسميتها :

.ISKANE LACCHEB
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 264الزنقة  39حي اإلرشاد الطابق
األر�ضي محل رقم 14000 - 2
القنيطرة املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  محمد  األشهب عنوانه(ا)
الوفاء  01رقم 14000 1837
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد  األشهب عنوانه(ا)
الوفاء  01رقم 14000 1837
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01يونيو 
 2022تحت رقم .-
1100I
مجموعة أطلنتيك للمحاسبة

PARA HAY MOHAMMADI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم  3الطابق الثاني عمارة 
 22زنقة العادل حي اجنان عيالن،
 ،46000آسفي املغرب
PARA HAY MOHAMMADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األر�ضي بقعة  1812حي املحمدي -
 46000آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري :
12865
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 20ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية

10759

محدودة ذات الشريك الوحيد 
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PARA :
.HAY MOHAMMADI
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
اللوازم و املعدات الشبه صيدلية و 
الشبه الطبية ،بيع أدوات التجميل،
مركز للتجميل ،و  بصفة عامة كل
العمليات املرتبطة بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة بغرض الشركة.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
األر�ضي بقعة  1812حي املحمدي -
 46000آسفي املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سناء ندير  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  سناء ندير عنوانه(ا)
رقم  28زنقة  10حي السالم 46000
آسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  سناء ندير عنوانه(ا)
رقم  28زنقة  10حي السالم 46000
آسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .823
1101I
SOFINACTE

QUICK ACTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOFINACTE
BD. ABDELLAH
CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
ABRAR » N° 44 BUREAU 22.
5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 QUICK ACTIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق عين
الشقف تجزئة رياض الياسمين
قطعة  237س  30050 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري :
72783
بمقت�ضى عقد  عرفي مؤرخ في
 10ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.QUICK ACTION
غرض الشركة بإيجاز  - :تاجر
مستورد بالجملة
 بائع ملعدات التجميل وتصفيفالشعر .
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
عين الشقف تجزئة رياض الياسمين
قطعة  237س  30050 -فاس
املغرب.
املدة  التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد  مو�سى عدنان مو�سى
الخطيب  250 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيدة غادة مصطفى عبدالقادر
الزين  250 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيدة ناريمان عدنان مو�سى
الخطيب  250 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد  مومن محمد نايف
الجعبري  250 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  مو�سى عدنان مو�سى
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الخطيب عنوانه(ا) حمزة  ماركا
 000000عمان األردن.
السيدة غادة مصطفى عبدالقادر
الزين عنوانه(ا)  236قطعة النسيم
الطابق  2شقة  6ليساسفة الحي
الحسني  20190الدار البيضاء
املغرب.
السيدة ناريمان عدنان مو�سى
الخطيب عنوانه(ا)  236قطعة
النسيم الطابق  2شقة  6ليساسفة
الحي الحسني  20190الدار البيضاء
املغرب.
السيد  مومن محمد نايف
الجعبري عنوانه(ا)  236قطعة
النسيم الطابق  2شقة  6ليساسفة
الحي الحسني  20190الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مو�سى عدنان مو�سى
الخطيب عنوانه(ا) حمزة  ماركا
 000000عمان األردن
السيدة غادة مصطفى عبدالقادر
الزين عنوانه(ا)  236قطعة النسيم
الطابق  2شقة  6ليساسفة الحي
الحسني  20190الدار البيضاء
املغرب
السيدة ناريمان عدنان مو�سى
الخطيب عنوانه(ا)  236قطعة
النسيم الطابق  2شقة  6ليساسفة
الحي الحسني  20190الدار البيضاء
املغرب
السيد  مومن محمد نايف
الجعبري عنوانه(ا)  236قطعة
النسيم الطابق  2شقة  6ليساسفة
الحي الحسني  20190الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  03يونيو 
 2022تحت رقم .2421
1102I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

HKS DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

cabinet el kharraz mohamed dia
eddine
résidence al andalus av
Mohamed yazidi bloc g apt
4 tetouan ، 93000، tetouan
maroc
 HKS DISTRIBUTIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الذي تم
تحويله من شارع واد اللوكوس عماره
الفتح رقم  43الطابق االر�ضي تطوان
إلى شارع الجيش امللكي زنقه املهدي
ابن تومرت عماره الشكري رقم 173
  93040تطوان املغرب.تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.29643
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد  (ة) سفيان البراق
 300حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) هيثم
القسطيط بتاريخ  18ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  02يونيو 
 2022تحت رقم .1309
1103I
استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية
عدد  5719بتاريخ  8يونيو 2022
باإلعالن الذي يحمل رقم 799I
صفحة رقمي  10313و 10314

TIGRA DISTRIBUTION
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 - 1الشكل القانوني    :شركة
األسهم املبسطة.
 - 2التسمية TIGRA :
.DISTRIBUTION
 - 3الهدف االجتماعي    :استيراد و 
صناعة و توزيع قطع غيار السيارات
و الشاحنات و الدراجات النارية.
 - 4املقر االجتماعي     :الدار
البيضاء 8 ،زنقة علي عبد  الرزاق،
الطابق .3
 - 5املدة   99 :سنة إبتداءا من
تاريخ تسجيل الشركة بالسجل
التجاري.
 - 6السنة   االجتماعية  :من 1
يناير إلى  31دجنبر.
 - 7الرأسمال  :حدد في
( )1.000.000,00درهم مقسمة إلى
ألف ( )1.000سهم من فئة ألف
( )1000,00درهم للسهم ،كاملة
األداء واإلبراء.
 - 8املساهمة النقدية :
الشركة  999.000,00درهم :
AUTOMOTIVE DISTRIBUTION
ALMAL
الشركة
MEDITERRANEE
INVEST
 1.000,00درهم.
 - 9الرئيس :
AUTOMOTIVE
الشركة
 DISTRIBUTION SAممثلة من
طرف رئيسها السيد  الودغيري
اإلدري�سي  الحسني خالد.
 - 10اإليداع القانوني ׃   تم  
باملحكمة   التجارية بالدار البيضاء  
تحت رقم   824396بتاريخ  19ماي
2022.
 - 11السجل التجاري   :تم تسجيل
الشركة بالسجل التجاري لدى
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بنفس التاريخ تحت رقم .543475

SOCIETE PAR ACTIONS
THALES 3D MAROC
)SIMPLIFIEE (SAS
شركة أسهم مبسطة ذات الرأسمال
تأسيس شركة
 570.000,00يورو
في إطار العقد  العرفي املؤرخ في
املقر االجتماعي  :املنطقة الحرة 
 31مارس  2022بالدار البيضاء ،تم
للصادرات بالنواصر ،ميدبارك،
اإلتفاق على وضع القانون األسا�سي
تجزئة  27.000 ،19النواصر،
لشركة األسهم املبسطة  ذات
الخصائص التالية:
الدار البيضاء – املغرب

مسجلة بالسجل التجاري
للدار البيضاء تحت عدد 341423
إعالن قانوني
عقب املشاورة  الخطية بتاريخ
 ،22/03/2022وقرارات رئيس بتاريخ
 13/05/2022تقرر ما يلي :
اإلحاطة علما باستقالة السيد 
فريديريك لورشايدر من مهامه
كعضو في اللجنة التنفيذية للشركة ؛
التخفيض من رأسمال الشركة
بدافع خسائر قدرها مليون ومائتان
وواحد وسبعون ألف وستمائة
( )1.271.600,00يورو ،لتقليصه
إلى أربعمائة وأربعة وخمسين ألف
وثمانمائة ( )454.800,00يورو ؛
اإلحاطة علما باإلدراك النهائي
للزيادة  من رأسمال الشركة
بمبلغ مائة وخمسة عشر ً
ألفا
ومائتين ( )115.200,00يورو 
لرفعه الى خمسمائة وسبعين ً
ألفا
( )570.000,00يورو  مما أدى
ً
إلى إنشاء  1.152سهما مرقمة
ً
حديثا من  4548إلى ،5700
مدفوعة بالكامل عند  االكتتاب،
مخصصة بالكامل لشركة THALES
 INTERNATIONAL SAS؛
تحويل الشركة إلى شركة أسهم
ً
مبسطة وفقا ألحكام املادة  43-2من
القانون رقم  5-96بصيغته املعدلة
واملتممة ،لالمتثال لألحكام القانونية
السارية ؛
اعادة  صياغة النظام األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني في قلم
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ  26/05/2022تحت عدد
 825219والتسجيل التعديلي في
السجل التجاري بالدار البيضاء
بتاريخ  26/05/2022تحت عدد
.18115
لإليداع،
الرئيس
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 - .IIإعالنات قضائية
وستقبل التعرضات بمصلحة
املحكمة التجارية بالرباط
ي
السجل التجار باملحكمة التجارية
ملف رقم 2022/27 :
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
حساب رقم 5075 :
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
الطرف األول :
النشرة الثانية
ميساء قدو ،رقم بطاقة التعريف
رئيس مصلحة السجل التجاري
الوطنية  A393544 :مغربية
 13مكرر
الجنسية.
الطرف الثاني :
املحكمة التجارية بالرباط
فاطمة اسالوي ،رقم بطاقة
ملف رقم 2022/29 :
التعريف الوطنية A335427 :
حساب رقم 5077 :
مغربية الجنسية.
الطرف األول :
األصل التجاري  :بيع املالبس.
مزهار نادية ،رقم بطاقة التعريف
العنوان  :رقم  8الطابق السفلي الوطنية  B435126 :مغربية
املركز التجاري ايت باها الرباط شارع الجنسية.
الحسن الثاني.
الطرف الثاني :
رقم السجل التجاري .109464 :
شركة PHARMACIE MAZHAR
وستقبل التعرضات بمصلحة مسيرها القانوني مازهار نادية.
مقرها االجتماعي  :رقم  127امل 3
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ( )15ح.ي.م الرباط.
األصل التجاري  :صيدلية
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
العنوان  :رقم  127امل  3ح.ي.م
النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري
الرباط.
رقم السجل التجاري .47158 :
 12مكرر
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
املحكمة التجارية بالرباط
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
ملف رقم 2022/28 :
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
حساب رقم 5076 :
النشرة الثانية
الطرف األول :
رئيس مصلحة السجل التجاري
سميلي وديعة ،رقم بطاقة
 14مكرر
التعريف الوطنية BE473207 :
مغربية الجنسية.
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
الطرف الثاني :
ملف رقم 130540 :
PHARMACIE
شركة
حساب رقم 18443 :
 AL MASBAH AL KABIRمسيرها
بيع أصل تجاري
القانوني سميلي وديعة ،مقرها
فوت :
االجتماعي  :حي الكورة رقم  9ح.ي.م
السيد يوسف عسال الحامل
الرباط.
الوطنية
التعريف
لطاقة
األصل التجاري  :صيدلية
.BK519531
العنوان  :حي الكورة رقم  9ح.ي.م
لفائدة :
الرباط.
السيد ياسين صبري الحامل
ي
رقم السجل التجار  .54716 :لطاقة التعريف الوطنية BJ370888

السيد  محمد  صبري الحامل
لطاقة التعريف الوطنية .BJ457466
مجموع األصل التجاري املتواجد 
بالدار البيضاء زاوية زنقة  53و56
درب القريعة متجر  9معد لبيع
املالبس الجاهزة بنصف الجملة.
واملسجل بالسجل التجاري رقم
.439962
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 15مكرر

تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
ETABLISSEMENT
BERRADA
 ET MIYARAشركة ذات مسؤولية
محدودة  بشريك واحد  مقرها
االجتماعي  12 :شارع محمد 
السادس ،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 اإلنشاء النهائي
لهذه الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء  12شارع محمد 
السادس ،الدار البيضاء واملسجل
بالسجل التجاري بالدار البيضاء
تحت رقم .436500
وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية مكتب
السجل التجاري بالدار البيضاء داخل
أجل خمسة عشر ( )15يوما املوالي
للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدمة
ملف رقم 130614 :
حساب رقم 19412 :
ورثة الهالك ميارة  محمد وهم
السادة :
السيد عزيز ميارة ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية  BE41945؛
السيد احمد ميارة ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية  BE417579؛
السيد مهدي ميارة ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية  BE696604؛
السيدة نزهة ميارة ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية  BE75297؛
رئيس كتابة الضبط
السيدة هند ميارة ،الحاملة لبطاقة
 16مكرر
التعريف الوطنية  BE616060؛
السيدة مريمميارة،الحاملة لبطاقة
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
التعريف الوطنية  BE747914؛
عقد تقدمة
السيدة  زكية ميارة ،الحاملة
ملف رقم 130640 :
لبطاقة التعريف الوطنية  BE77445؛
حساب رقم 19889 :
السيدة  كنزة  ميارة ،الحاملة
السيد عليد محمد،الحامل لبطاقة
لبطاقة التعريف الوطنية  B99659؛
بصفتهم ممثلو للشخص التعريف الوطنية  BK183684؛
السيدة  عليد لطيفة ،الحامل
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم  436500لبطاقةالتعريفالوطنية BK183683؛
وبصفتهم مسيرو لشركة في طور
السيدة  عليد  خديجة ،الحاملة
لبطاقةالتعريفالوطنية BK325590؛
التكوين خصائصها كالتالي :
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السيدة عليد مينة،الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية  BK96860؛
السيدة  عليد  نعيمة ،الحاملة
لبطاقةالتعريفالوطنية BK512567؛
بصفته ممثلو للشخص الطبيعي
ومسجلون بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 447686
وبصفتهم شركاء لشركة في طور
التكوين خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
 SANCY51 SARLشركة ذات
مسؤولية محدودة  بشريك واحد 
مقرها االجتماعي 62LOT QULFQ :
EXTENSION RUE 103 ETG 2
.OUFFQ
تم املساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم
األصل التجاري للشخص الطبيعي
وتصبح الشركة مالكة للعناصر
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها
في السجل التجاري.
سيكون للشركة املستفيدة  من
هذه التقدمة كامل امللكية لألصل
التجاري الحال تقدمته ابتداء من
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا
االنتفاع ابتداء من اإلنشاء النهائي
لهذه الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء 62LOT QULFQ
EXTENSION RUE 103 ETG 2
 OUFFQواملسجل بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم .447686
وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية مكتب
السجل التجاري بالدار البيضاء داخل
أجل خمسة عشر ( )15يوما املوالي
للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
تفويت حق الكراء
ملف رقم 130642 :
حساب رقم 19973 :
فوتت السيدة  سارة  عشلوج،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
 BH379309واملسجلة بالسجل
التجاري تحت رقم  404550؛
والسيدة نبيلة عشلوج،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
 BH350884واملسجلة بالسجل
التجاري تحت رقم .404552
لفائدة  شركة MOROCCAN
 PRIVATE PARTNERS SARLمقرها
االجتماعي بالدار البيضاء  19شارع
الزئبق حي الراحة ،حي بوسيجور
واملسجلة بالسجل التجاري تحت
رقم .237157
جميع حق الكراء التابع للعقار
الكائن بالدار البيضاء رقم  108شارع
 6نونبر قرية الجماعة الذي يضم
السجل التجاري  404552و.404550
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء
داخل أجل خمسة عشر ( )15يوما
املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 18مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
تفويت حق الكراء
ملف رقم 130644 :
حساب رقم 19975 :
السيد  طارق عدي ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم BK122656
بصفته ممثل للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  374598وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين،
خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة
PHARMACIE IBN SINA HAY
 MOHAMMADI SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 
مقرها االجتماعي ب الدار البيضاء
رئيس كتابة الضبط
 319شارع الشهداء ،بلوك  15حي
 17مكرر املحمدي.
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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 من اإلنشاء النهائي
لهذه الشركة األصل التجاري الكائن
بالدار البيضاء ب الدار البيضاء
 319شارع الشهداء بلوك  ،15حي
املحمدي واملسجل بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم .374598
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء
داخل أجل خمسة عشر ( )15يوما
املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 19مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

بيع جزئي ألصل تجاري

العمالء املرتبطون بالشهرة.
بيانات الكمبيوتر (الصفحة .)5
حقوق امللكية الفكرية املتعلقة
بالنشاط املوسيقي (الصفحة .)6
العالمات التجارية (بقدر ما هي
مسجلة) الصفحة .)7
الحقوق وااللتزامات املرتبطة
بالعقود املدرجة في امللحق 1
(الصفحة .)16
رسوم االتصاالت (الصفحة .)8
أنظمة تكنولوجيا املعلومات
(الصفحة .)8
كل محتوى الذي ال يتم تخزينه
ويمكن الوصول إليه على DAM
التنسيق املتفق عليه (الصفحة .)5
املعلومات الصفحة .7
السجالت (الصفحة .)8
جميع الحسابات املصرفية التي
تستخدمها قنوات املغرب بشكل
رئي�سي في إطار النشاط املوسيقي
املغربي وجميع الحقوق األخرى
واألصول غير ملموسة التي تمتلكها أو 
تمنحها قنوات املغرب واملستخدمة
بشكل أسا�سي فيما يتعلق بالنشاط
املوسيقي املغربي.
البنود امللموسة :
املعدات املدرجة في امللحق 2
(الصفحة .)17
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

ملف رقم 130646
حساب 20052 :
فوتت شركة QANAWAT SARL
 »AUاملمثلة من طرف السيد عدنان
عمر عوض العبثاني اماراتي الجنسية
الحامل لجواز السفر RLJZ87420
لفائدة  شركة QANAWAT MUSIC
 »MOROCCO SARLاملمثلة
من طرف السيدة  ايمان فساح
عن رئيس كتابة الضبط
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
 20مكرر
رقم  BJ276411بيع جزئي األصل
التجاري املتواجد  بالدار البيضاء املحكمة التجارية بالدار البيضاء
هبة أصل تجاري
TECHNOPARK ROUTE DE
 NOUCEURواملسجلة بالسجل
ملف رقم 130648
التجاري رقم .262325
حساب 20277 :
وصف عناصر الشهرة املنقولة
فوت السيد  أحمد نافع الحامل
البنود غير ملموسة :
لبطاقة التعريف الوطنية B213958
الحق في االدعاء بأنه خليفة البائع لفائدة  السيدة  رقية نافع الحاملة
لبطاقة التعريف  BE753460مجموع
في نية حسنة.
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األصل التجاري لفائدة  السيدة 
رقية نافع الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية  B213958املعد للخياطة
واملتواجد  بالدار البيضاء  30زنقة
بالون الزاس واملسجل بالسجل
التجاري رقم .137962
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 21مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

بيع أصل تجاري

ملف رقم 130650
حساب 20341 :
فوت ورثة املرحومة فاطمة
اوتنيل االدري�سي :
السيد  محمد  اوتنيل االدري�سي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.A25871
والسيدة يجة ايت اوفقير
الحاملة   لبطاقة التعريف الوطنية
.A144171
لفائدة  السيدة  كنزة  عمراني
الجوطي الحاملة   لبطاقة التعريف
الوطنية .C944783
مجموع األصل التجاري املعد 
لصيدلية املسماة  PHARMACIEN
COMPING DE TAMARIS
واملتواجد  بالدار البيضاء كلم 19
طريق ازمور زاوية طريق طماريس دار
بوعزة واملسجل بالسجل التجاري
رقم .234540
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
مكتب السجل التجاري بالدار
البيضاء داخل أجل خمسة عشر
يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 22مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130652 :
حساب رقم 20343 :
عقد تقدمة
السيدة  امينة بوعالم الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم B383133
بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي
ومسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  191418وبصفتها
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها التالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  
PHARMACIE BOUALAM SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد مقرها االجتماعي بالدار
البيضاء حي السوارت زنقة  5رقم 54
عين البرجة 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 بحي السوارت زنقة  5رقم
 54عين البرجة ،واملسجل بالسجل
التجاري بالدار البيضاء تحت رقم
.191418
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء داخل أجل خمسة
عشر يوما املوالي للنشرة  األولى
والثانية بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 23مكرر

10763

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130654 :
حساب رقم 20364 :

بيع أصل تجاري

فوت السيد  العربي اخدايش
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 EB120800لفائدة  السيدة  ايمان
بوسعيد  الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية  BK612229مجموع األصل
التجاري املعد ملقهى املتواجد بالدار
البيضاء تجزئة الوفاق عمارة  50
رقم  2عين السبع واملسجل بالسجل
التجاري رقم .449554
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

 24مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130656 :
حساب رقم 20412 :

بيع أصل تجاري

فوت السيد  بالعسري امحمد 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 B189525لفائدة  السيد  بلعسري
رشيد  الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية  A421632السيد  بلعسري
عادل الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية  A607326السيد  بلعسري
محمد  الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية A435481
مجموع األصل التجاري املعد لبيع
املالبس للرجال والنساء واالطفال
املتواجدة بالدار البيضاء  ،44شارع
الزاس واملسجل بالسجل التجاري
رقم .122818
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

 25مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130658 :
حساب رقم 20437 :
عقد تقدمة
السيدة نادية غريب الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم C286378
بصفتها ممثلة للشخص الطبيعي
ومسجلة بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  419630وبصفته
مسير وحيد لشركة في طور التكوين
خصائصها التالي :
تم تصريح على ما يلي :
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  
NADUSHKA BEAUTE SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد  مقرها االجتماعي
بالدار البيضاء زنقة ابو  الوقت
عمارة   G7N°4بوركون 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 زنقة ابو الوقت عمارة 
 G7N°4بوركون واملسجل بالسجل
التجاري بالدار البيضاء تحت رقم
.419630
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء داخل أجل خمسة
عشر يوما املوالي للنشرة  األولى
والثانية بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

 26مكرر

10764

استدراك خطإ وقع في الجريدة 
الرسمية رقم  5704بتاريخ  21رجب
 23( 1443فبراير  )2022إعالن
رقم  ،23الصفحة .3507
 - 1بدال من :
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التصفية والتسوية
القضائية
فتح مسطرة التصفية القضائية
في حق شركة سوالوتاير
إشعار
......................................................
......................................................
بفتح مسطرة التصفية القضائية
في حق شركة سوالوتاير
......................................................
......................................................
يقرأ :
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التصفية والتسوية
القضائية
فتح مسطرة التسوية القضائية
في حق شركة سوالوتاير
إشعار
......................................................
......................................................
بفتح مسطرة التسوية القضائية
في حق شركة سوالوتاير
(الباقي بدون تغيير).

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية
اشعار
شركة حدائق املعمورة ش.م.م .في
شخص ممثلها القانوني
RC N° : 5583
بمقت�ضى الحكم الصادر
بتاريخ  5ماي  ،2022في امللف
رقم  2021/8319/44رقم الحكم
 2022/22قضت املحكمة التجارية
بطنجة :
بفسخ مخطط االستمرارية   في
مواجهة شركة حدائق املعمورة  ،
ش.م.م .في شخص ممثلها القانوني
قضائيا مقرها االجتماعي  44 :شارع
سبتة املحنش تطوان وفتح مسطرة 

الجريدة الرسمية
التصفية القضائية في مواجهتها.
بتعيين السيد  محمد  سعيد 
حجاجي قاضيا منتدبا والسيد 
محمد الزنطاري نائبا والسيد احمد 
بورباع سنديكا وعليه فاملطلوب من
الدائنين التصريح بديونهم للسنديك
املعين ضمن قائمة موقعة تتضمن
املبالغ املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ
هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا
للمواد .584
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

املحكمة التجارية بأكادير

28

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
ملف رقم 2022/21 :
حساب خصو�صي
بمقت�ضى عدد عرفي مؤرخ في
 25أبريل  2022مسجل بأكادير
بتاريخ  5ماي  2022قدمت السيدة 
فيروز بوجبير والساكنة بزنقة
التوفيق رقم  6حي النجاح ،الحاملة
للبطاقة الوطنية V180434
أكادير ،شركة فارما�سي تيبا
دارت ،الكائن مقرها االجتماعي في
 2658ايت موالي حي تدارت انزا،
أكادير ،في طور التأسيس ،جميع
األصل التجاري الكائن ب 2658
ايت موالي حي تدارت انزا ،أكادير
واملعد لغرض الصيدلة واملسجل
بالسجل التجاري  56998بجميع
عناصره املادية واملعنوية كحصة في
شركة قوم بمبلغ  882.000درهم.
وبذلك فإن رئيسة مصلحة كتابة
الضبط تعلن لكل ذي مصلحة أن
التعرضات تسجل داخل أجل الخمسة
عشر ( )15يوما بمكتب ضبط املحكمة
التجارية بأكادير املوالية للنشرة الثانية
طبقا للمواد  84 ،83و 104من مدونة
التجارة.
النشرة األولى
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املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد تفويت حقوق
مشاعة في أصل تجاري
ملف رقم 2022/19 :
حساب رقم 2754 :
بمقت�ضى عقد  رسمي حرره
األستاذ  عبد  الوهاب الصديقي،
املوثق بوجدة ،بتاريخ  12يوليو 
 ،2021مسجل بوجدة  بتاريخ 8
سبتمبر  ،2021فوت السيدان :
محمد الداودي  :الساكن بوجدة،
شارع جاكارطا تجزئة رشيد رقم .4
زكرياء الداودي  :الساكن بوجدة،
شارع جاكارطا تجزئة رشيد رقم .4
للسيد :
محمد كريم  :الساكن بوجدة ،حي
النور طريق عين بني مطهر زنقة س 3
رقم .7
جميع حقوقهم املشاعة في األصل
التجاري املستغل في بيع املجوهرات،
الكائن بوجدة ،25 ،سوق الشراكة،
املقيد  بالسجل التجاري تحت رقم
 69604و 69606تحليلي ،بثمن
إجمالي قدره  400.000درهم.
تقبل التعرضات أمام املحكمة
التجارية بوجدة  داخل أجل أقصاه
خمسة عشر يوما املوالية للنشرة 
الثانية  -تطبيقا للمادة  84من مدونة
التجارة.
النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

 45مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة

تحويل األصل التجاري من شخص
طبيعي إلى شخص معنوي

ملف رقم 04/2022 :
حساب رقم 23668/2022 :
بمقت�ضى عقد  عرفي مصادق
عليه بتاريخ  11فبراير  2022ومسجل
بتاريخ  14فبراير  2022تم تحويل
شخص طبيعي موضوع األصل
التجاري رقم  112340املعد لصيدلية
املسماة صيدلية سباعي الكائنة بدوار
تحت جميع التحفظات
رئيسة مصلحة كتابة الضبط
الركيبيين رقم  7محطة افريقيا عين
 44مكرر عتيق تمارة إلى شركة اسمها صيدلية

سباعي عتيق ذات الشريك الوحيد 
رأسمالها  3.600.000درهم
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية
بتمارة مكتب السجل التجاري داخل
أجل  15يوما املوالي للنشرة  األولى
والثانية.
النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 9مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار تفويت أصل تجاري
رقم 2022/06 :
حساب خصو�صي رقم 24823  :

تفويت أصل تجاري

بمقت�ضى عقد  موثق حرر
بالقنيطرة  بمكتب األستاذ  مراد
عثماني بتاريخ  24مارس  2022فوتت
السيدة   KHADRA GUERROUZI,
.MAROCAINE CIN Z9302
األصل التجاري الكائن ب  :بئر
الرامي الشرقية تجزئة املنزه مسجد 
فلسطين الطابق األر�ضي رقم 4
القنيطرة  تحت اسم PRESSING
 BAHIAواملستغل كمصبنة واملقيد 
بالسجل التجاري لدى املحكمة
االبتدائية بالقنيطرة  تحت رقم
 53228والذي تم تقديره ب
 150.000درهم.
 لفائدة  MOHAMED AYOUB
ZAAM, MAROCAIN CIN :
.LB153209
فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة
االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل  15
يوما ابتداء من تاريخ النشرة الثانية
طبقا للفصل  84من مدونة التجارة.
النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
كوثر الشاوي
منتدبة قضائية من الدرجة الثانية

 28مكرر
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املحكمة االبتدائية بصفرو

ملف بيع أصل تجاري
رقم 2022/03 :
حساب رقم 11152 :
بيع أصل تجاري
بمقت�ضى عقد  توثيقي تلقته ذة/
نعيمة فار�سي املوثقة بفاس بتاريخ
 8و 24فبراير  2022مسجل بفاس في
 14مارس .2022
بموجبه باع السيد يونس
اعميمري بطاقته  C518319الساكن
 46شارع سال تجزئة الفضيلة 3
طريق عين الشقف فاس.
ي
للسيد نبيل اعميمر بطاقته
 C439429الساكن  12عمارة  ج
إقامة السطوح هرهورة تمارة.
كافة األصل التجاري الذي هو 
عبارة عن مقهى الكائنة بطريق املنزل
تجزئة الهاشمية حي ناصر بلوك  -ب
 رقم  81صفرو واملقيدة  بالسجلالتجاري بصفرو تحت الرقم التحليلي
 9632بثمن إجمالي قدره 100.000
درهم ،حسب الشروط املنصوص
عليها بعقد البيع.
بحيث تقبل التعرضات بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو 
داخل أجل ال يتعدى  15يوما ابتداء
من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل
 84من القانون التجاري وما يليه.
النشرة األولى
 55مكرر

املحكمة االبتدائية بطانطان

ملفي تنفيذ رقم 96/2021 :
(إنابة واردة)
( 97/2021إنابة واردة)
لفائدة شركة دلتا فيش شركة
مجهولة األسهم مسجلة بالسجل
التجاري باملحكمة االبتدائية
بطانطان تحت رقم 293 :
ينوب عنها األستاذ خالد الجميل
العلوي
ضد عبد العزيز السالوي
بيع أسهم في شركة باملزاد العلني
بناء على القرار الصادر عن
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ  8فبراير  2017تحت رقم 931
في القضية عدد 2015/2602/4753
و .2015/2602/5381

الجريدة الرسمية

وبناء على القرار الصادر عن
محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش
بتاريخ  23أكتوبر  2019تحت رقم
 1591في امللف اإلستئنافي عدد
 2019/8204/875و  الصادرين معا
لفائدة  شركة دلتافيش في شخص
ممثلها القانوني والنائب عنها ذ/خالد 
الجميل العلوي ،في مواجهة السيد 
عبد العزيز السالوي.
وبناء على األمر القضائي الصادر
عن رئيس املحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ  26نوفمبر  2020تحت رقم
 2333في ملف عقود مختلفة عدد
 2020/8103/2333و  القا�ضي
«بإجراء حجز تحفظي تحت
مسؤولية وعهدة  الطالب في حدود
األسهم اململوكة للسيد  السالوي
عبد  العزيز في شركة دلتا فيش
املسجلة بالسجل التجاري باملحكمة
االبتدائية بطانطان تحت رقم
 ،293ضمانا ألداء دين حدد في مبلغ
 1.510.903.49درهم»
وبناء على محضري الحجز
التحفيظي على أسهم من أصل تجاري
واملنجزين من طرف األستاذ الحسين
جريد املفوض القضائي بدائرة نفوذ 
املحكمة االبتدائية بطانطان ،وذلك
تنفيذا لألمر القضائي الصادر عن
السيد  رئيس املحكمة التجارية
بأكادير واملشار إلى مراجعه أعاله.
وبناء على محضري تحويل حجز
تحفظي على أسهم في شركة مساهمة
إلى حجز تنفيذي واملنجزين من
طرف األستاذ الح�سي جريد املفوض
القضائي وذلك بتاريخ  25فبراير
.2021

وبناء على األمر القضائي الصادر
عن السيد رئيس املحكمة االبتدائية
بطانطان بتاريخ  29ديسمبر 2021
في ملف عدد 2021/1109/479
(ملف أوامر) والقا�ضي بإجراء خبرة 
بتحديد قيمة جميع األسهم املحجوزة 
وعددها  5308واململوكة للسيد عبد 
العزيز السالوي في شركة دلتا فيش
وذلك لتحديد  الثمن االفتتاحي
لبيعها باملزاد العلني.
وبناء على تقرير الخبرة املنجزة من
طرف الخبير الحسين إدحلي والذي
حدد الثمن االفتتاحي لألسهم والبالغ
عددها  5308سهم في مبلغ 362.23
درهم للسهم الواحد  أي في مبلغ
إجمالي .1.922 = 5308 × 362.23
 716.84درهم
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بطانطان أنه
سيقع بيع قضائي باملزاد العلني
لالسهم اململوكة للسيد  عبد  العزيز
السالوي في شركة «دلتا فيش»
املسجلة بالسجل التجاري باملحكمة
االبتدائية بطانطان تحت رقم ،293
واملتمثلة في  5308سهم وذلك بتاريخ
 20يوليو  2022على الساعة الحادية
عشرة صباحا بقاعة الجلسات رقم 1
باملحكمة االبتدائية بطانطان ،وقد 
حدد الثمن اإلفتتاحي للسهم الواحد 
في مبلغ  362.23درهم.
وعليه فإن التعرضات تسجل
بمكتب السجل التجاري باملحكمة
االبتدائية بطانطان داخل أجل
 15يوما املوالية للنشرة  األولى
والثانية.
وعلى الرا�سي عليه املزاد أن يؤدي
الثمن ناجزا باإلضافة إلى مبلغ % 10
لفائدة الخزينة العامة.
ومن أراد املزيد  من اإليضاح
وتقديم العروض يمكنه االتصال
بمصحة التنفيذ باملحكمة االبتدائية
بطانطان.
النشرة األولى
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محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي ابتدائي :
45/2610/2019
ملف التحقيق 100/2018 :
له عالقة بامللف االستئنافي :
23/2611/2021
ملخص القرار
بعد اجراء املسطرة الغيابية
االسم العائلي  :براقي.
االسم الشخ�صي  :عبد هللا.
ابن  :محمد بن علي.
 وأمه  :عائشة بنت التهامي.
املولود بتاريخ 1996/01/01 :
الساكن  :حي الفتح باشوية تاهلة
اقليم تازة.
حكم عليه بتاريخ .2019/07/22 :
بمؤاخذة املتهم من اجل املنسوب
اليه ومعاقبته  10سنوات سجنا
نافذا وتحميله الصائر مجبرا في
االدنى.
الجل  :املشاركة في السرقة املقترنة
بظروف استعمال السالح والليل
والتعدد والعنف والتهديد به.
ممثل النيابة العامة
كاتب الضبط

29

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي رقم  :
11/2643/2021
ملف ابتدائي 12/2015 :
ملخص القرار
بعد اجراء املسطرة الغيابية
االسم العائلي  :البشيري.
االسم الشخ�صي  :خليد.
ابن  :محمد  بن محمد    وامه :
محجوبة بنت محمد.
املولود بتاريخ .1993/04/15 :
الساكن  :دوار الليل عمالة
جرسيف.
حكم عليه بتاريخ .2021/11/10 :
بالغاء القرار املستانف فيما
ق�ضى به من براءة  املتهم وبعد 
التصدي مؤاخذته من أجل ما نسب
اليه وعقابه على ذلك  2سنوات
رئيس مصلحة كتابة الضبط
حبسا نافذا وتحميله الصائر مجبرا
 65مكرر في االدنى.
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الجل  :االغتصاب بواسطة عدة 
اشخاص.
ممثل النيابة العامة   
كاتب الضبط

30

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي :
11/2643/2020
ملف ابتدائي  26/2012 :
ملخص القرار
بعد اجراء املسطرة الغيابية
االسم العائلي :الضرفات.
االسم الشخ�صي  :خالد.
ابن  :عالل بن حادين.
وامه  :عائشة بنت عالل.
املولود بتاريخ  22 :أغسطس
.1992
الساكن  :دوار الغياطة جرسيف.
حكم عليه بتاريخ .2021/11/24 :
بالغاء القرار املستانف وبعد 
التصدي مؤاخذة  املتهم من اجل
مانسب اليه وعقابه على ذلك
 5سنوات سجنا نافذا وتحميله
الصائر مجبرا في االدنى.
الجل  :محاولة االغتصاب
والسرقة بالعنف.
ممثل النيابة العامة  
كاتب الضبط

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي :
134/2611/2021
ملف ابتدائي  62/2016 :
ملخص القرار
بعد اجراء املسطرة الغيابية
االسم العائلي  :ميمو.
االسم الشخ�صي  :اشرف.
ابن  :محمد بن العربي.
وامه  :لطيفة بنت محمد.
املولود بتاريخ .1997 :
الساكن  :اجدير املركز اقليم تازة.
حكم عليه بتاريخ .2021/11/24 :
بالغاء القرار املستانف فيما ق�ضى
به من براءة  املتهم وبعد  التصدي
مؤاخذته من اجل مانسب اليه
وعقابه على ذلك  2سنتين سجنا
نافذا في حدود  1سنة والباقي موقوف
التنفيذ وتحميله الصائر مجبرا في
االدنى.
الجل  :محاولة السرقة املقترنة
بظروف الليل والتسلق والكسر
والتعدد.
ممثل النيابة العامة    

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي :
13/2615/2019
ملف ابتدائي  5/2613/2019  :
ملخص القرار
بعد اجراء املسطرة الغيابية
االسم العائلي  :تابت.
االسم الشخ�صي  :حسام.
ابن  :محمد.
وامه  :نجاة بنت محمد.
املولود بتاريخ .200/01/28 :
الساكن :حي العلوين بلوك ج رقم
 39تازة.
حكم عليه بتاريخ 2019/12/1 :
بالغاء الحكم املستانف فيما ق�ضى
به من براءة  املتهم والحكم تصديا
بمؤاخذته من أجل املساهمة في
مشاجرة وقع اثناءها ضرب وجرح
اف�ضى الى عاهة مستديمة طبقا
للفصل  406من ق ج بعد  اعادة 
التكييف وعقابه عن ذلك  6أشهر
حبسا موقوف التنفيذ.
الجل  :الضرب والجرح باستعمال
السالح الناتج عنه عاهة مستديمة.
ممثل النيابة العامة   

     كاتب الضبط
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كاتب الضبط
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املحكمة التجارية بمكناس
بيع حق كراء
ملف رقم 2022/17 :
بمقت�ضى عقد  توثيقي تلقاه
األستاذ  اإلدري�سي كنون حسام
الدين موثق بمكناس بتاريخ 14
و 18فبراير  ،2022باع السيد 
الزهراوي محسن ،الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  ،D335810السيد 
الزهراوي سعيد ،الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  ،D148993السيدة 
الزهراوي نادية ،الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم  D161533والسيد 
الزهراوي شكري ،الحامل للبطاقة
الوطنية رقم .D328806
للسيدة  زريوح بوشرى ،الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم ،D492106
بنسبة نصف واآلنسة بودريعية
رانية ،الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 ،DO54942بنسبة النصف جميع
حق الكراء للمحل الكائن برقم 18
قيسارية النهضة شارع السكاكين
مكناس ،بثمن قدره  300.000درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب
أن توضع بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بمكناس داخل أجل خمسة
عشر يوما من تاريخ صدور النشرة 
الثانية.
النشرة األولى
 81مكرر
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 - .IIIإعالنات إدارية
وزارة التجهيزواملاء

املؤسسات املضرة والغير املالئمة
أو الخطيرة من الدرجة األولى
بحث حول الكشف عن املنافع
واملضار

إعالن

إن بحثا حول الكشف عن املنافع
واملضار مدته شهر واحد  سيفتتح
ابتداء من  13يونيو   2022بمكاتب
عمالة إقليم اشتوكة  -آيت باها،
وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت
به شركة سوسية غاز SOUSSIYA
 GAZالكائن مقرها االجتماعي
بالكيلومتر  14طريق تيزنيت الحي
الصناعي سيدي بيبي واملتعلق بإنشاء
مستودع لتخزين قنينات الغاز
النفطي املسيل ( )GPLبآيت ميمون
دوار الخربة جماعة سيدي بيبي إقليم
اشتوكة  -آيت باها ، ،قصد موافاتي
برأيكم الشامل حول املشروع.
هذا ويوجد ملف البحث بمكاتب
عمالة إقليم اشتوكة  -آيت باها،
حيث يمكن االطالع عليه ملن يهمه
األمر ،وذلك خالل أوقات العمل
اإلداري.
76
وزارة التجهيزواملاء

املؤسسات املضرة والغير املالئمة
أو الخطيرة من الدرجة األولى
بحث حول الكشف
عن املنافع واملضار

إعالن

إن بحثا حول الكشف عن املنافع
واملضار مدته شهرا واحدا سيفتتح
ابتداء من تاريخ  27يونيو  2022
بمكاتب جماعة موالي عبد هللا ،إقليم
الجديدة ،وذلك بناء على الطلب
املقدم من طرف شركة Winoil
 )terminalsالكائن مقرها االجتماعي،
عمارة وينكسو ،ملتقى الطرق،
الرياضات ،شارع عبد  اللطيف بن
قدور ،الدار البيضاء ،وذلك قصد 
طلب الترخيص   من أجل تعديل
وتوسيع محطة winoil terminals
الستيراد وتخزين املنتجات البترولية،
مع إنشاء  3خطوط أنابيب إضافية

من فئة  20بوصة 24 ،بوصة و 12
بوصة الستقبال الهيدروكربونات
ووحدة  زيوت التشحيم باملنطقة
الصناعية  MED-Zبالجرف األصفر،
على امللك املسمى    A02ذي الرسم
العقاري رقم  08/130963وامللك
املسمى   A30ذي الرسم العقاري رقم
 ،08/130978جماعة موالي عبد 
هللا ،إقليم الجديدة.
هذا ،ويوجد ملف البحث بمكاتب
جماعة موالي عبد  هللا ،إقليم
الجديدة ،حيث يمكن االطالع عليه
ملن يهمه األمر ،وذلك خالل أوقات
العمل اإلداري.
77

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه
والغابات

املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي
للغرب

إعالن عن تأجيل تاريخ استخالص
واجبات املساهمة املباشرة لرفع
قيمة األرا�ضي الفالحية املستحقة
برسم سنة 2022

ليكن في علم ذوي امللكيات التي
يترتب عليها أداء املساهمة املباشرة 
لرفع قيمة األرا�ضي الفالحية ،أن
تاريخ استحقاق وجيبة املساهمة
املباشرة  برسم  2022تم تأجيله
إلى غاية فاتح ماي  2022ويوجد 
رهن إشارة  املعنيين باألمر لدى
الخازن اآلمر باألداء باملكتب الجهوي
لالستثمار الفالحي للغرب الكائن
بملتقى موريطانيا بالقنيطرة،
وكذا لدى مقاطعات تدبير شبكات
الري ومقاطعات التنمية الفالحية
بمشرع بلقصيري وسيدي سليمان
وسيدي قاسم وسوق ثالثاء الغرب
وسوق أربعاء الغرب ومراكز التنمية
الفالحية التابعة لنفوذ  املكتب
الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب.
56

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب

إعالن عن تأجيل تاريخ استخالص
جدول وجيبة استعمال ماء الري
لسنة 2021

ليكن في علم مستعملي ماء
الري ،خالل الفترة املمتدة من فاتح
يناير  2021إلى غاية  31ديسمبر
 ،2021أن تاريخ استحقاق وجيبة
استعمال ماء الري لسنة  2021تم
تأجيله إلى غاية فاتح ماي 2022
ويوجد  رهن إشارة  املعنيين باألمر
لدى الخازن اآلمر باألداء باملكتب
الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب
الكائن بملتقى موريطانيا بالقنيطرة،
وكذا لدى مقاطعات تدبير شبكات
الري ومقاطعات التنمية الفالحية
بمشرع بلقصيري وسيدي سليمان
وسيدي قاسم وسوق ثالثاء الغرب
وسوق أربعاء الغرب ومراكز التنمية
الفالحية التابعة لنفوذ  املكتب
الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب.
57

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/817بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار الجماعي
التابع للجماعة الساللية قرية
الحسناوي ذي شهادة االستغالل رقم
 158بتاريخ  7ماي  2021املتواجد 
بالجماعة الترابية أوالد احسين
قيادة  أوالد احسين دائرة  سيدي
سليمان إقليم سيدي سليمان ابتداء
من تاريخ  6يونيو   2022إلى غاية
 16يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه من أجل سقي مساحة
 3.4949هكتار لفائدة  السيد  عبد 
هللا عياد ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .GA14472
1

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/828بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«مهدية  »1557ذي الرسم العقاري
رقم  13/99023الكائن باملحل املدعو 
قصبة املهدية املتواجد  بالجماعة
الترابية مهدية باشوية مهدية إقليم
القنيطرة  ابتداء من تاريخ  7يونيو 
 2022إلى غاية  17يونيو  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي حديقة املنزل مساحتها 0.0120
هكتار لفائدة  السادة  فتيحة قريب
وعلي ميناوي ،الحامالن لبطاقتي
التعريف الوطنية رقم A291054
و .U51025
2
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/813بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على القطعة األرضية
التابعة مللك الدولة عدد 0220-
 220شبه حضري موضوع الرسوم
العقارية عدد /8647ر و /42595ر و 
/42595ر الكائنة بدوار أوالد بوثابت
ذات عقد كراء بتاريخ  7أبريل 2022
املتواجدة بالجماعة الترابية أوالد بن
حمادي قيادة أوالد بن حمادي دائرة 
سيدي سليمان إقليم سيدي سليمان
ابتداء من تاريخ  6يونيو   2022إلى
غاية  16يونيو   2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
 3أثقاب وجلب املاء منها من أجل
سقي مساحة  46.29هكتار لفائدة 
شركة LES DOMAINES BASMA
 SARL AUممثلة في شخص ممثلها
القانوني السيد  ابراهيم الصبايحي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.GA7152
3

الجريدة الرسمية

10768

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

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

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/814بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«بالد قاسم بن سليمان ابن بوعزة»
ذي املطلب عدد ر 35389/وصدقة
بين األقارب بتاريخ  7مارس 2018
الكائن بقبيلة اوالد يحيى املتواجد 
بالجماعة الترابية أوالد بن حمادي
قيادة أوالد بن حمادي دائرة سيدي
سليمان إقليم سيدي سليمان ابتداء
من تاريخ  6يونيو   2022إلى غاية
 16يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه من أجل سقي حديقة املنزل
مساحتها  1.3875هكتار لفائدة 
السيدة  فاطمة الزهراء بوغنزور،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.GA102957
4
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/815بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«بالد الحاج قاسم» ذي الرسم
العقاري عدد  R/14839الكائن
بقبيلة اوالد امحمد  املتواجد 
بالجماعة الترابية أوالد احسين
قيادة  أوالد احسين دائرة  سيدي
سليمان إقليم سيدي سليمان ابتداء
من تاريخ  6يونيو   2022إلى غاية
 16يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه من أجل سقي مساحة 2
هكتار لفائدة السيد املجيد البوزيدي،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.GA66949
5

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/816بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار الجماعي
التابع للجماعة الساللية قرية الخاوي
ذي شهادة االستغالل رقم  464بتاريخ
 28سبتمبر  2021املتواجد بالجماعة
الترابية أوالد احسين قيادة  أوالد
احسين دائرة سيدي سليمان إقليم
سيدي سليمان ابتداء من تاريخ 6
يونيو  2022إلى غاية  16يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي مساحة  3.9870هكتار لفائدة 
السيد  ادريس الشرادي ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية .GA50214
6
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/812بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار الجماعي
املدعو  «فدان الطوالت» باملكان
املسمى دوار أوالد حماد بوقليلة التابع
للجماعة الساللية لدوار أوالد حماد
ذي شهادة  إدارية رقم  151بتاريخ
 17يوليو   2021املتواجد  بالجماعة
الترابية موالي عبد  القادر قيادة 
موالي عبد القادر دائرة تالل الغرب
إقليم سيدي قاسم ابتداء من تاريخ
 6يونيو   2022إلى غاية  16يونيو 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 2.4032
هكتار لفائدة السيد عبد االله ابيب
ومن معه ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .GN120542
7

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/800بتاريخ  10ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«بالد جلول  »3ذي الرسم العقاري
رقم  R/12086الكائن بقبيلة أوالد
يحيى بالجماعة الترابية ازغار قيادة 
ازغار دائرة  سيدي سليمان إقليم
سيدي سليمان ابتداء من تاريخ
 25ماي  2022إلى غاية  3يونيو 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة 1.9050
هكتار لفائدة السيد الهاشمي خالدي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.GA18505
8
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/799بتاريخ  10ماي 2022
الذي سيجرى على مللك املسمى
سقوية ذي املطلب رقم /24713ر  
الكائن بدوار أوالد الشرقية ذي
شهادة  إدارية عدد  102بتاريخ
 19أبريل  2022املتواجدة بالجماعة
الترابية أوالد بن حمادي قياد أوالد بن
حمادي دائرة سيدي سليمان إقليم
سيدي سليمان ابتداء من تاريخ 30
ماي  2022إلى غاية  8يونيو  2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب  وجلب املاء منه من
أجل سقي مساحة  1.8661هكتار
لفائدة  السيد  اسماعيل الخياط
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.GA119879
9

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/797بتاريخ  10ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«مهدية  »2448ذي الرسم العقاري
رقم  13/94277املتواجد  بالجماعة
الترابية مهدية باشوية مهدية إقليم
القنيطرة  ابتداء من تاريخ  30ماي
 2022إلى غاية  8يونيو  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي حديقة املنزل مساحتها 0.0052
هكتار لفائدة السيدة سناء الدكوج،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.G612746
10
املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/745بتاريخ  24أبريل 2022
الذي سيجرى على العقار الفالحي
التابع للجماعة الساللية املكاديد 
أوالد ايعيش ذي عقد  إيجار عدد
 1018بتاريخ  18أغسطس 2021
املتواجد  بالجماعة الترابية الحدادة 
قيادة  أحواز القنيطرة  دائرة  أحواز
القنيطرة إقليم القنيطرة ابتداء من
تاريخ  11ماي  2022إلى غاية  23ماي
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز  3أثقاب وجلب املاء
منها قصد  تعزيز املوارد املائية من
أجل سقي مجموع املساحة اإلجمالية
 269.0294هكتار املرخصة بقرار
تعديلي رقم  2022/70التابع لقرار
الترخيص رقم ح ج2021/4243/
بالتنقيط لفائدة  شركة SOCIETE
AGRICOLE PESREA LAND SARL
 AUممثلة في شخص ممثلها القانوني
السيد امحمد اربعي ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .K8071
11

الجريدة الرسمية

عدد 15 - 5720دعقلا وذ 15ذ (1( 15نوي ((15 (15

10769

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

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/832بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار الجماعي
باملكان املسمى أوالد بوخليف التابع
للجماعة الساللية الدواغر بهت ذي
شهادة إدارية رقم  6بتاريخ  15أبريل
 2022املتواجد  بالجماعة الترابية
الصفافعة دائرة  القصيبية قيادة 
الصفافعة إقليم سيدي سليمان
ابتداء من تاريخ  7يونيو   2022إلى
غاية  17يونيو   2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
ثقب وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  0.40هكتار لفائدة  السيد 
ادريس فرحان ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .GA40835
12
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/831بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار الجماعي  
املدعو الكدادرة بهت باملكان املسمى
الكدادرة  بهت التابع للجماعة
الساللية الكدادرة  بهت باملكان
املسمى الكدادرة  بهت ذي شهادة 
إدارية رقم  4بتاريخ  12أبريل 2022
املتواجد  بالجماعة الترابية ارميالت
قيادة مختار دائرة بهت إقليم سيدي
قاسم ابتداء من تاريخ  7يونيو 2022
إلى غاية  17يونيو  2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
ثقب وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  2.5905هكتار لفائدة 
السيد منصور بنتلى ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .GN4118
13

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/824بتاريخ  18ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«هاشيمي  »2ذي شهادة  امللكية
عدد  57/10123املتواجد بالجماعة
الترابية عين اللوح قيادة  عين اللوح
إقليم إفران ابتداء من تاريخ 13
يونيو  2022إلى غاية  23يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من
أجل سقي مساحة  1.6010هكتار
لفائدة  السيد  هاشيمي عبد  الرزاق،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.DA18583
14

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/822بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«ركادة   »1ذي شهادة  امللكية عدد
 57/21046املتواجد  بالجماعة
الترابية عين اللوح قيادة  عين اللوح
إقليم إفران ابتداء من تاريخ 13
يونيو  2022إلى غاية  22يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من
أجل سقي مساحة  1.2744هكتار
لفائدة  السيد  هاشيمي عبد  الرزاق،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.DA18583
16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/823بتاريخ  18ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«ركادة   »2ذي شهادة  امللكية عدد
 57/21615املتواجد  بالجماعة
الترابية عين اللوح قيادة  عين اللوح
إقليم إفران ابتداء من تاريخ 13
يونيو  2022إلى غاية  23يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من
أجل سقي مساحة  2.8829هكتار
لفائدة  السيد  هاشيمي عبد  الرزاق،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.DA18583
15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/820بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«بوتمرة» ذي الرسم العقاري رقم
 57/12276املتواجد  بالجماعة
الترابية بن صميم ،قيادة  اركالون،
إقليم إفران،ابتداء من تاريخ
 13يونيو   2022إلى غاية  22يونيو 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص   بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل االستعمال املنزلي
والسقي مساحة  1هكتار لفائدة 
السيد  املصطفى جي وعبد  الكريم
القدوري الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية   DA13844و  .Z341143
17

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/840بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«بالد عين جواو» ذي الرسم
العقاري رقم  K/16378املتواجد 
بالجماعة الترابية املهاية ، ،دائرة 
أحواز مكناس ،ابتداء من تاريخ 6
يونيو  2022إلى غاية  15يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  5هكتارا لفائدة السيد 
العواد عمر الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية  .C 335426
18
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/841بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«داسولي  »3ذي الرسم العقاري رقم
 05/170180املتواجد  بالجماعة
الترابية املهاية ،دائرة أحواز مكناس،
إقليم مكناس ،ابتداء من تاريخ 6
يونيو  2022إلى غاية  15يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر  وجلب املاء منه ،من
أجل سقي مساحة  5هكتارا لفائدة 
العواد عمر الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية  .C 335426
19
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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
 2022/821بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«تيرست ذي ملكية ض بعدد »230
املتواجد  بالجماعة الترابية مجمع
الطلبة ،دائرة  الخميسات ،إقليم
الخميسات ،ابتداء من تاريخ  6يونيو 
 2022إلى غاية  15يونيو  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  1هكتارا لفائدة السيد 
العالوي سيدي يوسف الحامل
لبطاق التعريف الوطنية   MA
.24798
20

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/842بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«اخرض نثغالين ذي عقد  شراء
ض بعدد  »554املتواجد  بالجماعة
الترابية تكريرة ،قياة اركالون ،إقليم
إفران ،ابتداء من تاريخ  14يونيو 
 2022إلى غاية  24يونيو  2022بحث
علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  0,12هكتارا لفائدة 
السيدة  خلدون جميلة الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية  .D78415
22

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/852بتاريخ  23ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
اللوزة  الكبرى ذي عقد  كراء قطعة
حبسية حررت بتاريخ  24يناير
 2020املتواجد  بالجماعة الترابية
ايت السبع لجروف ،دائرة  ايموزار
كندر ،إقليم صفرو ،ابتداء من تاريخ
 10يونيو   2022إلى غاية  20يونيو 
 2022بحث علني في شأن مشروع
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء
منه من أجل سقي مساحة  8هكتارا
لفائدة  السيد لقباقبي عبد  العزيز
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.G 38310
24
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ملخص قرار

ملخص قرار
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/819بتاريخ  17ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«فدان الشطيبة ذي عقد  شراء
ض بعدد  »276املتواجد  بالجماعة
الترابية مجمع الطلبة ،دائرة 
الخميسات ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  6يونيو   2022إلى
غاية  15يونيو   2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
بئر وجلب املاء منه ،من أجل سقي
مساحة  4هكتارا لفائدة  السيد 
العالوي سيدي يوسف الحامل
لبطاق التعريف الوطنية   MA
.24798
21

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/843بتاريخ  20ماي 2022
الذي سيجرى على العقارات املسماة 
فدان لبيار ذات عقود شراء ض
بعدد  132ص  183وعدد  683ص
 113و عدد  304ص  427املتوجد 
بالجماعة الترابية سيدي الغندور،
دائرة الخميسات ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  8يونيو   2022إلى
غاية  17يونيو  2022بحث علني في
شأن مشروع الترخيص بإنجاز بئر
وجلب املاء منه ،من أجل االستعمال
املنزلي وسقي مساحة  1هكتارا لفائدة 
السيد  لقمان املصطفى الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية  .X 46144
23

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/826بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار الجماعي
املدعو  الدشرة  باملكان املسمى
طريق القصر الكبير التابع للجماعة
الساللية الدشرة ذي شهادة 
االستغالل بتاريخ  19أكتوبر 2020
املتواجد  بالجماعة الترابية لال
ميمونة ،قيادة لال ميمونة ،دائرة 
لال ميمونة ،إقليم القنيطرة  ابتداء
من تاريخ  7يونيو     2022إلى غاية
 17يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة
 1,8115هكتارا لفائدة  السيد 
الهيطوط عبد العزيز الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية  .GB753
25

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/827بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«حوز سيدي عبد النور» ذي الرسم
العقاري عدد  R/13481الكائن
بفرقة ودوار أوالد برجال بالجماعة
الترابية املناصرة  قيادة  املناصرة 
دائرة  بنمنصور إقليم القنيطرة 
ابتداء من تاريخ  7يونيو   2022إلى
غاية  17يونيو   2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
ثقب وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  1هكتار لفائدة السيد عبد 
القادر زنيقة ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .G805089
26
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/830بتاريخ  19ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«الخير  »2-194ذي الرسم العقاري
عدد  70/10041الكائن بمدينة
سيدي سليمان املتواجد  بالجماعة
الترابية سيدي سليمان امللحقة
اإلدارية  5باشوية سيدي سليم إقليم
سيدي سليمان ابتداء من تاريخ 7
يونيو  2022إلى غاية  17يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل
سقي حديقة املنزل مساحتها 0.0090
هكتار لفائدة  السيد  عبد  الكريم
بوكرين ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .G75740
27
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افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/857بتاريخ  24ماي 2022
الذي سيجري على العقار املسمى
راس عين الدراوي ذي رسم شراء ض
بعدد  66ص  64املتواجد بالجماعة
الترابية ايت علي اولحسن ،دائرة 
تيفلت ،إقليم الخميسات ،ابتداء
من تاريخ  13يونيو   2022إلى غاية
 22يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه ،من أجل سقي مساحة
 0,71هكتارا لفائدة  طالبي محمد 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.AB69637
48

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/856بتاريخ  24ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«فدان بالنوندر» ذي عقد  شراء
ض بعدد  345ص  338املتواجد 
بالجماعة الترابية عين الجوهرة ،دائرة 
تيفلت ،إقليم الخميسات ،ابتداء
من تاريخ  13يونيو   2022إلى غاية
 22يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه من أجل سقي مساحة 0,21
هكتارا لفائدة  السيد  العالم حمزة،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.AE12180
50
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ملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/853بتاريخ  24ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«ملك زهرة» ذي الرسم العقاري
رقم  81/7227املتواجد  بالجماعة
الترابية سيدي بوخلخال ،دائرة 
تيفلت ،إقليم الخميسات ،ابتداء
من تاريخ  13يونيو   2022إلى غاية
 22يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز بئر وجلب
املاء منه من أجل االستعمال املنزلي
وسقي مساحة  1هكتارا لفائدة 
السيد نافل خالد ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .AB101064
49

بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/855بتاريخ  24ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«سيدي أحمد  البوهالي» ذي عقد 
شراء ض بعدد  100ص  97املتواجد 
بالجماعة الترابية سيدي عبد الرزاق،
دائرة  تيفلت ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  13يونيو  2022إلى
غاية  22يونيو   2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
بئر وجلب املاء منه من أجل سقي
مساحة  0,9204هكتار لفائدة السيد 
مهدي عبد  هللا ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .A438463
51

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/861بتاريخ  24ماي 2022
الذي سيجري على العقار املسمى
املنظر الجميل  3قطعة  135ذي
الرسم العقاري رقم 57/320
املتواجد  بالجماعة الترابية افران،
باشوية افران ،إقليم افران ،ابتداء
من تاريخ  20يونيو   2022إلى غاية
 30يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب
وجلب املاء منه ،من أجل االستعمال
املنزلي وسقي مساحة  0,03هكتارا
لفائدة  السيد  هاشيمي عبد  الرزاق
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
.DA18583
46
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/860بتاريخ  24ماي 2022
الذي سيجري على العقارات املسماة 
فدان امالو وامالو  1ذي عقد شراء
ضمن بعدد  777ص  272وفدان
بتاكورت ذي عقد شراء ضمن بعدد
 964ص  13وفدان ابراو الحاج ذي
عقد شراء ضمن بعدد  1027ص 91
املتواجد  بالجماعة الترابية الحمام،
دائرة أكلموس ،إقليم خنيفرة ،ابتداء
من تاريخ  13يونيو   2022إلى غاية
 22يونيو  2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب
املاء منه ،من أجل أغراض صناعية
(تزويد  العمال باملاء ورش الطريق
وتقطيع األحجار) لفائدة شركة STE
 MED MARMOLفي شخص ممثلها
القانوني.
47

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة 
وكالة الحوض املائي لسبو  رقم
ح.ج 2022/854/بتاريخ  24ماي
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «كرمة صحفة» ذي الرسم
العقاري رقم  81/15680املتواجد 
بالجماعة الترابية عين الجوهرة،
دائرة  تيفلت ،إقليم الخميسات،
ابتداء من تاريخ  13يونيو  2022إلى
غاية  22يونيو   2022بحث علني
في شأن مشروع الترخيص بإنجاز
بئر وجلب املاء منه ،من أجل سقي
مساحة  0,2250هكتارات لفائدة 
السيد  ابوزيا رشيد  الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .A689996
52
وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة 
وكالة الحوض املائي لسبو  رقم
ح.ج 2022/859/بتاريخ  24ماي
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «فدان الرويضات» ذي
قسمة ض بعدد  322ص 437
موضوع عقدي شراء بنضير ض
بعدد  153ص  175وعدد  102ص
 129املتواجد  بالجماعة الترابية
مقام الطلبة ،دائرة  تيفلت ،إقليم
الخميسات ،ابتداء من تاريخ 13
يونيو  2022إلى غاية  22يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه ،من أجل
االستعمال املنزلي وسقي مساحة
 1هكتارا لفائدة  السيدة  بوخنيف
سهام الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية .AB513589
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة 
وكالة الحوض املائي لسبو  رقم
ح.ج 2022/858/بتاريخ  24ماي
 2022الذي سيجرى على العقار
املسمى «كرمة السباسب» ذي
عقد شراء ض برقم  304ص ،358

املتواجد  بالجماعة الترابية سيدي
عبد  الرزاق ،دائرة  تيفلت ،إقليم
الخميسات ،ابتداء من تاريخ 13
يونيو  2022إلى غاية  22يونيو 2022
بحث علني في شأن مشروع الترخيص
بإنجاز بئر وجلب املاء منه ،من أجل
سقي مساحة  1,30هكتارا لفائدة 
السيد نرادي محمد الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .IN807480
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ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة  
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج
 2022/849بتاريخ  20ماي 2022
الذي سيجرى على العقار املسمى
«أكاردن السوق عين كروش» ذي
الرسم العقاري رقم  67/3812ذي
عقد  بيع محرر بتاريخ  23سبتمبر

 2020و 18يناير  2021املتواجد 
بالجماعة الترابية تامشاشاط ،دائرة 
أكوراي ،إقليم الحاجب ،ابتداء من
تاريخ  10يونيو   2022إلى غاية 20
يونيو   2022بحث علني في شأن
مشروع الترخيص بحفر بئر وجلب
املاء منه من أجل سقي مساحة
 3هكتارات لفائدة  السيد  امايمة
لحسن ومن معه ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية .D78405
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إعالن عن إيداع ونشرمشروع قراريعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنشاء حوض لتجميع املياه الشتوية بالرسم العقاري C/13583
وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض والتابعة للجماعة الترابية املجاطية أوالد الطالب

طيلة مدة

أن المنفعة

املادة الرابعة  :يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى عامل إقليم مديونة ورئيس مجلس
جماعة املجاطية أوالد الطالب ،كل واحد منهما فيما يخصه.
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املادة الرابعة  :يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير االقتصاد
واملالية ومدير أمالك الدولة ،كل فيما يخصه.
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يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة ،كل
واحد منهما فيما يخصه.
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