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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
GREEN TECH AGRI
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء في  13يونيو  ،2022تم
تحديد القانون التأسي�سي لشركة
ذات مسؤولية محدودة لها املميزات
التالية :
اسم الشركة GREEN TECH :
 AGRIشركة ذات مسؤولية محدودة.
املشاركين :
السيد ياسين لحلو ،مغربي
مزداد في  22ماي  1972بالقنيطرة،
الساكن بالدار البيضاء ،10 ،زنقة
دادس ،سيال ،رقم بطاقته الوطنية
.BX806872
السيد كريم لزرق ،مغربي،
مزداد في  23غشت  1972بالدار
البيضاء ،مسير شركة ،الساكن
بالدار البيضاء ،تجزئة دوليز ،فيال
رقم  ،13أنفا ،رقم بطاقته الوطنية
.BE540204
موضوع الشركة :
استيراد ،تصدير ،توزيع وتسويق
جميع املنتجات ،املعدات ،املواد
والعمليات املتعلقة بالزراعة.
استيراد وتصدير وتسويق
التقنيات واألدوات الرقمية في
الزراعة  :التطبيقات ،نظام
تحديد املواقع ،الروبوتات ،أجهزة
االستشعار والسكانير.

استيراد وتصدير وتسويق
الكائنات املساعدة املستخدمة في
املكافحة البيولوجية.
جميع عمليات اإلنتاج واملعالجة
املتعلقة بأنشطة األغذية واإلغذية
الزراعية.
جميع عمليات العمولة والتمثيل
والسمسرة والشحن املتعلقة بهذه
األغراض.
جميع عمليات االستشارة
والتدقيق والدراسة واملتعلقة
بالزراعة.
جميع عمليات الشراء والبيع
والتسويق وبراءات االختراع
والعالمات التجارية والعمليات في
املجال الزراعي.
وبصفة عامة جميع املعامالت
التجارية والصناعية واألوراق املالية
والعقارات واملعامالت املالية املتعلقة
بشكل مباشر أو غير مباشر ،كليا أو
جزئيا ،بأي من األشياء املحددة أو
بأي أشياء مماثلة أو ذات صلة.
مقر الشركة  ،26 :شارع مرس
السلطان ،الطابق  ،1رقم  ،3الدار
البيضاء.
مقر الشركة  ،26 :شارع مرس
السلطان ،الطابق  ،1رقم  ،3الدار
البيضاء.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

رأسمال الشركة  10.000 :درهم،
مقسم إلى  100حصة اجتماعية ب
 100درهم للواحدة ،موزعة على
الشك التالي :
السيد ياسين لحلو  50 :حصة
اجتماعية.
السيد كريم لزرق  50 :حصة
اجتماعية.
املجموع  100 :حصة اجتماعية.
ثمن هاته الحصص االجتماعية
املكتتبة كلها نقدا ،قد حررت كليا من
قيمتها االسمية.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر وتنتهي السنة املالية
األولى في  31ديسمبر  2022على أن
تغطي املدة املتراوحة بين تسجيل
الشركة في السجل التجاري والتاريخ
املذكور.
التسيير  :من طرف السيد ياسين
لحلو والسيد كريم لزرق ،ملدة غير
محدودة مع جميع الصالحيات التي
سيمارسونها بشكل منفصل.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  13يوليو  2022تحت
رقم .830875
تم تسجيل الشركة في السجل
التجاري بالدار البيضاء ،تحت رقم
 549689بتاريخ  13يوليو .2022
1P

SOCIETE HABIB INFO
SARL AU

تغيير املقر االجتماعي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط ،بتاريخ  21مارس ،2022
ومسجل بتاريخ  31مارس  2022قرر
الشريك الوحيد لشركة SOCIETE
 HABIB INFO SARL AUتغيير املقر
االجتماعي للشركة من :
زنقة برلين عمارة  ،14محل
بالطابق األر�ضي على اليسار بمدخل
العمارة ،املحيط ،الرباط ،إلى املحل،
رقم  ،43عمارة الفلين  ،3بلوك س،
 ،1إقامة ديار املجد ،بالد محمد
عواد ،تبريكت ،سال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .125923
2P

SOCIETE WONDER BROS

تفويت حصص

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في فاتح يوليو  2022بالرباط،
واملسجل بتاريخ فاتح يوليو ،2022
اتفق الشركاء على ما يلي :
تفويت السيد بدر جواد
 500 ،A435994حصة اجتماعية
ب  100درهم للواحدة لفائدة السيد
دري�سي وليد رقم البطاقة الوطنية
.AE100154
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  7أغسطس
 2022تحت رقم .126245
3P
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TANNERIE MODERNE
IBNOU SINA

الجريدة الرسمية
TANNERIE MODERNE
IBNOU SINA

Société à responsabilité limitée Société à responsabilité limitée
Au capital social de 6.000.000
Au capital social de 6.000.000
dirhams
dirhams
Siège Social : Quartier Industriel
Siège Social : Quartier Industriel
Sidi Ghanem et Akioud
Sidi Ghanem et Akioud
n° 118 - 119 Marrakech
n° 118 - 119 Marrakech
Registre de commerce de
Registre de commerce de
Marrakech n°6011
Marrakech n°6011
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  6.000.000 :درهم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها  :الحي الصناعي سيدي غانم
رأسمالها  6.000.000 :درهم
واكيو رقم 119-118
مقرها  :الحي الصناعي سيدي غانم
السجل التجاري بمراكش
واكيو رقم 119-118
رقم 6011 :
السجل التجاري بمراكش
تفويت أنصبة
رقم 6011 :
بمقت�ضى محضر قرارات الشريك
تحقيق رهن أنصبة
الوحيد لشركة  IBNOU SINAبتاريخ
تغيير املسير
 21يونيو  ،2022تقرر ما يلي :
بمقت�ضى محضر جمعية عامة
معاينة نقل ملكية  15000نصيبا
غير عادية ،اجتمع شركاء شركة في الشركة لفائدة السيد عبد االله
 IBNOU SINAبتاريخ  17يونيو تكامي.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.
 2022وقرروا ما يلي :
تفويض السلطات للقيام
املصادقة على إجراءات وآجال
باإلجراءات الالزمة.
الدعوة للجمعية العامة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
معاينة تحقيق رهن 45000
التجارية بمراكش بتاريخ  7يوليو
نصيبا من أنصبة الشركة ونقل  2022تحت رقم .7498
ملكيتها لفائدة السيد عبد االله
5P
تكامي.
شركة EL MUZUON
تعديل املادتين  6و  7من النظام
ذات مسؤولية محدودة بمسير وحيد
األسا�سي.
تعديل اسم الشريك الوحيد
إقالة املسير الحالي.
بموجب محضر الجمع العام غير
تعيين مسير جديد.
العادي املنعقد بتاريخ  4يوليو 2022
تفويض السلطات للقيام
تم تعديل اسم الشريك الوحيد
باإلجراءات الالزمة.
لشركة  ELMUZUONشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة مسؤولية محدودة بمسير وحيد
التجارية بمراكش بتاريخ  7يوليو عقب القرار الذي اتخذته السلطات
 2022تحت رقم .7497
املختصة في البلد األصلي للمعني
 4 Pباألمر ،وذلك بتغيير االسم :
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تم اإليداع القانوني بالسجل
(عايد بن فهد بن عبد العزيز
دليم)  DALIM, AYED FAHAD Aالتجاري للمحكمة االبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  4يوليو  2022تحت
باالسم التالي :
(عبد العزيز بن فهد بن عبد رقم .91915
بمثابة مقتطف وبيان
العزيز بن دليم) BEN DALIM,
املسيران
ABDULAZIZ FAHAD A
7P
وبذلك يصبح االسم الجديد
للشريك الوحيد لشركة EL
STE STARFAB
 MUZUONهو :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
(عبد العزيز بن فهد بن عبد
بشريك وحيد
العزيز بن دليم) BEN DALIM,
رأسمالها  100.000 :درهم
. ABDULAZIZ FAHAD A
مقرها االجتماعي  ،101 :شارع موالي
التسيير  :يسير الشركة السيد عبد العزيز إقامة الصنوبر مكتب
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز بن
رقم  4القنيطرة
دليم BEN DALIM, ABDULAZZIZ
تأسيس الشركة
 FAHAD Aالقاطن باململكة العربية
بمقت�ضى عقد عرفي بالقنيطرة
السعودية والحامل لجواز السفر رقم بتاريخ  7يوليو  ،2022تم وضع
.ZU85145
القانون األسا�سي لشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  14يوليو ذات املواصفات التالية :
 2022تحت رقم .2754
التسمية STE STARFAB - :
بمثابة ومقت�ضى
املسير

6P

CUTTING & CONFECTION
COVERS AUTOMOTIVE
RAILWAY AERONAUTICS
MOROCCO
3CARAM
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها االجتماعي  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :املنطقة النشيطة
الساكنية رقم  173القنيطرة
بمقت�ضى املحضر املحرر بتاريخ
 28يونيو  ،2022قرر الشركاء :
تعيين السيد بينارد فرونسيس
دينيز كمسير ،للشركة لتصبح
الشركة مسيرة من قبل السيد بينارد
فرونسيس دينيز والسيدة مرجان
أمال ،لفترة غير محددة ،وبتوقيعاتهم
املشتركة.

SARLAU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مقرها االجتماعي  ،101 :شارع
موالي عبد العزيز إقامة الصنوبر
مكتب رقم  4القنيطرة.
موضوع الشركة :
بائع مواد البناء.
املقاولة في األشغال املختلفة
أو البناء.
املقاولة في نقل البضائع.
وبصفة عامة كل ما له عالقة
بنشاط الشركة.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة ،محررة
بكاملها ،مكتتبة ،في ملك الشريك
الوحيد :
السيد أوتم محمد  1000حصة.
املدة  99 :سنة.

الجريدة الرسمية
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التسيير  :أسند إلى السيد أوتم
محمد.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  65931بتاريخ  12يوليو .2022
8P

بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي بالقنيطرة بتاريخ
 7يوليو  ،2022لشركة STE CENTRE
CHEMIN VERS LA REUSSITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة،
تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت  250حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة،
أي ما مجموعه  25.000درهم في
ملك السيد سعيد قبيبش ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم GB53017
لفائدة السيد حم�ضي أيوب ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم .GK121624
تبعا لهذا التفويت تم تغيير
الفصول  6و 7من القانون األسا�سي
للشركة كالتالي :
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة موزعة على
الشركاء كالتالي :
السيد بنعزوز أبو الحسن 250
حصة أي ما مجموعه  25.000درهم.
السيد وحيدي الحسين 250
حصة أي ما مجموعه  25.000درهم.
السيد حم�ضي أيوب  500حصة
أي ما مجموعه  50.000درهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة ،تحت رقم
 91976بتاريخ  15يوليو .2022
10 P

الخالصة والبيان
األستاذ املوفق حميد

ادريس بازا
محاسب معتمد من طرف الدولة
 ،54زنقة معمورة ،رقم 3
القنيطرة

مكتب املوفق للمحاسبة
شهادة تكوين في املحاسبة املعمقة بمعهد
 Comptaliaبمونبليي بفرنسا
محاسب معتمد من طرف الدولة املغربية

SOCIETE TAMAZIR
AGRICOLE
ش.م.م بشريك وحيد

تصفية شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مصادق عليه
باملقاطعة الحضرية األولى بتاريخ
 8يوليو  2022بسيدي سليمان،
تم فسخ عقد الشركة املسماة
SOCIETE TAMAZIR AGRICOLE
ش.م.م بشريك وحيد ذات السجل
التجاري رقم .27827 :
مقر التصفية  :الخنيشات املركز
قيادة الخنيشات جرف امللحة،
بسيدي قاسم.
وقد تم قبول استقالة املسير
الوحيد لهذه الشركة السيد العربي
ازناك مع إعطاءه وصل إبراء خدمة
التسيير.
تم تعيين السيد العربي ازناك
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 JC99433مصفي لهذه الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ
 15يوليو  2022تحت رقم
.2022/172
9P

QUALITY STATION

STE CENTRE CHEMIN VERS
LA REUSSITE

شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديالت قانونية

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 19ماي  2022بالقنيطرة ،تمت
صياغة القانون األسا�سي للشركة
أعاله ذات املسؤولية املحدودة اآلتية
خصوصياتها :

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :زاوية جبالة
غاندي ولبنان رقم  3و 7
إقامة فاتن  ،Bمكتب رقم 2
القنيطرة

تأسيس
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التسمية  :تحمل الشركة اسم :
QUALITY STATION
األهداف  :األهداف االجتماعية.
تجارة املحروقات.
وبصفة عامة كل ما له صلة
بالنشاط املذكور سواء بشكل مباشر
أو غير مباشر.
املقر االجتماعي  :حدد بالقنيطرة،
 ،23شارع أنوال إقامة فلوري 11
مكتب رقم  4ميموزة.
رأس املال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم نقدا.
الحصص االجتماعية  :بترجمته
إلى حصص اجتماعية يتكون رأس
املال من  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة جميعها
موزعة بين الشريكين بحسب
مساهماتهما النقدية.
التسيير  :يسهر على تسيير شؤون
املؤسسة ألجل غير محدد السيد
بوجة بدر.
املدة  :حددت املدة الزمنية
للشركة في  99سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها ما عدا حالتي التمديد أو
الحل السابق ألوانه املقررين من لدن
الشركاء باألغلبية.
السنة االجتماعي  :تصادف السنة
املدنية.
النتيجة املحاسبية :
إيجابية  :يقرر الشركاء تعيين
األرباح املحققة.
سلبية  :يتحمل الشركاء العجز
املسجل بحسب مساهماتهم في رأس
املال االجتماعي.
تم تقييد هذه الشركة بالسجل
التجاري باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة في  7يوليو  2022تحت
رقم .91937
للخالصة والبيان

11 P

THH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :مكتب رقم 3
ياسمين  25شارع يعقوب املنصور
القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد ذات املواصفات
التالية :
التسمية THH SARL AU :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :مكتب رقم 3
ياسمين  25شارع يعقوب املنصور
القنيطرة.
موضوع الشركة :
املقاولة في نقل البضائع.
االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد الحبيب
الدريهمو.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  65957بتاريخ  14يوليو .2022
12 P

CREDITINFO HOLDING
MAROC

شركة أسهم مبسطة
ذات الرأسمال  300.000 :درهم
املقر االجتماعي  :عمارة كازا بيزنس
سنتر ،رقم  ،2تجزئة مندارونا
 300سيدي معروف ،الدار البيضاء
املسجلة بالسجل التجاري
للدار البيضاء تحت رقم 176853
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وفقا للمحضر املحرر من طرف
الرئيس بتاريخ  4ماي  2022في إطار
املشاورة الخطية بتاريخ  22أبريل
 ،2022قرر شركاء الشركة ما يلي :
تحويل الشركة إلى شركة أسهم
مبسطة وفقا ألحكام املادة 2-43
من القانون  96-5بصيغته املعدلة
واملتممة ،لالمتثال لألحكام القانونية
السارية.
إعادة صياغة النظام األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 15يوليو  2022تحت رقم 831383
والتسجيل التعديلي بالسجل
التجاري للدار البيضاء بتاريخ
 15يوليو  2022تحت الرقم .24207
لإليداع ،الرئيس

13 P

إلب أوفيس أند كومبيوتر
سوبليس

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط
بتاريخ  30ماي  ،2022تم تأسيس
شركة لها الخصائص التالية :
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة للشريك الوحيد.
التسمية  :إلب أوفيس أند
كومبيوتر سوبليس.
الغرض  :التجارة في املعلوميات
ولوازم املكتب والطباعة.
املقر االجتماعي  :بلوك ج رقم
 82الطبقة  3ديور الحومر يعقوب
املنصور الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تقييدها في السجل التجاري.
رأس املال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسم إلى  1000حصة
اجتماعية من فئة  100درهم للحصة
الواحدة ،محررة بكاملها :

الجريدة الرسمية

الشركاء :
السيد زكرياء البكردي 500
حصة.
السيد ياسين البكردي 500
حصة.
التسيير  :تم اختيار كمسير وحيد
للشركة ملدة غير محددة :
السيد ياسين البكردي ،جنسيته
مغربية ،املزدادة بالخميسات في 19
سبتمبر  ،1991الحامل للبطاقة
الوطنية رقم ا .740491
اإليداع القانوني  :سيتم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بتمارة
تحت رقم .161651
14 P

14347

REGENERA GROUP
AFRIQUE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بموجب قرار الشركاء تقرر
تأسيس ذات مسؤولية محدودة .وتبعا
لذلك فإنها تتكون شركة GLOBAL
MEDICAL
DISTRIBUTION
وشركة  ECLAT INVESTوشركة
.CELEMUR SPV
نشاط الشركة :
مقاول التركيبات الكهربائية
والطاقات املتجددة.
أعمال متعددة.
مقر الشركة  :إقامة  30الشقة
FIDUCIAIRE ABDOU
رقم  8زنقة موالي احمد الوكيلي
Travaux de Fiduciaure - Analyse
Comptable
et Financière - Organisation
حسان الرباط.
Structurelle
تسمية الشركة REGENERA :
نيط باتي
GROUP AFRIQUE SARL
الشكل القانوني للشركة  :شركة
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
ذات مسؤولية محدودة مساهم
إحداثها الفعلي.
وحيد
رأس املال  :حدد في 100.000
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
درهما مقسم على  1000حصة
املقر االجتماعي للشركة  :شارع
بقيمة  100درهم للواحدة.
املقاومة وزنقة ابيدجان عمارة
التسيير التوقيع  :السيد التريكي
رقم  ،21الطابق الثالث
عثمان.
شقة رقم  ،8املحيط ،الرباط
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي التجارية بالرباط بتاريخ  13يوليو
املؤرخ بتاريخ  10فبراير  2022تم  2022تحت رقم .161565
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
تحويل املقر االجتماعي للشركة من :
16 P
شارع املقاومة وزنقة ابيدجان
عمارة رقم  ،21الطابق الثالث ،شقة
MLM BUSINESS
رقم  ،8املحيط ،الرباط.
SARL
إلى  :التقسيم  330محل رقم 2
تأسيس شركة ذات مسؤولية
رياض  2-1املحيط بوزنيقة.
محدودة
وكذا تحيين القانون األسا�سي
بموجب قرار الشركاء تقرر
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة تأسيس ذات مسؤولية محدودة.
االبتدائية بنسليمان بتاريخ  16يونيو وتبعا لذلك فإنها تتكون من السيدة
مريم النهى والسيد محمد العربي
 2022تحت رقم .460
ي
النهى والسيدة لطيفة البوعبدالو .
بمثابة مقتطف وبيان
نشاط الشركة :
15 P

استيراد وتصدير.
أعمال متنوعة.
مقر الشركة  :إقامة  30الشقة
رقم  8زنقة موالي احمد الوكيلي
حسان الرباط.
تسمية الشركة MLM :
BUSINESS SARL
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
إحداثها الفعلي.
رأس املال  :حدد في 100.000
درهما مقسم على  1000حصة
بقيمة  100درهم للواحدة.
التسيير التوقيع  :السيدة مريم
النهى.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  13يوليو
 2022تحت رقم .161563
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

17 P

RAFNITY TRAITEUR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد

بموجب قرار الشريك الواحد
تقرر تأسيس ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد .وتبعا لذلك فإنها
تتكون من السيدة الفي�سي هند.
نشاط الشركة  :ممون حفالت.
مقر الشركة  :إقامة  30الشقة
رقم  8زنقة موالي احمد الوكيلي
حسان الرباط.
تسمية الشركة RAFINITY :
TRAITEUR SARL AU
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
إحداثها الفعلي.
رأس املال  :حدد في 100.000
درهما مقسم على  1000حصة
بقيمة  100درهم للواحدة.
التسيير التوقيع  :السيد فيصل
املنصوري.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  18يوليو
 2022تحت رقم .161424
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

18 P
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14348

GAMOX

SARL AU
برأسمال  10.000 :درهم
 6مكرر ،الطابق السفلي ،بلوك «د»
شارع  21غشت ،خريبكة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة املسماة GAMOX
 SARLAUمؤرخ بخريبكة في  24يونيو
 2022على الساعة التاسعة صباحا،
قرر شريكها الوحيد :
عبد الرحيم نبوي املالك ل 100
حصة اجتماعية (شريك ومسير)،
ما يلي :
تصفية الشركة املسماة :
 GAMOX SARLAUذات رأسمال
 10.000درهم والواقع مقرها
االجتماعي ب  6 :مكرر ،الطابق
السفلي ،بلوك «د» شارع  21غشت،
خريبكة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة
بتاريخ  5يوليو  2022تحت رقم 316
وبالسجل التجاري تحت رقم .6701 :
19 P

السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي بمتم ديسمبر من
نفس السنة.
التسيير  :أسندت مهمة تسيير
الشركة للسيد عبد الرحمن
الحمدوني.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
رقم السجل التجاري  161517بتاريخ
 7يوليو .2022
20 P

GS CAMP MOROCCO
SARL

تصفية الشركة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة
GS CAMP MOROCCO SARL
واملنعقد بتاريخ  6يونيو  2022تقرر
ما يلي :
تصفية الشركة.
تسمية السيد عبد هللا بلقا�سي
بصفة مصفي للشركة وتحديد مقر
التصفية  63زنقة نابولي رقم 12
املحيط الرباط.
SAMA GESTION
تم اإليداع القانوني للشركة لدى
تأسيس شركة ذات مسؤولية
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
محدودة
بالرباط يوم  13يوليو  2022تحت
بتاريخ
مبرم
عرفي
بمقت�ضى عقد
رقم .126335
 27يونيو  2022بالرباط تم تأسيس
مقتطف بمثابة إعالن
شركة ذات مسؤولية محدودة
21 P
باملواصفات التالية :
التسمية SAMA GESTION :
شركة NIHAD MOD
الصفة القانونية  :شركة ذات
ش.م.م
مسؤولية محدودة.
تجزئة اللة مريم رقم  78حي األمل
الهدف االجتماعي  :االستشارات
سال
اإلدارية.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بسال،
املقر االجتماعي  :عمارة  30شقة
 8شارع موالي احمد الوكيلي حسان بتاريخ  8يونيو  ،2022قد تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الرباط.
التسمية NIHAD MOD :
املدة  :حددت مدة الشركة في
الهدف االجتماعي  :خياطة
 99سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها
املالبس.
بالسجل التجاري.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  100.000درهم موزع على مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
 1000حصة من فئة  100درهم.
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نهاد الزهاني  500 :حصة.
يوسف جهيد  500 :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  :تجزئة اللة مريم رقم 78
حي األمل سال.
املسيرة  :نهاد الزهاني.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.39217
22 P

YZ ARCHITECTES

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية ذات
الشريك الوحيد
رأس املال  10.000 :درهم

تأسيس شركة

املدة  :حددت املدة  99سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد
الرأسمال في مبلغ  10.000درهم
مقسم إلى  100حصة اجتماعية
ذات قيمة اسمية تساوي  100درهم
للحصة.
التسيير  :تم تعيين السيدة زينب
بندابة كمسيرة للشركة وملدة غير
محدودة.
السجل التجاري رقم .161581
23 P
كابيطاليا
 ،25شارع شجرة القدس ،قطاع ،19
بلوك س ،حي الرياض ،الرباط

FOXFOOD
SARL

بيع الحصص

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  23يونيو  2022تمت
املصادقة على ما يلي :
بيع حصص السيد محمد ناصر
اعلولة الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  G460605والتي تتمثل
في  50حصة إلى السيد مجيد غلو
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .EA79333
بهذا ،فقد تم تعديل البنود،
خاصة املتعلقة باألسهم ،رأس
املال ،والشكل القانوني من القانون
األسا�سي للشركة.
اعتماد النظام األسا�سي الجديد
املحدث في شكله الجديد «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية في الرباط تحت رقم
 126361بتاريخ  14يوليو .2022
24 P

بمقت�ضى عقد توثيقي حرر
بالرباط بتاريخ  13يونيو  ،2022تم
تحديد القوانين األساسية لشركة
محدودة املسؤولية ذات الشريك
الوحيد ذات الخصائص التالية :
التسمية YZ ARCHITECTES :
SARL AU
الهدف االجتماعي  :تهدف الشركة
إلى :
الدراسات املعمارية.
الهندسة املعمارية الداخلية.
الدراسات الحضرية.
التصميم والديكور.
التراث والترميم.
وبشكل عام جميع العمليات
التجارية والصناعية ،العقارية والغير
شركة R.E INGENIERIE
عقارية املرتبطة بصفة مباشرة أو
SARL
غير مباشرة بهدف الشركة أو يمكنها
بيع حصة ،استقالة املسير
تنمية هذا الهدف.
تعيين مسيرين جدد
املقر االجتماعي  :حدد املقر
بمقت�ضى محضر اجتماع الجمع
االجتماعي بالرباط أكدال  15شارع العام غير العادية املنعقد بتاريخ
 6أبريل  2022في الرباط تقرر ما يلي :
األبطال ،الشقة رقم .4

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

بيع إجمالي أي  400سهم للسيد
رشيد آيت أعمالك إلى السيد
حميد آيت أعمالك والسيد رضوان
الحداوي.
استقالة السيد رشيد آيت
أعمالك من منصبه كمسير وتعيين
السيد حميد آيت أعمالك والسيد
رضوان الحداوي مسيرين للشركة
لفترة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية في الرباط تحت رقم
 124758بتاريخ  18ماي .2022
25 P

CHAIMAA ELECTRONIC
SARL
شيماء الكترونيك ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  6.000.000 :درهم
املقر االجتماعي  ،4 :زنقة اليازدي
محمد عمارة املعوة الطابق األر�ضي
حي املستشفيات الدار البيضاء
السجل التجاري  :الدار البيضاء
رقم 131041

تغيير املقر االجتماعي للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  17يناير
 2022تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من العنوان  134شارع  2مارس
حي املستشفيات الدار البيضاء إلى
العنوان الجديد الكائن ب  ،4 :عمارة
املعوة ،زنقة اليازدي محمد ،الطابق
األر�ضي ،حي املستشفيات ،الدار
البيضاء
تغيير الفصل  4من القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  14أبريل
 2022تحت رقم .13656
بمثابة مقتطف وبيان
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نقل مقر الشركة إلى الدار
FRATERI
البيضاء ،3 ،زنقة البحتري ،حي
SARLAU
كوتيي.
رأسمالها  100.000 :درهم
التعديل التالزمي للنظام
املقر االجتماعي  30 :شقة  8شارع
موالي احمد لوكيلي حسان الرباط األسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
RC N° 161559
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
تأسيس
البيضاء بتاريخ فاتح يوليو 2022
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
تحت رقم .829958
يوم  20يونيو  2022أقيم نظام
30 P
تأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد وذات املميزات
TIMBERWOLF
التالية :
شركة ذات مسؤولية محدودة
التسمية FRATERI SARLAU :
رأسمالها  500.000 :درهم
املوضوع االجتماعي  :استغالل
الكائن مقرها  :الدار البيضاء
املناجم.
 ،3شارع املسيرة الخضراء
رأسمال الشركة حدد في
الطابق الثالث
 100.000درهم مقسم إلى 1000
السجل التجاري 343373 :
حصة من قيمة  100درهم للحصة
تفويت حصص شركة
بموجب الجمعية العامة غير
الواحدة.
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم العادية للشركاء املنعقدة في 9
ديسمبر  ،2021تمت معاينة وإقرار
تقييدها في السجل التجاري.
املقر االجتماعي  30 :شقة  8شارع ما يلي :
تفويت  750حصة شركة التي
موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.
التسيير  :السيد امين جوهري تمتلكها السيدة إيمان السنباطي
البطاقة الوطنية رقم  A710525لفائدة شركة .WB MEDIA
التعديل التالزمي للنظام
بموجب القانون األسا�سي للشركة.
األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بالسجل
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
التجاري لدى املحكمة التجارية
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
بالرباط تحت رقم .161559
البيضاء بتاريخ فاتح يوليو 2022
بمثابة مقتطف وبيان
تحت رقم .829796
املسير
31 P
27 P

GLOBAL
COMMUNICATIONS

شركة مساهمة
رأسمالها  300.000 :درهم
الكائن مقرها  :الدار البيضاء
 ،52شارع الحسن الثاني
السجل التجاري 64909 :

STE THE MILKMAN

SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
RC N° 129433

إعالن متعدد القرارات

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة
في  29يونيو  2022قرر الجمع العام
االستثنائي لشركة THE MILKMAN
نقل مقر الشركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد
بموجب الجمعية العامة رأسمالها  100.000درهم ،مقرها
املختلطة للمساهمين املنعقدة في الرئي�سي في تمارة  1194إقامة الوفاق
اراك متجر  ،3ما يلي :
 26 26 Pماي  ،2022تقرر ما يلي :

14349

بعد االطالع على وفاة الشريك
الوحيد واملسير املرحوم السيد محمد
بنعلي قررالورثة ما يلي :
القرار  1الذي ينص على ما يلي :
توزيع الحصص  1000حصة
اجتماعية حسب عقد اإلراثة كما يلي :
السيدة حبيبة األشركي 125
حصة اجتماعية ؛
السيدة وفاء بنعلي  97حصة
اجتماعية ؛
السيدة ملياء بنعلي  97حصة
اجتماعية ؛
السيدة حنان بنعلي  97حصة
اجتماعية ؛
السيدة ليلى بنعلي  97حصة
اجتماعية ؛
السيدة لبنى بنعلي  97حصة
اجتماعية ؛
السيد سعد بنعلي  195حصة
اجتماعية ؛
السيد كريم بنعلي  195حصة
اجتماعية.
القرار  2الذي ينص على ما يلي :
وقد تم تفويت الورثة حصصهم
 805حصة لفائدة السيد كريم بنعلي
وأصبح بالتالي مجموع الحصص
االجتماعية الجديدة :
السيد كريم بنعلي  1000حصة
اجتماعية.
القرار  3الذي ينص على ما يلي :
تعيين السيد كريم بنعلي املسير
الوحيد للشركة THE MILKMAN
ش.م.م ذات الشريك الوحيد وله
الحق في التوقيع الوحيد.
وقد تم االيداع القانوني بالسجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بتمارة
بتاريخ  14يوليو  2022تحت رقم .8532
32 P

الجريدة الرسمية

14350

STE CAMARA MARRUECOS
SARL
AU CAPITAL DE 2.080.000 DHS
RC N° 126573

تحويل الشركة

السيدبيرشعبدالعزيز 200حصة؛
السيد بيرش سعيد  200حصة ؛
السيد تحتوح توفيق  200حصة ؛
السيد تحتوح محسن  200حصة ؛
السيد العبدالوي عمر 200حصة ؛
املجموع  1000حصة.
تسيير الشركة  :عين السيد بيرش
عبد العزيز كمسير للشركة ملدة غير
محددة.
املقر االجتماعي  :حي السدرة
املحررة رقم  ،284الناضور.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور يوم 24يونيو2022
تحترقمالسجلالتجاري.24337
34 P

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة
في فاتح مارس  2022قرر الجمع
العام االستثنائي لشركة CAMARA
 MARRUECOSش.م.م رأسمالها
 2.080.000درهم ،مقرها الرئي�سي
في تمارة ،زاوية الحسن الثاني ومحمد
السادس ،عمارة النخيل ،شقة ،B5
ما يلي :
تحويل مقرها الرئي�سي من تمارة،
زاوية الحسن الثاني ومحمد السادس،
عمارة النخيل ،شقة  B5إلى تيفلت،
LE DEVELOPPEUR
منطقة التجارية عين الجوهرة ،سيدي
SARL AU
بوخلخال ،تجزئة رقم .13
DISSOLITION
وقد تم اإليداع القانوني لدى
طبقا للجمع العام االستثنائي
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بتمارة بتاريخ  12يوليو  2022تحت الذي تم باملقر االجتماعي للشركة
رقم .8523
محدودة املسؤولية لشريك وحيد
 LE DEVELOPPEUR SARL AU 33 Pقرر
ما يلي :
انحالل الشركة.
STE MADERAS
تعيين املصفي محمود كويزة،
SARL
الساكن ب  :ايت علي ايت بلقاسم،
التأسيس
بموجب عقد عرفي بالناضور تيفلت.
بتاريخ  3يونيو  2022وضع القانون
مقر التصفية  :حدد بالعنوان
األسا�سي لشركة  STE MADERASالتالي ايت علي ايت بلقاسم ،تيفلت.
تم االيداع القانوني باملحكمة
 SARLشركة ذات مسؤولية محدودة.
التسمية  .STE MADERAS SARL :التجارية بالرباط بتاريخ  13يوليو
الهدف  :استيراد وتصدير مواد  2022تحت رقم .126339
35 P
التجميل من أي نوع ؛
وبصفة عامة ،كل الخدمات ذات
الشركة العقارية كمون
صلة مباشرة باألهداف املشار إليها
ش.م.م
أعاله أو القادرة على توسيع وتطوير
تفويت حصص الشركة
الشركة.
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقته
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها األستاذة كريمة العزوزي بالدار
البيضاء بتاريخ  26أبريل ،2022
النهائي.
ن
رأسمال الشركة  100.000 :درهم قام السيد امحمد كمو بالتفويت
موزع على  1000حصة من فئة  100لفائدة السيد التهامي املسقي جميع
حصصه أي بنسبة  500حصة في
درهم كالتالي :

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

«الشركة العقارية كمون» ش.م.م
رأسمالها  100.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،تجزئة
الزكاورة ،الزنقة  5الرقم  ،16عين
الشق واملسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم .405695
وتبعا لهذا التفويت أصبحت جميع
الحصص االجتماعية في «الشركة
العقارية كمون» باسم السيد التهامي
املسقي.
أصبحت تلقائيا «الشركة العقارية
كمون» ش.م.م شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد.
وتم استقالة السيد محمد كمون
من منصبه كمسير.
وتعيين السيد التهامي املسقي
كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 14يوليو  2022تحت رقم .831286
36 P

COMIDA-ACE

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك واحد
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :رقم  11زنقة
سبتة محال رقم  ،2حسان  -الرباط
بمقت�ضى محضر عرفي بتاريخ
 20نوفمبر  2021تقرر ما يلي :
تصفية حسابات الشركة
.COMIDA-AICE SARL AU
تعيين السادة  :جمال جمال
ومحمد انعي�سى وسعاد عوجة،
مصفون للشركة ومقر التصفية هو :
رقم  ،11زنقة سبتة محال رقم ،2
حسن ،الرباط.
تم االيداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 4يوليو  2022تحت رقم .126148
للخالصة والتذكير
التسيير

RETAILCOM
SARL
LIQUIDATION

تصفية شركة

بعد محضر الجمع العام الغير
العادي بتاريخ  21أكتوبر ،2021
قرر شركاء RETAILCOM SARL
ذات رأس املال قدره  100.000درهم
مسجل بالسجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم  ،411047ما يلي :
حل شركة RETAILCOM SARL
وتم تعيين السيد نبيل مبروك
كمسؤول عن تصفية الشركة.
وتم االيداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالدار البيضاء يوم  31ماي
 2022تحت رقم .18671 - 825685
38 P

B5 COSMETICS
SARL
AU CAPITAL DE 9.000.000 DHS
السجل التجاري 268055 :
التعريف الضريبي 14383625 :
املقر االجتماعي  :املقر الصناعي
رقم  17طريق  1029عين الجمعة،
بوسكورة ،الدار البيضاء

إلغاء فرع الشركة

وفقا لشروط محضر الجمع العام
العادي لشركة B5 COSMETICS
املنعقد استثنائيا ،ووفقا ملحضر
 27يونيو  ،2022تقرر إلغاء فرع
الشركة الذي يقع مقرها في  ،5شارع
عبد اللطيف بن قدور ،الدار البيضاء.
39 P

شركة يوبا منينن

ش.م.م
رأسمالها  100.000 :درهم
قصر سيدي يحي ،تنجداد
 - Iبمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  19يناير
 2022قرر شركاء الشركة املذكورة
 37 Pأعاله ما يلي :

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

حل الشركة.
استقالة املسيرين.
تعيين السيد باحمو يوسف
كمصفي لشركة.
إعطاء اإلبراء باحمو يوسف.
 - IIتم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بتنغير
بتاريخ  2يونيو  2022تحت رقم
.2022/434
من أجل الخالصة والبيان

40 P

MEILLEUR CONSEIL SARL
N B 2 LOT DES FONCTIONNAIRE, 1er
ETAGE, TINGHIR
0661 54 04 90

STE STH 2M

SARL
ش.م.م
قصر سيدي يحي ،تنجداد،
الرشيدية

تغيير مقر الشركة

 - 1بموجب املحضر الغير العادي
املنعقد بتنغير في  10يناير  2022قرر
شريك الشركة ما يلي :
تغيير املقر الرئي�سي للشركة
ب  :قصر سيدي يحي ،تنجداد،
الرشيدية.
 - 2تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بزاكورة
بتاريخ  29يونيو  2022تحت رقم
.187/2571
مقتطف لإليداع والنشر

الجريدة الرسمية

بيع السيد طيب حسن للسيد
سيسعيد يونس ما مجموعه 200
حصة اجتماعية.
توسيع النشاط :
إضافة ما يلي :
نقل وتحويل اإلرساليات ؛
مسير شركة لبيع التذاكر.
حذف ما يلي :
مقاول لتسير واستغالل الخدمات
الستخالص الفواتير نقدا ؛
البناء واإلشغال املختلفة ؛
كراء برسوم تابتة أماكن مختلفة.
تغير الشكل القانوني لشركة ب
شركة  STE STH 2M SARLش.م.م.
تسمية طيب حسن او سيسعيد
يونس كمسيرين للشركة.
ستتم إدارة الحساب البنكي
من طرف السيدان طيب حسن أو
سيسعيد يونس.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بالرشيدية تحت
رقم .17019/868
مقتطف لإليداع والنشر

MEDICAL GROUP AFILAL
PAR ABREVIATION M.G.A
SARL AU

انحالل الشركة

 - 1بمقت�ضى املحضر املؤرخ
بالرباط بتاريخ  23ماي  ،2022قرر
الجمع العام لشركة MEDICAL
GROUPE AFILAL Par abréviation
 MGAش.م.م شريك وحيد ،املقدر
رأسمالها االجتماعي ب 100.000
درهم ،الكائن مقرها االجتماعي
بالرباط  ،62شارع املغرب العربي،
مكتب رقم  ،2حي املحيط ،املسجلة
بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم
 ،147381انحالل الشركة السابق
ألوانه وعين السيد افيالل العلمي
االدري�سي حسن ،القاطن بالرباط 52
زنقة أوالد امبارك شارع بئر قاسم،
السوي�سي ،الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  G45905كمصفي ،كما تم رسخ
مقر التصفية في املقر االجتماعي
املذكور أعاله.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
ضبط املحكمة التجارية بالرباط يوم
 5 42 Pيوليو  2022تحت رقم .126174
44 P

OUASSOU LOCATION
شركة « ش.م .م(ش.و)
شارع قاسم الزهيري تجزئة اسراس
تنغير

تعين املسيرين للشركة

14351

بموجب املحضر الغير العادي
41 P
املنعقد بتنغير في  30ماي  2022قرر
شريك الشركة ما يلي :
STE STH 2M
تسمية السيدة الطالبي رشيدة
SARL
كمسيرة للشركة فيما يتعلق بكراء
ش.م.م
قصر سيدي يحي تنجداد الراشدية السيارات فقط أو السيد واسو
محمد كمسير للشركة في يتعلق
بيع الحصص االجتماعية
ى
بالجوانب األخر .
توسيع نشاط الشركة
تغير تسمية الشركة
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
تعين املسيرين للشركة
باملحكمة االبتدائية بتنغير بتاريخ
 - Iبموجب املحضر الغير العادي  6يوليو  2022تحت رقم .509/2767
مقتطف لإليداع والنشر
املنعقد بتنغير في  10يناير  2022قرر
43 P
شريك الشركة ما يلي :

B&ASS. Experts Comptables SARL

MOROCCO HERBALS
GROUP
ش.م.م

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط يوم  24يونيو  ،2022قد تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية MOROCCO :
 HERBALS GROUPش.م.م.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة بثمن 100
درهم للحصة الواحدة تكتتب كلها
وتحرر كليا عند االكتتاب.
املقر االجتماعي  :عمارة ،30
الشقة  ،8شارع موالي أحمد الوكيلي،
حسان ،الرباط.

الهدف االجتماعي :
االستثمار في األسهم ،في رأسمال
الشركات التجارية والصناعية
والطبية وشركات الخدمات وأي
شركات أخرى من خالل شراء أسهم
أو حصص في الشركات املذكورة ومن
خالل إنشاء الشركات ؛
التنظيم والتمويل واإلدارة وأي
عمليات أو أنشطة ذات صلة بشكل
مباشر أو غير مباشر بالغرض
املذكور أعاله ؛
التجارة وجميع العمليات املتعلقة
بأي عنصر يرتبط بشكل مباشر
أو غير مباشر بغرض الشركة ومن
املحتمل أن يعزز ويطور الشركة ؛
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية والصناعية والطبية وشبه
الطبية والسياحية واملالية والحرفية
والزراعية واملنقولة والعقارية
والخدمية املرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر بغرض الشركة أو بأي
أشياء أخرى مماثلة أو ذات صلة
أو يحتمل أن تفعل ذلك ،تسهيل
امتداده أو تطويره.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
بشكل استثنائي ،تتضمن السنة
املالية األولى الوقت املنق�ضي منذ
تسجيل الشركة في السجل التجاري
حتى  31ديسمبر .2022
التسيير  :يسير الشركة كل من :
السيد  ،SAID OMARالقاطن
Kfar Cana (Cana of Galilee) zip
16930, Al Hemriyya st No13,
 P.O.Box 1883, Israelوالحامل
لجواز سفر رقم  P/ISR/35462504؛
السيد ،METANIS Yman
القاطن 1Galloway street
Sherwood park Alberta T8A4X6,
 Canadaوالحامل لجواز سفر رقم P/
.CAN/HP2311135
ي
 - 3اإلندراج في السجل التجار :
سجلت الشركة في املحكمة التجارية
بالرباط تحت رقم  161591يوم
 14يوليو .2022
لإلشارة والنشر

45 P

الجريدة الرسمية

14352

SINATRUK
SARL
ش.م.م

تأسيس شركة

تاريخ تسجيل العقد العرفي
 6يوليو  2022الرباط.
الهدف االجتماعي :
أشغال مختلفة ؛
نقل السلع والبضائع ؛
التجارة.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة للشركاء على
الشكل التالي :
السيد احمد حمويتي  330حصة ؛
السيد حمزة ازضاك  330حصة ؛
السيد عمر حمويتي  340حصة.
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  :إقامة  30شقة 8
شارع موالي أحمد لوكيلي ،حسان،
الرباط.
التسيير :
السيد احمد حمويتي ؛
السيد حمزة ازضاك ؛
السيد عمر حمويتي.
رقم التسجيل بالسجل التجاري
 161661باملحكمة التجارية بالرباط.
46 P

STE L.MIRA ESSAOUIRA

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
فاتح يوليو  2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة لتكون خاصيتها كالتالي :
التسمية STE L.MIRA . :
.ESSAOUIRA
املقر االجتماعي  14 :زنقة الجزائر،
الصويرة.

املوضوع  :للشركة مهام تتجلى في :
إدارة تشغيل الفنادق ،بيت
الضيافة أو الرياض.
رأس املال  100.000 :درهم مجزئة
على  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة موزعة على الشكل
التالي :
الشركة L-LOPA CLUSTER
 HOLDING SARL AU : 999حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد بافل جورفيتش  1حصة
بقيمة  100درهم للحصة ؛
املجموع  1000حصة.
املدة  99 :سنة.
التسيير الوحيد  :تسير الشركة
من طرف السيد بافل جورفيتش.
السنة املالية  :تبتدئ في فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة.
تم االيداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بالصويرة بتاريخ
 15يوليو  2022تحت رقم 22/254
والشركة مسجلة في السجل التجاري
للصويرة برقم .6235
بمثابة مقتطف وبيان
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ائتمانية سوفيكاس ش.م.م SOFIGAS SARL
رقم  ،38إقامة جنان عالل ،شارع طارق بن
زياد ،تمارة
مكتب املحاسبة

TALMASTRAV

SARL AU
تاملست طراف
شركة ذات مسؤولية محدودة
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 5يناير  2022بتمارة ،حيث تم وضع
القانون التأسي�سي لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد
ش.م.م ش.و مميزاتها كالتالي :
الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات مسؤولية محدودة ش.م.م ش.و.
التسمية TALMASTRAV SARL :
 AUتاملست طراف.
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السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31من ديسمبر
من كل سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
 100.000درهم مقسم على 1000
حصة بقيمة  100درهم.
التسيير  :الشركة مسيرة من
طرف السيد نصر الدين سعيد املدة
غير محدودة.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.161671
تم إيداع الطلب باملحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  19يوليو 2022
تحت الرقم .126448
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الهدف االجتماعي :
البناء وأشغال البناء ،أشغال
مختلفة (معدات البناء ،املباني )...؛
بصفة عامة كل العمليات املالية،
التجارية املرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر بموضوع الشركة
وكذا العمليات التي من شأنها تنمية
الشركة.
املقر االجتماعي  :تجزئة ملوية،
تجزئة رقم  ،1املحل رقم ،تمارة.
مدة الشركة  99 :سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
مبلغ  100.000درهم مقسمة إلى
 1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة اكتتبت وحررت كلها
من طرف :
B&ASS. Experts Comptables SARL
السيد عبد اللطيف خربوش
A&K BLOCHCHAIN
 1000حصة.
ADVISORS
التسيير  :عبد اللطيف خربوش
ش.م.م
يعتبر مسير الشركة ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من تأسيس شركة محدودة املسؤولية
 - 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة.
اإليداع القانوني  :تم االيداع بالرباط يوم  27يونيو  ،2022قد تم
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة تأسيس شركة محدودة املسؤولية
االبتدائية تمارة تحت رقم  8284والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية A&K BLOCHCHAIN :
بتاريخ  7يونيو .2022
 ADVISORSش.م.م.
عن النسخة والنص
ائتمانية الكوادي أيوب وسلمى (سوفيكاس)
رأسمال الشركة  10.000 :درهم
 48 Pمقسمة على  100حصة بثمن 100
درهم للحصة الواحدة تكتتب كلها
DSNS TRANS
وتحرر كليا عند االكتتاب.
SARL
املقر االجتماعي  :عمارة ،30
تأسيس شركة
الشقة  ،8شارع موالي أحمد الوكيلي،
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ حسان ،الرباط.
 20يونيو  2022بالرباط ،تقرر
الهدف االجتماعي :
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
االستشارات في مجاالت اإلدارة
بالخصائص التالية :
والتنمية واالستثمار والتمويل وجميع
التسميةاالجتماعية:دياساناس األنشطة ذات الصلة ؛
ترونس.
تنظيم الفعاليات والندوات
املقر االجتماعي  51 :زنقة عمر وورش العمل وجميع األنشطة ذات
سالوي ،قبيبات  ،10100الرباط.
الصلة ؛
الهدف  :مقاول نقل البضائع.
الدعم واملشورة التقنية بشأن
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ جهود الرقمنة والوصل إلى التكنولوجيا
وبلوكتشين؛
إحداثها الفعلي.
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إعداد التقارير والدراسات
والتشخيصات والتقييمات وجميع
األنشطة ذات الصلة ؛
وبصفة عامة ،أي عملية من أي
نوع كانت ،اقتصادية أو قانونية،
مالية ،مدنية أو تجارية ،والتي قد
تكون ذات صلة مباشر أو غير مباشر
بموضوع الشركة أو بأي أشياء
مماثلة أو ذات صلة أو تكميلية.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
بشكل استثنائي ،تتضمن السنة
املالية األولى الوقت املنق�ضي منذ
تسجيل الشركة في السجل التجاري
حتى  31ديسمبر .2022
التسيير  :يسير الشركة كل من :
السيدة الدليرو عائشة ،القاطنة
بالرباط  5زنقة مجاط ،شارع محمد
السادس ،السوي�سي ،والحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  AA19274؛
السيد امرؤ القيس طلحة جبريل،
القاطن بتمارة ،زنقة مليلية  ،1الرقم
 ،199شاطئ الهرهورة ،والحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.AD212153
 - 3اإلندراج في السجل التجاري :
سجلت الشركة في املحكمة التجارية
بالرباط تحت رقم  161677يوم
 19يوليو .2022
لإلشارة والنشر
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NAYTI - TRAV

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك واحد

بمقت�ضى عقد عرفي بسال بتاريخ
 17يونيو  ،2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك واحد ذات
الخصائص التالية :
التسمية االجتماعي NAYTI- :
.TRAV

الجريدة الرسمية

الهدف االجتماعي  :مقاول أعمال
أو إنشاءات مختلفة.
املقر االجتماعي  :رقم  ،24شارع
األمير سيدي محمد ،حي الرشاد،
القرية ،سال.
املدة االجتماعية  99 :سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد
رأسمال الشركة في مبلغ 100.000
درهم موزع على  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة وزعت كما يلي :
السيد النوايتي محمد 1000
حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد النوايتي
محمد ،كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري
لدى كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بسال تحت رقم .36223
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ماناجمنت كونسيلتين اند
اكونط
شركة أوبيم إيموبيليي ش.م.م م.و
رأس املال  100.000 :درهم
املقر الرئي�سي  :املكتب رقم  ،1زنقة
الجرف ،االقواس ،طريق القنيطرة،
سال
في إطار السند الخاص بتاريخ
 31مارس  2022الشريك الوحيد
لشركة «أوبيم إيموبيليي» ش.م.م.م.و
قرر ما يلي :
زيادة في رأس املال من 100.000
درهم إلى  7.100.000درهم عن طريق
إدماج املنتسب إلى الحساب الجاري.
انخفاض رأس املال من 7.100.000
درهم إلى  2.000.000درهم بسبب
استحواذ الخسائر السابقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال تحت رقم 38738
بتاريخ  20أبريل .2022
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14353

NOURELISE

RESTAURANT SETI CHAM

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  133 :مكتب
رقم  ،6&5الطابق الثالث بلوك 25
شارع تطوان حي محمدي اكادير
بمقت�ضى عقد عرفي املسجل
بتاريخ  8يوليو  2022بأكادير تم
تأسيس شركة ذات املواصفات
التالية :
التسمية  NOURELISE :شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
واحد.
الهدف االجتماعي :
تأجير جميع العقارات ؛
شراء ،بيع ،تبديل ،إيجار ،إنشاء،
تشغيل ،إدارة ،اقتناء ،تقسيم
وتأجير قصير وطويل األمد ؛
تأجير العقارات املفروشة والغير
املفروشة.
املقر االجتماعي  133 :مكتب
رقم  ،6&5الطابق الثالث بلوك 25
شارع تيطوان حي محمدي اكادير.
املدة  99 :سنة
الرأسمال االجتماعي  :يتكون
من  100.000درهم مقسم إلى 100
حصة بقيمة  1000درهم للسهم
لفائدة اآلنسة اودري كاترين سيسيل
رونو.
تسيير الشركة  :تم تعيين اآلنسة
اودري كاترين سيسيل رونو كمسيرة
للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ  19يوليو  2022تحت رقم
. 111811
سجل تجاري رقم .52101 :

SARL AU
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي ب  :تجزئة البحر
شارع عبد الكريم الخطابي رقم ،47
املضيق

للخالصة والبيان

عقد التأسيس

بمقت�ضى عقد مسجل بتاريخ
 27ماي  2022باملضيق تأسست
شركة ذات املسؤولية املحدودة دات
الشريك الوحيد وتتميز بالخصائص
التالية :
اسم الشركة RESTAURANT :
 SETI CHAMش .ذ.م.م.
املقر االجتماعي  :تجزئة البحر
شارع عبد الكريم الخطابي رقم 47
املضيق.
الشركة تأسست لألغراض التالية :
مطعم ؛
وبشكل عام جميع العمليات
الصناعية والتجارية واملالية
والعقارية والغير املرتبطة بشكل
مباشر وغير مباشر باألغراض املشار
إليها أو أغراض مشابهة أو مماثلة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل بالسجل التجاري.
رأس املال  :محدد في 100.000
درهم ويمثل  1000حصة بقيمة 100
درهم للحصة مفوتة كما يلي :
السيد محمد هاني االفغاني
 1000حصة.
التسيير  :يسير الشركة ملدة غير
محددة السيد محمد هاني االفغاني.
العام املحاسبي  :يبدأ األول من
شهر يناير وينتهي في الواحد والثالثين
من شهر دجنبر.
األرباح  5% :لتكوين االحتياط
القانوني والباقي للشريك الوحيد.
تم تقييد الشركة بالسجل
التجاري تحت رقم  31801بتاريخ
 23يونيو  2022لدى كتابة الضبط
 53 Pباملحكمة االبتدائية بتطوان.

الجريدة الرسمية

14354

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
اإليداع القانوني  :تم وضع امللف
لدى كتابة الضبط بمحكمة االبتدائية الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
بتطوان بتاريخ  22يونيو  2022تحت البيضاء بتاريخ  6يوليو  2022تحت
رقم .830436
رقم .1437
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عن املستخلص والبيانات
مجلس اإلدارة

COSUMAGRI
شركة مساهمة
رأسمالها  15.000.000 :درهم
الكائن مقرها  8 :زنقة املعتمد
بن عباد ،الدار البيضاء

استقالة الرئيس املدير العام
تعيين رئيس مدير عام جديد

إن اجتماع املجلس اإلداري
املنعقد بتاريخ  26ماي  2022قد :
سجل استقالة السيد أمين الوالي
من مهامه كمتصرف ومن منصبه
كرئيس مدير عام.
عين السيد حسن منير رئيسا
مديرا عاما للشركة.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  14يوليو  2022تحت
رقم .831283
عن املستخلص والبيانات
مجلس اإلدارة
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COSUMATRADE
شركة مساهمة
رأسمالها  15.000.000 :درهم
الكائن مقرها  8 :زنقة املعتمد
بن عباد ،الدار البيضاء

استقالة الرئيس املدير العام
تعيين رئيس مدير عام جديد

إن اجتماع املجلس اإلداري
املنعقد بتاريخ  26ماي  2022قد :
سجل استقالة السيد أمين الوالي
من مهامه كمتصرف ومن منصبه
كرئيس مدير عام.
عين السيد حسن منير رئيسا
مديرا عاما للشركة.
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NEW BELLA
MULTISERVICES

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي وعقد تفويت الحصص
والنظام األسا�سي املحين بتاريخ
 20يونيو  2022تم ما يلي :
نقل  1000حصة اجتماعية التي
في حوزة السيد محمد جبلي من
 1000حصة اجتماعية التي يمتلكها
إلى السيد عبد الرحيم طهاري.
استقالة املسيرة السيدة ربيعة
تفراوت وتعيين املسيرين السيد عبد
الرحيم طهاري والسيدة مهى ملوك.
تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتعديل الفصول التي شملها التغيير.
وتم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية في سال
بتاريخ  6يوليو  2022تحت رقم
.39229
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ALTUS ADVISORY

SA
شركة مجهولة االسم
رأسمالها االجتماعي  300.000 :درهم
املقر االجتماعي  :شارع دوليدو،
إقامة حدائق أنفا ،العمارة ،J
الشقة  ،2الدار البيضاء
س.ت  513121 :الدار البيضاء

استقالة وتعيين مسيرين

 - 1مجلس اإلدارة لشركة ألتيوس
أدفيزوري املجتمع بتاريخ  25مارس
 2022قرر ما يلي :
مالحظة استقالة السيدة لطيفة
زنبير والسيدة مونية بنمو�سى من
مهامهما كمسيرتين لشركة.
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تعيين كمسير جديد طيلة املدة
املتبقية لسابقهم :
شركة  Casiopea LLCممثلة في
شخص السيدة ميريان مرسيدس
كونزالس ،الحاملة لجواز السفر رقم
 XDD158024؛
شركة NJB ADVISORY
 LIMITEDممثلة في شخص السيد
نيكوال جون رولند باكورد ،الحامل
لجواز السفر رقم  517531647؛
شركة White Mountain
 Research Incممثلة في شخص السيد
رودلف إلياس عطاهلل ،الحامل لجواز
السفر رقم  488284631؛
السيد فيصل رشيد لعراي�شي،
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
.B424908
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  6يوليو  2022تحت
الرقم .830502

السيد سهيل الفياللي  250حصة ؛
السيد خليل الفياللي  750حصة.
التسيير  :السيد خليل الفياللي،
تم تعيينه كمسير للشركة لفترة غير
محددة.
السجل التجاري رقم .161673 :
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة.
 - IIتم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية بالرباط.
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STE ALMONICH

بمقت�ضى عقد عرفي لشركة
 ALMONICHسجل بالرباط في
 21يونيو  2022تقرر ما يلي :
بيع جميع الحصص التي يمتلكها
السيد اغليلة محمد لفائدة السيد
السكومي محمد.
تغيير الشكل القانوني للشركة
للخالصة والبيان
اإلدارة العامة
من شركة ذات مسؤولية محدودة
 58 Pإلى شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد.
KSD COMPANY
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
شركة ذات مسؤولية محدودة
لدى املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ
تأسيس شركة
 - Iبمقت�ضى عقد عرفي محرر  7يوليو  2022تحت رقم .8515
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بالرباط بتاريخ  5يوليو  2022تم
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
STE KIVAL
ذات الخاصيات التالية :
االسم .KSD COMPANY :
SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي لشركة STE
مسؤولية محدودة.
 KIVAL SARLسجل بالرباط في
املوضوع االجتماعي  :مطبعة.
 2يونيو  ،2022تقرر ما يلي :
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
تحويل املقر الرئي�سي للشركة من :
التقييد في السجل التجاري.
تجزئة غيتة رقم  89تمارة إلى رقم 470
املقر  :عمارة  45شارع فرنسا،
مرس الخير ،13150 ،تمارة.
شقة  ،8أكدال ،الرباط.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة  100لدى املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ
 7يوليو  2022تحت رقم .8505
درهم للحصة الواحدة.
61 P
الحصص :
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STE TUNEL COM

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم

تأسيس شركة

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 6يونيو  2022بتمارة ،تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
بالصفات التالية :
التسمية  :تحمل الشركة اسم
.TUNEL COM SARL
املقر االجتماعي  :شقة رقم ،2
العمارة رقم  ،21تجزئة بوراس ،تمارة.
الهدف :
بيع املعدات واملواد التجميلية ؛
بيع منتوجات مختلفة ؛
تجارة عامة.
رأسمال الشركة  :حدد بمبلغ
 100.000درهم مقسمة على 1000
حصة قيمة الحصة الواحدة 100
درهم يمتلكها السيد :
عبد العالي ايت عال بقيمة 800
حصة ؛
طلحة ايت عال بقيمة  200حصة.
املدة  :مدة الشركة محددة في
 99سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في
السجل التجاري.
التسيير  :يسير الشركة طلحة ايت
عال.
 - 2سجلت الشركة بالسجل
التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة
تحت رقم .136769
62 P

STE HAYATI
COMMUNICATION
MARKETING

SARL AU
رقم السجل التجاري 161523

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الواحد

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  27ماي  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
املميزات التالية :

الجريدة الرسمية

14355

السيد اوتحيو لحسن 4200
الهدف :
خدمات املعلومات التجارية حصة.
Y2i FINANCES
االبتدائية
باملحكمة
القانوني
اإليداع
SAS
(مقاول) ؛
يخ
بتا
8321
رقم
تحت
تمارة
ملدينة
ر
شركة األسهم املبسطة
االتصاالت التسويقية ؛
.2022
يونيو
10
رأسمالها  29.750 :أورو
التسويق األصيل واالتصاالت.
64 P
 10ممر دي كوردوليي  85270سان
املقر  :عمارة رقم  ،30شقة رقم ،8
إيلير دو رييز (فوندي  -فرنسا)
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان،
STE MIRKA TRANS
على إثر الجمع العام الغير العادي س.ت .للشركات دو ال روش سور
الرباط.
يون تحت رقم 492 540 398
رأس املال  :حدد رأس املال بما املنعقد بتاريخ  24ماي  2022الذي
على إثر تقرر ما يلي :
املنزل األم لـ :
قدره  100.000درهم.
طرف
من
حصة
1000
تفويت
O.C.F MAROC Succursale
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
الحاملة
حمد،
سليمة
السيدة
فرع املغرب
محدودة من طرف :
G614107
رقم
الوطنية
للبطاقة
املقر  ،219 :شارع الزرقطوني ،إقامة
فيرجيل نويل.
إلى السيد محمد الدباغ ،الحامل
البردعي ،الطابق األول ،الشقة رقم
اإليداع القانوني  :تم بكتابة الضبط للبطاقة الوطنية رقم  JB410450مع
 ،1الدار البيضاء
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ تعيينه مسير جديد للشركة.
السجل التجاري رقم 323499
 7يوليو  2022تحت رقم .126270
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
إعالن عن إغالق
 63 Pلدى املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بتاريخ  8يونيو  2022تحت رقم .2341
بموجب قرار مؤرخ في  27أبريل
 2022 65 Pقرر الشريك الوحيد لـ Y2i
AB METAL DISTRIBUTION
 FINANCESاملذكورة أعاله ،إغالق
SARL
KISKA
فرعها باملغرب «O.C.F MAROC
رفع رأسمال الشركة
شركة محدودة املسؤولية ذات
 »Succursaleالكائن بالدار البيضاء
بمقت�ضى العقد العرفي املسجل
الشريك الواحد
اعتبارا من  30يونيو .2022
بتمارة بتاريخ  6أبريل  2022قرر
رأسمالها  100.000 :درهم
تم إنجاز اإليداع القانوني ملحضر
الجمع العام االستثنائي للشركة
مقرها االجتماعي  :شارع محمد
السادس ،رقم  ،766طرق مديونة ،هذا القرار بكتابة ضبط محكمة
ما يلي :
الدار البيضاء في  6يوليو  2022تحت
الدار البيضاء
رفع رأسمال الشركة ب 500.000
RC N°229445
رقم  830484وتم التشطيب على
درهم ليصبح  600.000درهم وذلك
بتاريخ
عرفي
عقد
بمقت�ضى
ي
السجل التجار في نفس اليوم.
بخلق  5000حصة بقيمة  100درهم
 16ماي  2022بالدار البيضاء قرر
عن إعالن
املدير
للحصة الوحيدة وذلك بتحرير جميع الشريك الواحد لشركة KISKA
الحصص من طرف الشركاء على شركة محدودة املسؤولية ذات
67 P
الشكل التالي :
الشريك الواحد ،رأسمالها 100.000
AFRI CONSULT
الرأس املال االجتماعي بقيمة درهم ،مقرها االجتماعي  :شارع
 400.000درهم.
JESSY DIFFUSION
محمد السادس ،رقم  ،766طريق
SARL
نقدا  100.000درهم بتحرير مديونة ،الدار البيضاء التالي :
 25.000درهم في الحساب البنكي
شركة محدودة املسؤولية
انحالل مسبق لشركة .KISKA
للشركة أما الباقي  3/4أي 75.000
رأسمالها  35.000.000 :درهم
تعيين السيد مصطفى كيرا
املقر  ،10 :زنقة أزمور ،الدار
درهم سيتم تحريره خالل  3سنوات .مصفيا للشركة.
قد تم التصديق عليه بصفة
البيضاء
تحديد مقر التصفية  :شارع
نهائية ليصبح رأسمال الشركة محمد السادس ،رقم  ،766طريق س.ت .الدار البيضاء رقم 51827
ت.م .للمقاولة :
 600.000درهم مقسمة إلى  6000مديونة ،الدار البيضاء.
حصة بقيمة  100درهم للحصة
001539708000047
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محررة من طرف الشركاء :
إعالن قانوني
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
بموجب جمع عام غير عادي
السيدة اوتحيو خديجة  831492 1800بتاريخ  18يوليو .2022
 66 Pمنعقد بتاريخ  20يونيو  ،2022تم :
حصة ؛
AFRI CONSULT

الجريدة الرسمية

14356

قرار قبول بصفة شريك جديد
لـشركة TRANSMED HOLDING
 ،LIMITEDشركة مؤسسة بموجب
قوانين مركز دبي املالي العالمي،
الكائن ببوابة القرية  ،4مركز دبي
املالي العالمي ،دبي ،اإلمارات العربية
املتحدة  -الشركة رقم .4217
اإلذن بتفويت  89.250حصة
تابعة للشركة الخاصة بالسيدة
إيفلين نحمياص (Evelyne
 )NAHMIASاملزدادة أحيون
( )Ohayonو  208.250حصة تابعة
للشركة الخاصة بالسيد موريس
نحمياص ()Maurice NAHMIAS
لهذه الشركة.
قرار تعديل بالتالزم النظام
األسا�سي وإعادة تنقيح واعتماد
النظام األسا�سي املحين.
اإلشهاد على استقالة السيدة
إيفلين نحمياص املزدادة أحيون من
وكالتها كشريكة في التسيير.
تم إنجاز اإليداع القانوني لهذه
العقود وعقد التفويتات لدى
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ  8يوليو  2022تحت رقم
 830901وتم تعديل السجل التجاري
في نفس اليوم.
عن إعالن
املمثل القانوني

ARCHI A.L.M

68 P

شركة ذات مسؤولية محدودة

استمرار الشركة

 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  18يوليو ،2022
تحت رقم .831508
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SOCIETE BENSAID RV
SARL AU

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 24يونيو  2022بتمارة ،تم وضع
القانون التأسي�سي لشركة محدودة
املسؤولية ذات شريك وحيد :
التسمية SOCIETE BENSAID :
.RV SARL AU
الهدف االجتماعي  :مقاول أشغال
مختلفة أو البناء.
بيع مواد البناء بالتقسيط.
املقر االجتماعي  :ضاية اعراب
املعاكلة سيدي يحيى زعير بتمارة.
مدة الشركة  99 :سنة.
الرأسمال االجتماعي 1.000.000 :
درهم مقسمة إلى  10.000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة
اكتتبت وحررت كلها من طرف السيد
عبد الرحمان بن سعيد 10.000 :
حصة.
التسيير  :السيد عبد الرحمان بن
سعيد.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 19
يوليو  2022تحت رقم .136811
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 - 1قرر الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  21يونيو  2022للشركة
املسماة « »ARCHI A.L.Mشركة
ذات مسؤولية محدودة ،رأسمالها
 30.000درهم ،مقرها االجتماعي
بالدار البيضاء ،زاوية  ،1مدار سانت
PHARMACIE ASSABIL
إكزوبيري وزنقة عالل الفا�سي ،بعدم
MEDICAL
حل الشركة ،طبقا ملقتضيات البند
SARL AU
 86من القانون  96-5املؤرخ في
تأسيس
 13فبراير  1997والبند  40من
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
القانون األسا�سي للشركة ،وذلك
رغم أن حسابات السنة املالية  18 2021فبراير  2022بسال ،تم وضع
تبين خسارة تجعل القيمة املالية القانون التأسي�سي لشركة محدودة
املسؤولية ذات شريك وحيد :
الصافية أقل من ربع رأس املال.
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املدة  99 :سنة.
التسمية PHARMACIE :
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
.ASSABIL MEDICAL
الهدف االجتماعي  :صيدلي تجزئة االبتدائية بتمارة تحت رقم 8549
بتاريخ  18يوليو .2022
مع أقل من ثالثة كتبة.
72 P
املقر االجتماعي  :تجزئة سال
الجديدة ،فيال رقم  542سال
INBOX ARCHITECTURE
الجديدة  -سال.
SARL AU
مدة الشركة  99 :سنة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الرأسمال االجتماعي 132.000 :
درهم مقسمة إلى  1320حصة من الرباط بتاريخ  7يونيو  ،2021قد
فئة  100درهم للحصة الواحدة تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
اكتتبت وحررت كلها من طرف املحدودة بمساهم واحد :
INBOX
:
التسمية
السيدة مريم بحباح  1320 :حصة.
.ARCHITECTURE SARL AU
التسيير  :السيدة مريم بحباح.
املقر  :أوالد مطيع ،إقامة ضريا
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
االوداية ،عمارة  ،34شقة  ،6الطابق
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع بكتابة الضبط  ،1تمارة.
الهدف االجتماعي  :مهندس
باملحكمة االبتدائية بسال بتاريخ
معماري.
 6يوليو  2022تحت رقم .36225
املدة  99 :سنة.
71 P
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1.000حصة من فئة
MANA GARDIENNAGE
 100درهم للحصة الواحدة :
SARL AU
بنصابر إلهام  1000 :حصة.
تأسيس
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
أبريل  ،2022تم تأسيس شركة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ذات املسؤولية املحدودة تحمل
املسير  :بنصابر إلهام رقم ب.و
الخصائص التالية :
.S597136
MANA
:
التسمية
تم التقييد بالسجل التجاري
.GARDIENNAGE
باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 5
الهدف  :الحراسة.
يوليو  2021تحت رقم .133707
املقر االجتماعي  :رقم  4عمارة 1
73 P
عمارة كاتالونيا شارع محمد السادس
عين عودة.
Sté CH-MULTI SERVICES
رأسمال الشركة  :حدد في مبلغ
S.A.R.L AU
 100.000درهم مقسمة إلى 1.000
إغالق التصفية وتشطيب
قسمة اجتماعية من فئة  100درهم
نهائي للشركة
للحصة الواحدة :
تبعا ملحضر الجمع العام
السيد يونس اليوي�سي  500 :االستثنائي املؤرخ بأكادير بتاريخ
حصة.
 09/05/2022قرر الشريك لشركة
السيد ر�ضى اليوي�سي  CH- MULTI SERVICES 500 :ذات رأس
حصة.
مال يساوي  100.000درهم مقرها
التسيير  :عين السيد يونس زنقة املنظمة الوحدة االفريقية رقم
اليوي�سي كمسير للشركة ملدة غير  6حي املدينة الجديدة اكادير .قرر
املجلس :
محدودة.
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اغالق التصفية وتشطيب نهائي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية.
بأكادير بتاريخ  20/07/2022تحت
رقم .111989
74 P

CHARPLEXE IMMOBILIERE
SARL

تأسيس شركة

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في
يوم 16/06/2022حيث تم وضع
قوانين الشركة ذات املسؤولية
املحدودة و ذات املميزات التالية :
التسمية  :شركة شاربليكس
ايموبيلي (ش.م.م).
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
املوضوع  :حدد موضوع الشركة
في ما يلي :
 مروج عقاري.الرأسمال  :حدد الرأسمال في
 100.000كلها لالكتتاب والدفع.
ن
املقر االجتماعي  :حي الزيتو 7
الطابق  4تكوين اكادير.
املدة  :حددت في  99سنة ابتداء
من تاريخ تأسيس الشركة.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير و تنتهي في  31دجنبر من كل
سنة.
اإلدارة  :يدير الشركة السيد
بوبكري ابراهيم ملدة غير محدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية الكادير بتاريخ
 07/07/2022تحت رقم .111549
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ARTISTES EN HERBE
SARL AU
أرتيست اون ارب

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
فاتح يوليو  2022بالرباط ،قد
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل
الخصائص التالية :

الجريدة الرسمية

التسمية ARTISTES EN HERBE :
«أرتيست اون ارب».
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي  :تنشيط ورش
العمل اإلبداعية في (الفخار ،الرسم،
الخياطة)...،
التشجيع على القراءة ،وعي
بالكتب.
رأس املال  10.000 :درهم مقسم
إلى  100حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة كما يلي :
السيدة كورين ثريز جاكي 100 :
حصة اجتماعية.
املجموع  100 :حصة اجتماعية.
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  ،4 :زنقة واد زيز الطابق
الثالث الشقة رقم  7أكدال الرباط.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيدة كورين ثريز جاكي ملدة غير
محددة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بمحكمة السجل التجاري
بالرباط تحت رقم  126407يوم
 18يوليو  2022واملقيدة بالسجل
التجاري رقم .161629
76 P

املقر االجتماعي  :الرقم  64طريق
وجدة حي الداخلة ،بركان.
مدة الشركة  :تم تحديدها في
 99سنة كحد أق�صى ما عدا حاالت
الحل السابق وكذا حاالت التمديد
والكل وفقا للقوانين السارية املفعول.
رأسمال الشركة  :تم تحديد
رأسمال الشركة في  100.000درهم
تم تقديمها نقدا.
السيد بن تاهة مراد 100.000 :
درهم
املجموع  100.000 :درهم.
الشريك الوحيد  :السيد بن تاهة
مراد ،مغربي الجنسية ،مزداد بتاريخ
 8نوفمبر  ،1992الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم FA148550
القاطن بالرقم  55طريق وجدة حي
الداخلة بركان ،مسير وشريك وحيد
في الشركة.
التسيير  :تسير الشركة وتلزم
بإمضاء السيد بن تاهة مراد ،مغربي
الجنسية ،مزداد بتاريخ  8نوفمبر
 ،1992الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  FA148550القاطن
بالرقم  55طريق وجدة حي الداخلة
بركان ،في كل ما يتعلق باملسائل
القانونية واإلدارية واملالية للشركة.
اإليداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
ببركان بتاريخ  16ماي  2022تحت
رقم .2022/255
77 P

BENTAHA IMMO

NEMJIR AMJOUNE TRANS

شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي في  9مارس
 2022تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة «BENTAHA
 »IMMOعلى الشكل التالي :
التسمية .BENTAHA IMMO :
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
غرض الشركة  :بيع العقار.

شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 19أبريل  2022تم تــأسيس شـركة
ذات املسؤوليــة املحــدودة «NEMJIR
 »AMJOUNE TRANSعلى الشكل
التالي :
تسمية الشركــة NEMJIR :
AMJOUNE TRANS
شكل الشركــة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

14357

غرض الشركــة  :نقل الركاب  /نقل
البضائع وطنيا ودوليا  /نقل بضائع
الغير.
امل ـقـر االجتماعي  :الرقم 67
تافوغالت املركز ،بركان.
مــدة الشركــة  :تم تحديد مدة
الشركة في  99سنة كحد أق�صى
ماعدا حاالت الحل السابق وكذا
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين
السارية املفعول.
رأس مال الشركة  :تم تحديد رأس
مال الشركة في  100.000درهم تم
تقديمها نقدا.
السيد محمد امجون 50.000 :
درهم.
السيد زكرياء العامري 50.000 :
		
درهم.
املجموع  100.000 :درهم.
الشـركاء :
امجون،
محمد
السيد
مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،23/05/1994الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم SZ8725
القاطن بحي الوفاء زايو مسير و شريك
في الشركة.
العامري،
زكرياء
السيد
مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،22/03/1990الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA153286
القاطن بدوار والد علي سيدي بوهرية
تافوغالت بركان مسير وشريك في
الشركة.
 التسيير  :تسير الشركة وتلزمبامضاء ،السيد محمد امجون
والسيد زكرياء العامري ،في كل ما
يتعلق باملسائل القانونية واإلدارية
واملالية للشركة.
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
ببركان ،بتاريخ  19/05/2022تحت
رقم 262/2022 :
78 P

الجريدة الرسمية

14358

SOCIETE ORIENT SMART

شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 14/02/2022تم تــأسيس شـركة
ذات املسؤوليــة املحــدودة «SOCIETE
 »ORIENT SMARTعلى الشكل
التالي :
تسمية الشركــة SOCIETE :
.ORIENT SMART
شكل الشركــة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
غرض الشركــة  :بيع املواد
وخدمات الكمبيوتر /بيع اللوازم
املكتبية  /تركيب جميع شبكات األمن
والتحكم.
امل ـقـر االجتماعي  :الرقم  21زنقة
 02حي حمزة واد املخازن بركان.
مــدة الشركــة  :تم تحديد مدة
الشركة في  99سنة كحد أق�صى
ماعدا حاالت الحل السابق وكذا
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين
السارية املفعول.
رأس مال الشركة  :تم تحديد رأس
مال الشركة في  100.000درهم تم
تقديمها نقدا.
السيد خاليد واعلي 33333.34 :
درهم.
بور
راش :
السيد بنيونس
 33333.33درهم.
السيد جمال بورراش :
 33333.33درهم.
املجموع  100.000درهم.
الشـركاء :
 السيد خاليد واعلي،مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،10/04/1984الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA119619
القاطن بدوار السليمانية زكزل بركان
مسير و شريك في الشركة.
 السيد بنيونس بورراش،مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،24/06/1968الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA18527
القاطن بفرنسا شريك في الشركة.
 السيد جمال بورراش،مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ

 ،21/08/1970الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA25698
القاطن بالرقم  17زنقة تونس حي
السالم س س بركان شريك في
الشركة.
 التسيير  :تسير الشركة وتلزمبامضاء السيد خاليد واعلي،
مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،10/04/1984الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA119619
القاطن بدوار السليمانية زكزل
بركان ،في كل ما يتعلق باملسائل
القانونية واإلدارية و املالية للشركة.
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
ببركان ،بتاريخ  15/05/2022تحت
رقم .155/2022
79 P

ORACLE CAR

شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 07/05/2022تم تــأسيس شـركة
ذات املسؤوليــة املحــدودة دات شريك
وحيد « »ORACLE CARعلى الشكل
التالي :
تسمية الشركــة .ORACLE CAR :
شكل الشركــة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
غرض الشركــة  :كراء السيارات
امل ـقـر االجتماعي  :الرقم  67زنقة
الساقية الحمراء حي فلسطين بركان.
مــدة الشركــة  :تم تحديد مدة
الشركة في  99سنة كحد أق�صى
ماعدا حاالت الحل السابق وكذا
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين
السارية املفعول.
رأس مال الشركة  :تم تحديد رأس
مال الشركة في  100.000درهم تم
تقديمها نقدا.
السيد البوهالي محمد 100.000 :
درهم.
املجموع  100.000درهم.
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الشـريك الوحيد :
محمد،
البوهالي
السيد
مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،12/04/1975الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA 51243
القاطن بالرقم  67زنقة الساقية
الحمراء حي فلسطين بركان شريك
وحيد في الشركة.
 التسيير  :تسير الشركة وتلزمبامضاء السيدة اسماء بوراص،
مغربـية الجنسية ،مــزدادة بتــاريخ
 ،01/12/1983الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA 108698
القاطن بالرقم  67زنقة الكتبية
حي بوكراع بركان ،في كل ما يتعلق
باملسائل القانونية والالدارية
للشركة.مسيرة وغير شريكة في
الشركة اما املسائل املالية فهي تحت
تسيير السيد البوهالي محمد شريك
وحيد في الشركة .
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
ببركان ،بتاريخ  07/06/2022تحت
رقم .325/2022 :
80 P

TB-SOLUTIONS MAGHREB

شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 02/03/2022تم تــأسيس شـركة
ذات املسؤوليــة املحــدودة «TB-
 »SOLUTIONS MAGHREBعلى
الشكل التالي :
تسمية الشركــة :
.TB-SOLUTIONS MAGHREB
شكل الشركــة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد .
غرض الشركــة  :االستيراد
والتصدير  /إنشاء مواقع ويب
لتطوير البرامج وتسويق جميع
منتجات الكمبيوتر /بيع العقار .
امل ـقـر االجتماعي  :الرقم  89زنقة
بلجيكا حي الليمون بركان.

مــدة الشركــة  :تم تحديد مدة
الشركة في  99سنة كحد أق�صى
ماعدا حاالت الحل السابق وكذا
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين
السارية املفعول.
رأس مال الشركة  :تم تحديد رأس
مال الشركة في  100.000درهم تم
تقديمها نقدا.
السيد كيستوف جوزيف لوسيان
بيتنس  100.000 :درهم.
املجموع  100.000درهم.
الشـريك الوحيد :
 السيد كيستوف جوزيفلوسيان بيتنس ،بلجيكي الجنسية،
مــزداد بتــاريخ ،28/06/1987
الحامــل لبطـاقــة التعريف الوطنية
رقــم  FA 00867Hالقاطن بالرقم 89
زنقة بلجيكا حي الليمون بركان مسير
وشريك وحيد في الشركة.
 التسيير  :تسير الشركة وتلزمبامضاء ,السيد كيستوف جوزيف
لوسيان بيتنس ,بلجيكي الجنسية،
مــزداد بتــاريخ  ،28/06/1987الحامــل
لبطـاقــة التعريف الوطنية رقــم FA
 00867Hالقاطن بالرقم  89زنقة
بلجيكا حي الليمون بركان ،في كل ما
يتعلق باملسائل القانونية والالدارية
واملالية للشركة.
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
ببركان ،بتاريخ  14/03/2022تحت
رقم .150/2022 :
81 P

SEDDIKI ELEC

شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 07/03/2022تم تــأسيس شـركة
ذات املسؤوليــة املحــدودة ذات
املسؤولية املحدودة «SEDDIKI
 »ELECعلى الشكل التالي :
تسمية الشركــة SEDDIKI ELEC :
شكل الشركــة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
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غرض الشركــة  :األشغال املختلفة
 /مقاول التركيبات الكهربائية
والسباكة.
امل ـقـر االجتماعي  :الرقم  08شارع
الحسن الثاني حي السعادة سيدي
سليمان شراعة بركان.
مــدة الشركــة  :تم تحديد مدة
الشركة في  99سنة كحد أق�صى
ما عدا حاالت الحل السابق وكذا
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين
السارية املفعول.
رأس مال الشركة  :تم تحديد رأس
مال الشركة في  100.000درهم تم
تقديمها نقدا.
رشيد
الصديقي
السيد
 100.000درهم.
املجموع  100.000درهم.
الشـريك الوحيد :
السيد الصديقي رشيد،
مغربي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،24/04/1970الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقم C 461671
القاطن بالرقم  08شارع الحسن
الثاني حي السعادة سيدي سليمان
بركان مسير وشريك وحيد في الشركة.
 التسيير  :تسير الشركة وتلزمبامضاء السيد الصديقي رشيد
مغربي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،24/04/1970الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم C 461671
القاطن بالرقم  08شارع الحسن
الثاني حي السعادة سيدي سليمان
بركان ،في كل ما يتعلق باملسائل
القانونية والالدارية واملالية للشركة.
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
ببركان ،بتاريخ  15/04/2022تحت
رقم .200/2022
82 P

ILISIM IMMO

شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 23/05/2022تم تــأسيس شـركة
ذات املسؤوليــة املحــدودة ذات
شريك وحيد « »ILISIM IMMOعلى
الشكل التالي :

الجريدة الرسمية

تسمية الشركــة ILISIM IMMO :
شكل الشركــة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
غرض الشركــة  :بيع العقار  /بيع
االرا�ضي.
امل ـقـر االجتماعي  :حي السعادة
الرقم  280شارع الخطاب اكليم
بركان
مــدة الشركــة  :تم تحديد مدة
الشركة في  99سنة كحد أق�صى
ماعدا حاالت الحل السابق وكذا
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين
السارية املفعول.
رأس مال الشركة  :تم تحديد رأس
مال الشركة في  1.000.000درهم تم
تقديمها نقدا.
السيد برراش اسماعيل
 1.000.000درهم.
املجموع  1.000.000درهم.
الشـريك الوحيد :
 السيد برراش اسماعيل،مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،29/11/1984الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA 108314
القاطن بحي السعادة رقم  280شارع
عمر ابن الخطاب اكليم بركان مسير
و شريك وحيد في الشركة.
 التسيير  :تسير الشركة وتلزمبامضاء ،السيد برراش اسماعيل،
مغربـي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ
 ،29/11/1984الحامــل لبطـاقــة
التعريف الوطنية رقــم FA 108314
القاطن بحي السعادة رقم  280شارع
عمر ابن الخطاب اكليم بركان،
في كل ما يتعلق باملسائل القانونية
والالدارية و املالية للشركة.
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
ببركان ،بتاريخ  30/05/2022تحت
رقم .296/2022 :
83 P
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اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
GROUPE KADAOUI
شهر مستخرج من النظام األسا�سي بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ ببركان ،بتاريخ  16/05/2022تحت
 20/04/2022تم تــأسيس شـركة رقم .254/2022 :
84 P
ذات املسؤوليــة املحــدودة ذات شريك
وحيد « »GROUPE KADAOUIعلى
MOROCCO’S TRANS
الشكل التالي :
تسمية الشركــة  GROUPE :شهر مستخرج من الجمع العام
االستثنائي
.KADAOUI
بمقت�ضى عقـد عــرفــي مــؤرخ
شكل الشركــة  :شركة ذات
بتــاريــخ  26/03/2022قــرر الجمع
املسؤولية املحدودة ذات شريك العام لشــركــة MOROCCO’S
وحيد .
 ،TRANSرأسمالها  10.000درهم،
غرض الشركــة  :األشغال املختلفة على تغيير فصول من القانون
 /نجارة االلومنيوم  /بيع إكسسوارات األسا�سي للشركة وذلك على الشكل
االلومنيوم  /تزويد لجميع األسواق التالي :
الخاصة والعامة.
 - 1تم بيع  500حصة من السيد
امل ـقـر االجتماعي  :الرقم  58تجزئة اشطيطح محمد ،مغربي الجنسية،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
تريفة  02السعيدية بركان.
مــدة الشركــة  :تم تحديد مدة رقم  ،UD 7153 :القاطن بحي السالم
الشركة في  99سنة كحد أق�صى راس املاء بركان.
الى السيد عطية محمد ،مغربي
ماعدا حاالت الحل السابق وكذا
الجنسية ،الحامل لبطاقة التعريف
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين
الوطنية رقم  ،F825979 :القاطن
السارية املفعول.
بفرنسا.
رأس مال الشركة  :تم تحديد رأس
وبذلك تم تغيير فصول من
مال الشركة في  100.000درهم تم القانون األسا�سي للشركة تماشيا
تقديمها نقدا.
مع عملية بيع الحصص على الشكل
السيد محمد قيصر القضاوي التالي :
 100.000درهم.
الفصل السادس  :الحصص:
املجموع  100.000 :درهم.
السيد محمد ملوكي 50.000 :
درهم.
الشـريك الوحيد :
السيد محمد عطية 50.000 :
 السيد محمد قيصر القضاوي،مغربي الجنسية ،مــزداد بتــاريخ درهم.
املجموع  100.000 :درهم.
 ،16/07/1983الحامــل لبطـاقــة
الفصل السابع  :رأس مال الشركة
التعريف الوطنية رقــم FE 7645
رأس مال الشركة محدد في
القاطن بحي الوحدة الرقم 36
 100.000درهم مقسم الى 100
السعيدية مسير وشريك وحيد في
حصة من  100درهم موزعة على
الشركة.
الشكل التالي :
 التسيير  :تسير الشركة وتلزمالسيد محمد ملوكي  500 :حصة.
بامضاء السيد محمد قيصر
السيد محمد عطية  500 :حصة
القضاوي ،مغربي الجنسية ،مــزداد
املجموع  1000 :حصة.
بتــاريخ  ،16/07/1983الحامــل
التسيير  :لقد تم تعيين السيد
لبطـاقــة التعريف الوطنية رقــم  FEعطية محمد ،مغربي الجنسية،
 7645القاطن بحي الوحدة الرقم  36الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
السعيدية ،في كل ما يتعلق باملسائل رقم  ،F825979 :القاطن بفرنسا
القانونية والالدارية واملالية للشركة .كمسيرو شريك في الشركة .
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املسير  :عبد االله هشام.
COMPAGNIE MAROCAINE
رقم التقييد بالسجل التجاري
DES LAMINES

تسير الشركة وتلزم بإمضاء السيد
محمد ملوكي ،مغربي الجنسية،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية .39595
رقم  ،S 738983 :القاطن بزنقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
البرج حي لهبيل  01سيدي سليمان التجارية بوجدة بتاريخ  27يونيو
بركان و
 2022تحت رقم .947
السيد عطية محمد ،مغربي
86 P
الجنسية ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،F825979 :القاطن
ائتمـانيـة تكنيـك أسيسطـانـس ش.ذ.م.م.
بفرنسا .في كل ما يتعلق باملسائل
 , 111شـارع ولـي العهـد
القانونية و اإلدارية،واملالية للشركة.
طنج ــة
اإليـداع  :تم اإليداع القانوني
SOCIETE ENGENNERING
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
DESIGN MAROC
ببركان بتاريخ  08/01/2022تحت
SARL
رقم .328/2022 :
رأسمالها االجتماعي ׃100.000
85 P
درهم
الشركة ديفوك
مقرها االجتماعي ׃ طنجة،111 ،
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شارع ولي العهد ،الطابق  1رقم 4
مقرها االجتماعي  :شارع
س.ت 38121 :
عبد الرحمان املختاري تجزئة
إغالق التصفية نهائيا
البستان  3رقم  - 67وجدة
أ  -بـمـوجـب قـرارات محـضـر الجـمع
تأسيس
العام الـمـنـعقد استثنائيا بطنجة
تاريخ تسجيل العقد العرفي في 24
بتاريخ  01/06/2022للـشركـة
ماي  2022بوجدة :
الهدف االجتماعي  :بائع مواد املسماة «إنجنيرينغ ديزاين ماروك
البناء  -بائع املعدات التقنية ،ش.ذ.م.م ».رأسـمـالـهـا 100.000
الصناعية والعلمية  -أشغال البناء  -درهـم ،م ـقـرهـا اإلج ـتـمـاعـي بطنجة،
 ،111شارع ولي العهد ،الطابق  1رقم
استيراد وتصدير  -تاجر.
رأسمال الشركة  90.000 :درهم  ،4تقرر ما يلي :
مقسمة إلى  900حصة من فئة 100
 املصادقة على تقرير إغالقدرهم للحصة الواحدة موزعة بين مسطرة التصفية املسبقة للشركة
الشركاء على الشكل التالي :
املقدمة من طرف الـمـصـفي السيد
السيد عبد االله هشام 600 :
محمد القي�سي مع إخالء ذمته
حصة.
لوكالته كمصفي للشركة .وهكذا،
السيد بن مسعود يوسف 150 :
إقرار إغالق وتصفية الشركة
حصة.
السيد بن مسعود ايوب « 150 :إنجنيرينغ ديزاين ماروك ش.ذ.م.م».
نهائيا بتاريخ .01/06/2022
حصة.
ب) تم اإليداع الـقانوني لــدى
املدة  99 :سنة ابتداءا من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع الـمـحـكـمـة التجارية بـطـنـجـة بـتـاريخ
السجل التجاري.
 ،13/07/2022تحت رقـم .255724
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
مقتطف و بيان النشر
ائتمانية تكنيك أسيسطانس
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
87 P
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

«»COMALAM
شركة مساهمة
رأسمالها  530.000.000درهم
الكائن مقرها  ،12 :زنقة جياللي
غافري  -عين السبع 20250
الدار البيضاء
السجل التجاري 159799 :

تخفيض رأسمال الشركة

 - Iبموجب الجمعية العامة
غير العادية للمساهمين املنعقدة
في  23فبراير  ،2022تمت معاينة
إنجاز تخفيض الرأسمال بمبلغ
ال�شيء
درهم
55.000.000
الذي نتج عنه إرجاع الرأسمال
من  530.000.000درهم إلى
 475.000.000درهم.
 - IIالتعديل التالزمي للنظام
األسا�سي.
 - IIIتم القيام باإليداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 18يوليو  2022تحت رقم .831484
88 P

GLOBAL LAND
SARL
كلوبال لند

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  26أكتوبر  2011تم
تأسيس شركة باملواصفات التالية :
التسمية  :كلوبال لند.
املقر االجتماعي  2 :تجزئة
املستقبل طريق الجديدة حد
السوالم برشيد.
الهدف االجتماعي  :غرض الشركة
بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع
األماكن باملغرب أو في الخارج :
أي عملية تربية وتجارة في
الدواجن واملاشية واألعالف املركبة.

شراء أو بيع أو استيراد أو تصدير
الحيوانات أو النباتات أو األغذية أو
مكونات العلف الحيواني وكذلك
جميع املنتجات أو املواد أو املواد
الالزمة لالستغالل الزراعي بجميع
أشكاله سواء كانت متعلقة بالتربية
أو الزراعة.
تجارة الحيوانات للتربية والتسمين
والذبح.
املشورة واملساعدة الفنية وأي
تشغيل للخدمات وتقديم الخدمات
الفنية املتعلقة بتربية الحيوانات
ومعالجة التربة واملياه.
اإلنتاج واملعالجة والحفظ
والتجارة وجميع املنتجات الزراعية،
واستغالل األرا�ضي الزراعية ،وزراعة
الفاكهة والنباتات والخضروات
والحبوب وجميع املنتجات الغذائية
الزراعية ،وتعبئة وتخزين املنتجات
الزراعية.
شراء وبيع املنتجات لالستخدام
الزراعي  :منتجات تحسين التربة
واألسمدة املطهرة واألسمدة والبذور
ومنتجات املعالجة ومنتجات النظافة
واملالبس املهنية.
إدارة النفايات من الحيوانات
والنباتات والخضروات واملنتجات
العضوية من الصناعات الغذائية.
تأجير األرا�ضي واآلبار واملساحات
وجميع الخدمات أو األعمال الزراعية.
النقل والتخزين واملناولة وتقديم
الخدمات الفنية واملشورة واملساعدة
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر
بالثروة الحيوانية أو الزراعة.
إنشاء أو تشغيل أو تأجير أو
اإلشراف على أي مجمع للثروة
الحيوانية الزراعية أو أي صندوق أو
مؤسسة أو شركة ذات غرض مماثل
أو ذي صلة.
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الرأسمال  20.000 :درهم.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
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STONE MARKET

املدة  99 :سنة.
الحصص  :السيد يونس روضاني :
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
 10.000درهم.
بشريك وحيد
السيدة عزيزة الساخي 10.000 :
رأسمالها  5.000.000درهم
درهم.
التسيير  :السيد يونس روضاني ،املقر االجتماعي  :والد عزوز طريق
سوق الجمعة دار بوعزة  -الدار
حامل البطاقة الوطنية رقم
البيضاء
 ،/368931العنوان تجزئة املستقبل
ي
رقم السجل التجار 401825 :
رقم  7السوالم برشيد.
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع
اإليداع القانوني  :املحكمة
العام مؤرخ في الدار البيضاء بتاريخ
االبتدائية برشيد.
السجل التجاري  6159 :بتاريخ  14يوليو  2022مسجل تحت تاريخ
 15يوليو  2022قرر ما يلي :
 26أكتوبر .2011
تغيير مسير للشركة :
89 P
تم تعيين السيدة بالل مريم
مسيرة للشركة.
NIHAD MOD
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ش.م.م
تجزئة اللة مريم رقم  78حي األمل الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  19يوليو  2022تحت
سال
رقم .831687
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بسال
91 P
بتاريخ  8يونيو  2022قد تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة.
OZONE AIN HARROUDA
التسمية .NIHAD MOD :
بمقت�ضى عقد توثيقي مؤرخ في
الهدف االجتماعي  - 1 :خياطة
املنصورية بتاريخ  13يوليو ،2022
املالبس.
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
املحدودة :
مقسمة إلى  1.000حصة من فئة
التسمية  :أوزون عين حرودة -
 100درهم للحصة الواحدة :
شركة ذات املسؤولية املحدودة.
نهاد الزهاني  500 :حصة.
الهدف االجتماعي  :التدبير
يوسف جهيد  500 :حصة.
املفوض للقطاع العمومي الذي
املدة  99 :سنة ابتداء من يتعلق بالنفايات املنزلية وما شبهها.
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
رأسمال الشركة 1.206.900 :
السجل التجاري.
درهم مقسمة إلى  12069حصة من
السنة املالية  :من فاتح يناير فئة  100درهم للحصة الواحدة :
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما
عزيز البدراوي  1207 :حصة.
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
شركة أوزون للبيئة والخدمات :
التسجيل.
 10862حصة.
املقر  :تجزئة اللة مريم رقم 78
تكوين هيئة إدارة على النحو التالي:
حي األمل سال.
السيد يونس فيرادي ،الحامل
املسيرة  :نهاد الزهاني.
للبطاقة الوطنية رقم .TA99767
تم التقييد بالسجل التجاري
السيد موالي عبد هللا سيدي
.39217
حيدا ،الحامل للبطاقة الوطنية رقم
.E354493 90 P

السيدة حنان بنعمور ،الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم .A609925
الصالحية والتوقيع :
تخول كامل الصالحيات في الفصل
 15من القانون األسا�سي للسيد عزيز
البدراوي تحت توقيعه الوحيد.
ويقرر وفقا للصالحيات التي
منحها القانون األسا�سي للسيد
عزيز البدراوي ألعضاء هيئة اإلدارة
التوقيع املزدوج على النحو التالي :
السيد موالي عبد هللا سيدي
حيدا  +السيدة حنان بنعمرو.
أو السيد يونس فيرادي  +السيدة
حنان بنعمرو.
أو السيد موالي عبد هللا سيدي
حيدا  +السيد يونس فيرادي.
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  :العمارة س ،الطابق رقم
 ،3الشقة رقم  ،7تجزئة بلير ،عين
حرودة.
املسير  :عزيز البدراوي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية  -قسم السجل
التجاري بتاريخ  19يوليو  2022تحت
رقم .1391
92 P

STE K.N.S PROMOTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة شريك
وحيد
رأسمالها  100.000درهم
بمقت�ضى املحضر االستثنائي
املؤرخ في  28يونيو ،2022
قررت الشركة ذات املسؤولية
املحدودة شريك وحيد «K.N.S
»PROMOTION SARL AU
مقرها االجتماعي  32ساحة ابو بكر
الصديق شقة  6أكدال  -الرباط،
ما يلي :

14361

تغيير تسمية الشركة من «K.N.S
 »PROMOTION SARL AUإلى
«HBMS PROMOTION SARL
.»AU
لتصبح تسمية الشركة هي :
«HBMS PROMOTION SARL
.»AU
اعتماد تحيين النظام األسا�سي
للشركة.
تعديل البند  ،2تبعا لذلك.
تم اإليداع القانوني بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  14يوليو  2022تحت رقم
.126366
93 P
ائتمانية  MSCOSش.م.م

RS2I

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 23يونيو  2022تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد
خصائصها كالتالي :
التسمية .RS2I SARL AU :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية :
مقهى ومطعم.
ممون الحفالت.
املقر االجتماعي  :محل رقم 15
عمارة  GH2الطابق األر�ضي سكن
حليمة  1سيدي مو�سى باب املريسة
سال.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
املدة  99 :سنة من تاريخ تقييد
الشركة بالسجل التجاري.
رأس املال االجتماعي 10.000 :
درهم مقسم إلى  100حصة قيمة كل
واحدة  100درهم.
التسيير  :تم تعيين السيدة سناء
امشيشو كمسيرة للشركة ملدة غير
محدودة.
االحتياط القانوني  :بعد خصم
 %5من أجل تأسيس االحتياط
القانوني الفائض يوزع حسب قرار
الشركاء.
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السنة االجتماعية  :تبتدئ من
اإليداع القانوني  :قد تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال فاتح يناير إلى نهاية شهر ديسمبر من
بتاريخ  14يوليو  2022تحت رقم كل سنة.
رقم التقييد في السجل التجاري :
.501
والنص
النسخة
عن
.550233
MSCOS
95 P
94 P
األستاذة مريم جوهر
موثقة
 ،12شارع سانت بوف إقامة بلير الطابق األول
ريفييرا  -الدار البيضاء

JERADA DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

 - Iبمقت�ضى عقد توثيقي تلقته
األستاذة مريم جوهر ،موثقة بالدار
البيضاء بتاريخ  7يوليو ،2022
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة وفق الخصائص التالية :
اإلسم التجاري JERADA :
 DEVELOPPEMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة.
الهدف  :منعش عقاري.
أعمال التجزئة.
إنشاء أي مباني على أراض تابعة
للشركة.
شراء وبيع أي عقار.
استيراد وتوزيع جميع املنتجات.
وبشكل عام كل عملية يمكن
أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو
غير مباشر بالهدف أعاله أو تسهل
تنفيذه.
املقر االجتماعي  ،2 :زاوية زنقة
الجزائر وزنقة أبو بكر البقالني
الطابق  3الشقة  11لوزيتانيا  -الدار
البيضاء.
املدة  99 :سنة من تاريخ تسجيل
الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال  :تم تحديد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسمة إلى  1000حصة اجتماعية
قيمة كل واحدة منها  100درهم.
التسيير  :تم تعيين السيد السعيد
ابراهيمي كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.

هوروات ماروك اوديت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  500.000درهم
املقر االجتماعي  11 :زنقة الخطوات
شقة  6أكدال الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
فاتح ديسمبر  2021وسجل بتاريخ
 11ديسمبر  2021قرر الجمع العام
ما يلي :
بيع  750حصة من السيد اديب
ابن إبراهيم إلى السيدة مريم منى.
بيع  750حصة من السيد اديب
ابن إبراهيم إلى السيد البوعزاوي
الحناتي.
ن
تسوية القانو األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية يوم
 4يناير  2022تحت رقم .121174
لإليداع والنشر
التسيير
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SOCIETE AQUAPOL
COFFEE ET CO

SARL AU
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  22مارس  2022تم
االتفاق على ما يلي :
تمت املوافقة على طلب السيد
السباعي رشيد والسيد فكري رشيد
ببيع  667حصة لفائدة السيد عبد
الرحيم حفيظ ،بثمن  66.700درهم،
بعد املناقشة وافق الجمع العام على
بيع األسهم.
التقسيم الجديد للحصص
يصبح على الشكل التالي :
السيد عبد الرحيم حفيظ :
 100.000حصة من فئة  100درهم.
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الرباط ،حي املنزه ،محل رقم
.1316
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
ثانيا  :تم اإليداع القانوني
باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ
 19يوليو  2022تحت رقم .8556
ثالثا  :السجل التجاري 133105
املحكمة االبتدائية بتمارة.
98 P

املجموع  100.000 :حصة من
فئة  100درهم.
تم قبول استقالة السيد السباعي
رشيد الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  I346559والسيد رشيد فكري
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 IM810053من طرف الجمع العام.
بمقت�ضى قرار الجمع العام
أنيطت مهمة تسيير الشركة إلى
السيد عبد الرحيم حفيظ الحامل
مكتب املحاسبة إيهاب استشارة
للبطاقة الوطنية رقم IM818654
ش.ذ.م.م
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
وبالتالي يصبح املسير الوحيد للشركة
مقرها االجتماعي  :شارع الحسن الثاني ،عمارة
ملدة غير محدودة.
البنك املغربي للتجارة الخارجية
نتيجة عملية بيع األسهم تصبح
مكتب رقم  9الناضور
س.ت 5415
الصفة القانونية للشركة  :شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات STE PARAMEDICAL ZAIO
SARL
مسؤول واحد.
تعديل الفصل  6و  7و  17من رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :شارع الداخلة
القانون األسا�سي للشركة.
رقم  24زايو ،الناضور
تم اإليداع القانوني باملحكمة
س.ت 20763
التجارية بالرباط بتاريخ  7يوليو
بمقت�ضى محضر الجمع العام
 2022تحت رقم .126229
 97 Pغير العادي املنعقد في  6يوليو
 ،2022قرر مساهمو شركة STE
PARAMEDICAL ZAIO SARL
NOURFA PROMO
ما يلي :
SARL AU
املوافقة على بيع جميع الحصص
شركة محدودة املسؤولية ذات
االجتماعية اململوكة للسيد حمداوي
شريك وحيد
وليد ( 1.000حصة) إلى السيدات :
رأسمالها  3.600.000درهم
بونيت عفاف  333 :حصة بقيمة
املقر االجتماعي  :تمارة ،شارع طارق
 33.300درهم.
ابن زياد ،تجزئة فرح ،عمارة ،34
بونيت مليعة  334 :حصة بقيمة
شقة  ،1الطابق األر�ضي
 33.400درهم.
السجل التجاري /133 105 :
بونيت صفاء  333 :حصة بقيمة
املحكمة االبتدائية بتمارة
 33.300درهم.
تغيير املقر االجتماعي للشركة
حيث أصبحن املالكات لكل
أوال  :بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ الحصص املكونة لرأسمال STE
بتمارة في  30يونيو  ،2022تم تحرير .PARAMEDICAL ZAIO SARL
محضر الشريك الوحيد لشركة
استقالة السيد حمداوي وليد من
« »NOURFA PROMOشركة تسيير الشركة STE PARAMEDICAL
محدودة املسؤولية ذات شريك .ZAIO SARL
وحيد ،والذي قرر ما يلي :
تعيين السيدة بونيت عفاف
تحويل املقر االجتماعي إلى املسير الوحيد لشركة STE
.PARAMEDICAL ZAIO SARL
العنوان التالي :

الجريدة الرسمية
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اعتماد الشركة لقانون أسا�سي
جديد مطابق للشركة ذات مسؤولية
محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بالناظور بتاريخ  14يوليو  2022تحت
رقم .2647
99 P

MARYAME.M.H
SARL AU

إنشاء شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ  7يونيو
 2022تم تأسيس MARYAME.M.H
ذات املميزات التالية :
التسمية .MARYAME.M.H :
املقر االجتماعي  :مجموعة 55
رقم  12البيتات ح ي م الرباط.
الرأسمال  100.000 :درهم.
الهدف  :الحراسة.
الشركاء  :شريك وحيد.
التسيير  :السيدة مريم افروخ.
السجل التجاري  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  28يونيو  2022تحت رقم
 125880سجل التجاري بنفس
املحكمة تحت رقم .161293
100 P

C4 INVEST
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك واحد
رأسمالها  500.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :شارع محمد
بن عبد هللا عمارة الحاد التهامي
الرباط مجازين رقم  1الرباط
بناء على محضر عرفي للجمعية
العمومية االستثنائية املؤرخة في
 9ماي  2022لشركة C4 INVEST
 SARL AUش.ذ.م.م.ش.و ،ذات
رأسمال  500.000درهم ،قرر
الشريك الوحيد ما يلي :

املوافقة على فتح فرع جديد
لشركة C4 INVEST SARL AU
بالعنوان التالي  :شارع القوات
املسلحة امللكية ،سكن الغفران،
محل رقم  ،8مكناس.
تم اإليداع القانوني في املحكمة
التجارية بمكناس  18يوليو 2022
تحت الرقم .2669
الستخراج وذكر
املسير
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شركـة صوفينـور – للمحاسبـة واإلعالميـات
ش.ذ.م.م
املقر االجتماعي :زاوية شارع موالي عبد العزيز
وزنقة واد املخازن رقم  5و  8القنيطـرة
الهاتف 05 - 37 - 37 - 78 - 71 :
النقال 06 - 62 - 34 - 91 - 98 :
الفاكس05 - 37 - 36 - 25 - 38 :

شركة AZ ITALY

شركة ذات مسؤولية محدودة
للشريك الوحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :رقم  ،38زنقة
اشبيلية ميموزا إقامة أم القرى
الطابق الخامس ،القنيطرة
السجل التجاري رقم 41201 :

انحالل حبي مسبق للشركة
تعيين مصفي
تعيين مقر التصفية

بموجب قرار الجمع العام
االستثنائي للشريك الوحيد املنعقد
بتاريخ  30ماي  2022لشركة
« »AZ ITALYشركة ذات مسؤولية
محدودة للشريك الوحيد رأسمالها
 100.000درهم ،ومقر التصفية
بالقنيطرة ،رقم  38زنقة إشبيلية
إقامة أم القرى الطابق الخامس.
الشريك الوحيد قرر :
االنحالل الحبي املسبق للشركة
ابتداء من  30ماي ، 2022
تعيين السيد كوليطا روبيرطو
كمصفي ،
تعيين مقر التصفية الحبية
املسبقة بالقنيطرة ،رقم  38زنقة
إشبيلية إقامة أم القرى الطابق
الخامس.

14363

تم اإليداع القانوني والتغيير في
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  14يونيو 2022
تحت عدد على التوالي  2417بالنسبة
لإليداع القانوني و  91710بالنسبة
للتغيير في السجل التجاري.
بمثابة مقتطف وبيان
«صوفينور»
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شركـة صوفينـور – للمحاسبـة واإلعالميـات
ش.ذ.م.م
املقر االجتماعي :زاوية شارع موالي عبد العزيز
وزنقة واد املخازن رقم  5و  8القنيطـرة
الهاتف 05 - 37 - 37 - 78 - 71 :
النقال 06 - 62 - 34 - 91 - 98 :
الفاكس05 - 37 - 36 - 25 - 38 :

شرك ــة BEINFRA
ش.ذ.م.م .ل.ش.و.
شركة ذات مسؤولية محدودة
للشريك الوحيد
رأسمالها  500.000درهم
املقر االجتماعي  ،59 :شارع
موالي عبد العزيز ،إقامة موالي
عبد العزيز رقم  4القنيطرة
السجل التجاري رقم 65877 :

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة للشريك الوحيد

بموجب عقد عرفي مؤرخ
بالقنيطرة بتاريخ  21يونيو ،2022
حرر القانون األسا�سي للشركة
ذات املسؤولية املحدودة للشريك
الوحيد ،التي تخضع للقوانين
واألنظمة الجاري بها العمل والتي
تخضع للخصائص التالية :
التسمية  :تحمل الشركة اسم
« »BEINFRAشركة ذات مسؤولية
محدودة للشريك الوحيد.
الشريك الوحيد :
السيد أنس زازا ،املزداد بتاريخ 20
فبراير  2001بأكادير أكادير إداوتنان،
مغربي الجنسية ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم J548521
والساكن بأكادير ،بلوك  14رقم 17
حي الفرحة.

املوضوع :
موضوع الشركة :
الهندسة املدنية والبناء والتجارة
واألشغال العامة والطرق والشبكات
املختلفة.
الدراسات واملشورة والتصميم
واإلشراف وتنفيذ األشغال العامة
ومشاريع البناء في جميع القطاعات
 :الفخامة ،واملكانة العالية ،واملكانة
املتوسطة ،والسكن االجتماعي،
والسكن االقتصادي ،واملباني
الصناعية ،واملباني اإلدارية.
القيام بجميع األعمال املتعلقة
بأنشطة البناء  :أعمال البناء
والحديد والتدفئة وتكييف الهواء
والرصف وإمدادات مياه الشرب
والصرف الصحي والكهرباء والطالء
وما إلى ذلك.
دراسة الجدول وتنفيذ األشغال
العامة املختلفة  :الجسور وجميع
الهياكل واملالعب والقنوات والصرف
الصحي وتطوير وصيانة املساحات
العامة
والحدائق
الخضراء
واملنتزهات .استغالل مقالع الرمل
والرخام والجرافيت.
شراء وبيع مواد البناء  :ح�صى
للخرسانة أو الفسيفساء والرخام
واألسمنت والرمل والجير والكتل
والطوب.
شراء وبيع األدوات الصحية
والسباكة والكهرباء.
تأجير وشراء وبيع جميع املعدات
واألدوات املتعلقة بالهندسة املدنية
والبناء.
حماية البيئة وتقييم تأثير
التحضر والتصنيع على البيئة.
إعادة استخدام النفايات
السائلة.
معالجة املياه العادمة والنفايات.
معالجة مياه الصرف الصحي.
معالجة مياه.
السكنية
املشاريع
إدارة
والصناعية.

14364

نقل التكنولوجيا في مجاالت
الهندسة املدنية واإلنشاءات.
املشورة ودراسات الجدوى الفنية.
استيراد وشراء وبيع وتمثيل
وتوزيع جميع املواد أو اإلنتاج أو املواد
الخام أو املواد الالزمة لتحقيق غرض
الشركة.
اإلنشاء واالستحواذ بجميع
أشكاله واملساهمة والتبادل والتأجير
والتحويل وتعزيز األصول التجارية
املماثلة.
تأجير أو حيازة أو تبادل وتشغيل
جميع األرا�ضي أو املباني أو أجزاء
املباني لألغراض املذكورة أعاله.
نقل البضائع واألفراد.
الشراء أو اإليجار مع أو بدون
وعد بيع وتأجير جميع املباني املبنية
أو غير املبنية.
تطوير جميع األرا�ضي واملباني،
وال سيما عن طريق البناء ،لحسابها
الخاص أو في ملكية مشتركة ،ملنشآت
جديدة لجميع الوجهات وبجميع
األعمال ،وجميع القابلية للحياة
وغيرها.
عزل كل أو جزء من املباني
االجتماعية عن طريق البيع أو
التبادل أو املساهمة في املجتمع.
وبشكل عام ،املشاركة املباشرة
أو غير املباشرة للشركة في جميع
العمليات التجارية أو الصناعية
أو األوراق املالية التي قد تكون
مرتبطة بموضوعها وذلك عن طريق
إنشاء شركات جديدة ومساهمات
االندماجات والكتتابات وشراء
األوراق املالية أو الحقوق االجتماعية
أو غير ذلك.
املقر االجتماعي  :يوجد املقر
االجتماعي بالقنيطرة ،59 ،شارع
موالي عبد العزيز ،إقامة موالي عبد
العزيز رقم .4

الجريدة الرسمية
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99ابتداء من تاريخ تسجيلها بالسجل
التجاري ،ما عدا انحالل مسبق أو
االمتداد املنصوص عليه في القانون
األسا�سي للشركة والقانون الجاري به
العمل.
الحصص :
قام الشريك الوحيد باالكتتاب
في جميع األسهم ،أي  5000بقيمة
إجمالية قدرها  500.000درهم.
قدم السيد أنس زازا ما مجموعه :
 500.000درهم.
الرأسمال االجتماعي  :يبلغ رأسمال
الشركة  500.000درهم ،وهو مقسم
إلى  5.000حصة اجتماعية بقيمة
 100درهم للحصة ،تم االكتتاب بها
بالكامل ،وتحريرها بما ال يقل عن
ربع ( )1/4عند االكتتاب من قبل
الشريك الوحيد ،أي  125.000درهم
دفعها املساهم الوحيد في حساب
مغلق باسم الشركة مع البنك.
سيتم دفع ( )3/4من رأس املال
الحقا.
السنة االجتماعية  :كل سنة
اجتماعية مدتها سنة ،تبتدأ من فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
التسيير  :السيد أنس زازا عين
كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
األرباح  :بعد تحديد األرباح
الصافية ،تسحب  % 5لالدخار
القانوني ،هذا االقتطاع تنتهي
إجباريته عندما يكون االدخار وصل
إلى الخمس من الرأسمال.
تم اإليداع القانوني والتغيير في
السجل التجاري بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 04/07/2022تحت رقم على التوالي
 91908بالنسبة لإليداع القانوني
و 2670بالنسبة للتصريح املودع في
السجل الزمني.
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شركـة صوفينـور – للمحاسبـة واإلعالميـات
ش.ذ.م.م
املقر االجتماعي :زاوية شارع موالي عبد العزيز
وزنقة واد املخازن رقم  5و  8القنيطـرة
الهاتف 05 - 37 - 37 - 78 - 71 :
النقال 06 - 62 - 34 - 91 - 98 :
الفاكس05 - 37 - 36 - 25 - 38 :

شرك ــة BENAMINE STOCK
ش.ذ.م.م .ل.ش.و.
شركة ذات مسؤولية محدودة
للشريك الوحيد
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي  ،59 :شارع
موالي عبد العزيز ،إقامة موالي
عبد العزيز رقم  4القنيطرة
السجل التجاري رقم 65.895 :

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة للشريك الوحيد

بموجب عقد عرفي مؤرخ
بالقنيطرة بتاريخ فاتح يوليو ،2022
حرر القانون األسا�سي للشركة
ذات املسؤولية املحدودة للشريك
الوحيد ،التي تخضع للقوانين
واألنظمة الجاري بها العمل والتي
تخضع للخصائص التالية :
التسمية  :تحمل الشركة اسم
« »BENAMINE STOCKشركة ذات
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.
الشريك الوحيد :
السيد أمين البنة ،املزداد بتاريخ
 09يناير  1984بفاس ،مغربي
الجنسية ،الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية عدد  K371740والساكن
بالقنيطرة ،زاوية محمد الخامس
ومحمد القري شقة  19إقامة طيبة.
املوضوع :
موضوع الشركة :
تجارة املنسوجات،
النقل .VIP
النقل الطبي (الجوي والبري).
نقل البضائع.
جميع عمليات النقل البري
للموظفين وأطفال املدارس.
من أجل املستخرج واإلشارة
ي
ل
 صوفينور -مقاو النقل البر بالسيارات
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جميع عمليات النقل البري
الداخلي للبضائع.
جميع عمليات العمولة في العبور
والنقل.
جميع عمليات إرسالية النقل.
التداول والوساطة في العمليات
املذكورة أعاله.
استيراد خبير في جميع املنتجات.
أعمال مختلفة.
وبشكل عام ،جميع العمليات
التجارية والصناعية والتقنية واملالية
واملنقولة التي قد تكون مرتبطة بأحد
األشياء املذكورة أعاله أو من املحتمل
أن تعزز تحقيقها وتطويرها ،وكذلك
أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة،
بأي شكل من األشكال سواء في
الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف
مماثلة أو ذات صلة.
املقر االجتماعي :
يوجد املقر االجتماعي بالقنيطرة،
 ،59شارع موالي عبد العزيز ،إقامة
موالي عبد العزيز رقم .4
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99ابتداء من تاريخ تسجيلها
بالسجل التجاري ،ما عدا انحالل
مسبق أو االمتداد املنصوص عليه في
القانون األسا�سي للشركة والقانون
الجاري به العمل.
الحصص :
يقدم املساهم الوحيد للشركة
مساهمة نقدية :
السيد أمين البنة  100.000درهم.
الرأسمال االجتماعي  :يبلغ رأس
مال الشركة  100.000درهم  ،وهو
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة  ،مكتتب
بها بالكامل  ،مدفوعة بالكامل
ومخصصة بالكامل للسيد أمين البنة
الشريك الوحيد مقابل مساهمته
النقدية في الشركة.
السيد أمين البنة  1.000 :حصة
اجتماعية.
السنة االجتماعية  :كل سنة
اجتماعية مدتها سنة ،تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
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التسيير  :السيد أمين البنة
عين كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
األرباح  :بعد تحديد األرباح
الصافية ،تسحب  % 5لالدخار
القانوني ،هذا االقتطاع تنتهي
إجباريته عندما يكون االدخار وصل
إلى الخمس من الرأسمال.
تم اإليداع القانوني والتغيير في
السجل التجاري بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 05/07/2022تحت رقم على التوالي
 91925بالنسبة لإليداع القانوني
و 2693بالنسبة للتصريح املودع في
السجل الزمني.
من أجل املستخرج واإلشارة
 -صوفينور -
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شركـة صوفينـور – للمحاسبـة واإلعالميـات
ش.ذ.م.م
املقر االجتماعي :زاوية شارع موالي عبد العزيز
وزنقة واد املخازن رقم  5و  8القنيطـرة
الهاتف 05 - 37 - 37 - 78 - 71 :
النقال 06 - 62 - 34 - 91 - 98 :
الفاكس05 - 37 - 36 - 25 - 38 :

شرك ــة JET RELATIVE
ش.ذ.م.م.
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي  ،26 :زنقة أبي زرعة،
عمارة أ ،إقامة الرضوان مكتب رقم
 ،7القنيطرة
السجل التجاري رقم 65933 :

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بموجب عقد عرفي مؤرخ
بالقنيطرة بتاريخ  25يونيو ،2022
حرر القانون األسا�سي للشركة ذات
املسؤولية املحدودة ،التي تخضع
للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل
والتي تخضع للخصائص التالية :
التسمية  :تحمل الشركة اسم
« »JET RELATIVEشركة ذات
مسؤولية محدودة.

الجريدة الرسمية

الشركاء :
السيد الدغماني عبد اللطيف،
املزداد بتاريخ  01/01/1967باملربوح
قلعة السراغنة ،مغربي الجنسية،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  Y46670والساكن بالرباط،
 ،99الشقة  17شارع فال ولد عمير
أكدال.
السيد بلحيمر منير ،املزداد
بتاريخ  03/07/1976بالفداء درب
السلطان الفداء ،مغربي الجنسية،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE684707والساكن بالدار
البيضاء ،تجزئة هالل مركريت
العمارة  4الشقة  5أوالد احمد 02
دار بوعزة النواصر.
املوضوع  :موضوع الشركة :
النقل .VIP
النقل الطبي (الجوي والبري).
نقل البضائع.
جميع عمليات النقل البري
لألشخاص والنقل املدر�سي.
مقاول النقل البري بالسيارات
للبضائع واألشخاص.
جميع عمليات النقل البري
للبضائع بالداخل.
جميع عمليات العمولة في العبور
والنقل.
جميع عمليات إرسالية النقل.
التداول ،الوساطة في العمليات
املذكورة أعاله.
استيراد وتصدير جميع املنتجات.
أعمال متنوعة
إنشاء ،حيازة ،تأجير ،إدارة إيجار
لجميع األعمال ،تأجير ،تركيب،
تشغيل جميع املؤسسات والشركات
واملصانع والورش املتعلقة بأي من
األنشطة املحددة .أخذ أو حيازة أو
استخدام أو نقل جميع العمليات
وبراءات االختراع املتعلقة بهذه
األنشطة .املشاركة املباشرة أو غير
املباشرة للشركة في جميع املعامالت
املالية أو العقارية أو األوراق املالية

وفي جميع املؤسسات التجارية
أو الصناعية التي قد تكون ذات
صلة بغرض الشركة أو أي غرض
مشابه أو ذي صلة.مشاركة مباشرة
أو غير مباشرة ،بأي شكل من األشكال
سواء في الشركات التي تسعى لتحقيق
أهداف مماثلة أو ذات صلة.
وبشكل عام ،جميع املعامالت
املتعلقة باألشياء املذكورة أعاله والتي
قد تساهم في تطوير الشركة ،وبشكل
عام أي معامالت منقولة أو عقارية
أو مالية أو تجارية تتعلق باألشياء
االجتماعية كما هو موضح أعاله.
املقر االجتماعي  :يوجد املقر
االجتماعي بالقنيطرة ،26 ،زنقة
أبي زرعة ،عمارة أ ،إقامة الرضوان
مكتب رقم .7
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99ابتداء من تاريخ تسجيلها
بالسجل التجاري ،ما عدا انحالل
مسبق أو االمتداد املنصوص عليه في
القانون األسا�سي للشركة والقانون
الجاري به العمل.
الحصص  :قدم الشركاء مساهمة
نقدية للشركة :
السيد الدغماني عبد اللطيف
 50.000درهم.
السيد بلحيمر منير 50.000
درهم.
ما مجموعه  100.000درهم.
الرأسمال االجتماعي  :تم تحديد
رأس املال بمبلغ  100.000درهم
مقسمة إلى  1000حصة اجتماعية
من فئة  100درهم درهم لكل حصة،
مرقمة من  1إلى  1000مخصصة ل ـ:
السيد الدغماني عبد اللطيف
 500حصة اجتماعية.
السيد بلحيمر منير  500حصة
اجتماعية.
ما مجموعه  1000حصة
اجتماعية.
السنة االجتماعية  :كل سنة
اجتماعية مدتها سنة ،تبتدأ من فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
التسيير  :تلتزم الشركة بشكل
صحيح بجميع األعمال التي تتعلق بها
من خالل توقيع املسيرين املشاركين
يتصرفان معا بشكل مشترك أو
منفرد.
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األرباح  :بعد تحديد األرباح
الصافية ،تسحب  % 5لالدخار
القانوني ،هذا االقتطاع تنتهي
إجباريته عندما يكون االدخار وصل
إلى الخمس من الرأسمال.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 12/07/2022تحت عدد على التوالي
 91947بالنسبة لاليداع القانوني
و 2721بالنسبة للتصريح املودع في
السجل الزمني.
من أجل املستخرج واإلشارة
 -صوفينور -
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STE URBANISME
PLANIFICATION ET ETUDES
D’AMENAGEMENT
UPEA
شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك وحيد
يقدر رأسمالها ب  100.000درهم
العنوان  :سكتور  23شارع إلنتوس
رقم  16حي الرياض الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
فاتح يونيو  2021بالرباط اتفق
الجمع العام لشركة  UPEAشركة
ذات مسؤولية محدودة شريك وحيد
يقدر رأسمالها ب  100.000درهم
ويوجد مقرها االجتماعي بالعنوان
التالي  :سكتور  23شارع إلنتوس رقم
 16حي الرياض الرباط ،على ما يلي :
تصفية الشركة :
قرر الجمع العام الحل السابق
ألوانه لشركة .UPEA
تعيين مأمور التصفية.
صادق الجمع العام على تقرير
مأمور لتصفية شركة  : UPEAالسيد
عبد هللا الهواري.
مقر التصفية  :قرر الجمع العام
املقر االجتماعي محال لتصفية
الشركة.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط
بتاريخ  9يونيو  2021تحت رقم
.5775
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مازة وبلحاج

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
يقدر رأسمالها ب  6.000.000درهم
العنوان  19 :تجزئة بلحسن عمارة 1
تمارة
بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ
بتاريخ  7أبريل  2022اتفق الجمع
العام لشركة «مازة وبلحاج» شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد يقدر رأسمالها ب 6.000.000
درهم ويوجد مقرها االجتماعي
بالعنوان التالي  19 :تجزئة بلحسن
عمارة  1تمارة ،على ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة :
قرر الجمع العام للشركة زيادة
رأسمال الشركة بمبلغ 2.000.000
درهم لتحويله من  4.000.000درهم
إلى  6.000.000درهم وذلك بخلق
 20.000حصة جديدة بمقدار 100
درهم.
تحيين القوانين األساسية
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  18يوليو  2022تحت رقم
.126405
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شركة GROUPE
EXCELLENCE TRAVAUX
AMENAGEMENTS
ش.م.م
س.ت 134963

املصادقة على بيع الحصص
االجتماعية
تحيين القانون األسا�سي للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد في  11ماي
 ،2022قرر شركاء شركة GROUPE
EXCELLENCE
TRAVAUX
ش.م.م،
AMENAGEMENTS
ما يلي :

املصادقة على بيع الحصص
االجتماعية  3000حصة التي تمت
بين السيد محمد أمين لقريقبة وبين
السيد يونس اهبال.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة
في  13يوليو  2022تحت رقم .8530
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URBAN ELECTRONICS
بمقت�ضى قرار املشارك الوحيد
لشركة URBAN ELECTRONICS
بتاريخ  27يونيو  2022تم تجديد
صالحية املسيرين ملدة ثالث سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة في  14يوليو 2022
تحت رقم .8533
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JUSTLOC
شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :مجموعة التقدم
م س  2-17الطابق  2سيدي
البرنو�صي الدار البيضاء
السجل التجاري 376089 :

تفويت حصص اجتماعية
تغييرات في القانون األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  16ديسمبر ،2021
فوت السيد نهيد عمر مجموع
حصصه االجتماعية أي  1000حصة
كل حصة ب  100درهم والتي يمتلكها
في شركة  JUSTLOGلصالح السيد
سغراني حسن.
نتيجة لتفويت الحصص املذكورة
قرر السيد سغراني حسن الذي
أصبح الشريك الوحيد لشركة
 JUSTLOGما يلي :
قبول االنسحاب النهائي للسيد
نهيد عمر من الشركة.
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تغيير البند السادس والسابع من
القانون األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  8ماي 2022
تحت رقم .826720

املصادقة على تفويت الحصص
االجتماعية التي فوتها السيد نهيد
عمر لصالح السيد سغراني حسن.
تغيير مقتضيات الفصلين
السادس والسابع من القانون
األسا�سي املتعلقين بالحصص ورأس
مقتطف من أجل اإلشهار
املال.
املسير الوحيد
ل
قبو استقالة السيد نهيد عمر
السيد اليمالحي نور الدين
من وظيفته كمسير للشركة ومنحه
111 P
إبراء نهائي ومطلق من مهامه كمسير
بدء من تعيينه كمسير في الشركة.
POWEREK
تعيين السيد سغراني حسن
شركة محدودة املسؤولية
كمسير للشركة ملدة غير محدودة مع
رأسمالها  500.000 :درهم
الصالحية املطلقة.
مقرها االجتماعي  38 :شارع ادريس
تغيير مقتضيات الفصل  43من الحارثي رقم  32أنفا الدار البيضاء
القانون األسا�سي املتعلق بتعيين
فسخ مسبق
املسيرين.
طبقا للجمع العام غير العادي
تم اإليداع القانوني بكتابة املؤرخ في  20يونيو  2022فإن شركاء
الضبط لدى املحكمة التجارية شركة  POWEREKقد قرروا ما يلي :
بالدار البيضاء بتاريخ  28ديسمبر
فسخ مسبق للشركة ابتداء من
 2021تحت رقم .806173
هذا اليوم.
مقتطف من أجل اإلشهار
تعيين السيد لحلو امحمد
املسير الوحيد
كمصفي للشركة.
السيد سغراني حسن
تعيين مقر التصفية بالدار
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البيضاء 38 ،شارع ادريس الحارثي
رقم  32أنفا.
TRANSGLORY
تم اإليداع القانوني بكتابة
شركة محدودة املسؤولية
الضبط لدى املحكمة التجارية
رأسمالها  5.000.000 :درهم
مقرها االجتماعي  469 :شارع السفير بالدار البيضاء بتاريخ  18يوليو
 2022تحت رقم .831531
ابن عائشة الطابق  3شقة 32
بمثابة مقتطف وبيان
الصخور السوداء الدار البيضاء
املصفي

الزيادة في الرأسمال االجتماعي
من  3.000.000درهم إلى
 5.000.000درهم

السيد عبد الرفيق العنقاوي
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GUERMOUDI
DEVELLOPEMENT

بمقت�ضى القرار الجماعي
االستثنائي املنعقد في  4ماي
 ،2022من طرف شركاء شركة
شركة محدودة املسؤولية
 TRANSGLORYشركة مسؤولية
ذات شريك وحيد
محدودة تم ما يلي :
رأسمالها  100.000 :درهم
الزيادة في الرأسمال االجتماعي
املقر االجتماعي  :الدار البيضاء
بمبلغ  2.000.000درهم لتحويله من
 ،13زنقة أحمداملجاطي ،إقامة
 3.000.000درهم إلى 5.000.000
األلب ،الطابق األول ،رقم ،8
درهم ،بإحداث  20.000حصة
املعاريف
جديدة بمقدار  100درهم لكل حصة
قرر الشريك الوحيد بتاريخ
وذلك عن طريق دمج األرباح.
 10ماي  2022ما يلي :
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KAMAL TRADING

نقل املقر االجتماعي للشركة
بنفس املدينة ،9 ،زنقة أكسياس،
SARL
الطابق الرابع ،حي بورجي.
السجل التجاري رقم 151275
تغيير في الفصل  4من قانون
الرباط
الشركة.
قرر الشريك الوحيد يوم  19أبريل
ن
تحيين قانو الشركة.
 2022ما يلي :
تم اإليداع القانوني بكتابة
الحل املسبق للشركة ابتداء من
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
 30أبريل .2022
البيضاء بتاريخ  30يونيو  2022تحت
تعيين السيد علي عبد الوهاب
رقم .829667
كمصفي للشركة.
موجز للنشر
تحديد مكان التصفية عمارة
113 P
 13شقة  5زنقة جبل مو�سى أكدال
الرباط.
SOCIETE NATSAKHAR LIK
تم اإليداع القانوني  :املحكمة
SARL AU
التجارية بالرباط بتاريخ  7يوليو
املقر االجتماعي  ،15 :شارع األبطال  2022تحت رقم .D12650
رقم  ،4الرباط
116 P
تبعا ملحضر الجمع العام
االستثنائي للشركة ذات شريك وحيد
CONSILIUM INVEST
بتاريخ  22سبتمبر  ،2020املسجل في
SARL AU
الرباط بتاريخ  23سبتمبر  2020تقرر
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الرباط ،بتاريخ  9مارس  ،2022قد
ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة من تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
 ،15 :شارع األبطال ،رقم  ،4الرباط املحدودة.
التسمية CONSILIUM INVEST :
إلى  :قطعة  ،289بلوك ك ،أوالد
SARL AU
وجيه ،مكتب رقم  ،1القنيطرة.
الهدف االجتماعي  :النصح
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط ،واالرشاد االستثماري.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
بتاريخ  12يوليو  2022تحت رقم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
.126619
 100درهم للحصة الواحدة.
114 P
العسري مصطفى  1000حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
RABAT ENSEIGNE
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري رقم 127407
السجل التجاري.
الرباط
السنة املالية  :من فاتح يناير
قرر الجمع العام االستثنائي
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
املنعقد يوم  17يونيو  2022ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة السنة األولى تبتدئ من تاريخ
إلى  :الرقم  9محل رقم  58حي الرحمة التسجيل.
املقر  59 :شارع ابن سينا رقم 11
تبريكت سال.
املصادقة على القانون األسا�سي أكدال الرباط.
املسير  :السيد العسري مصطفى.
للشركة.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
اإليداع القانوني  :سلم من طرف
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ .160551
رقم اإليداع .125022 :
 7يوليو  2022تحت رقم .D126248
117 P
115 P

شركة CARRELAGE
BENYAHYA
املقر االجتماعي  :ودادية محسن
حي بيطات ،رقم  ،495الطابق
السفلي ،مشرع بلقصيري
تبعا لعقد تأسيس شركة
 ،CARRELAGE BENYAHYAبتاريخ
 18أبريل  ،2022تقرر تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد مميزاتها هي كالتالي :
الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد.
التسمية CARRELAGE :
BENYAHYA
املوضوع الرئي�سي  :بيع البالط
بالتقسيط.
املقر االجتماعي  :ودادية محسن،
حي بيطات ،رقم  ،495الطابق
السفلي ،مشرع بلقصيري.
املدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  160.000درهم،
مقسمة إلى  1600حصة اجتماعية
من فئة  100درهم للواحدة.
تخصص الحصص على الشكل
التالي :
املدهون محمد حي بيطات،
ودادية محسن ،رقم  ،495مشرع
بلقصيري  1600حصة.
املجموع  1600 :حصة.
اإلدارة  :السيد املدهون محمد،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،GK115253القاطن بحي
بيطات ،ودادية محسن ،رقم ،495
مشرع بلقصيري
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين
الشركة باملحكمة االبتدائية بمشرع
بلقصيري ،بتاريخ  14يوليو ،2022
تحت رقم  2022/113بملف السجل
التجاري رقم .869
118 P

14367

شركة AGRO BERRY
ش.ذ.م.م
املقر االجتماعي  :دوار اوالد مصباح
الرويف ،جماعة البحارة ،قيادة
سيدي محمد لحمر
ص.ب رقم  - 1موالي بوسلهام
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشركاء في شركة AGRO
 BERRYش.ذ.م.م ،املنعقد بموالي
بوسلهام ،بتاريخ  6يوليو  ،2022تقرر
ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة ب
 9.900.000درهم ،لرفعه من
 100.000درهم إلى 10.000.000
درهم ،وذلك بإصدار 99.000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة.
تمت الزيادة في رأسمال الشركة
عن طريق دمج األرباح في رأسمال
الشركة بمبلغ  9.900.000درهم،
مع الحفاظ على حقوق االكتتاب
التفضيلية لجميع الشركاء.
تعديل الفصلين  6و  7من النظام
األسا�سي.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني لهذا
املحضر باملحكمة االبتدائية بسوق
أربعاء الغرب ،بتاريخ  14يوليو
 ،2022تحت رقم  2020/439بملف
السجل التجاري رقم .25045
119 P

شركة MESBAH BERRY
ش.ذ.م.م
املقر االجتماعي  :دوار اوالد مصباح
الرويف ،جماعة البحارة ،قيادة
سيدي محمد لحمر
ص.ب رقم  - 1موالي بوسلهام
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشركاء في شركة
 MESBAH BERRYش.ذ.م.م،
املنعقد بموالي بوسلهام ،بتاريخ
 6يوليو  ،2022تقرر ما يلي :

الجريدة الرسمية

14368

تخفيض رأس املال بمبلغ
 225.000درهم وذلك بخفضه من
 260.000درهم إلى  35.000درهم،
وذلك بامتصاص الرصيد املدين
للحساب الذي أغلق في  31ديسمبر
 2021والبالغ  225.151,25درهم.
تغيير بنود القانون األسا�سي.
التفويض من أجل إتمام
اإلجراءات الالزمة.
تم اإليداع القانوني بمحضر
الجمع العام غير العادي باملحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  19يوليو
 2022تحت رقم .126460
121 P

الزيادة في رأسمال الشركة ب
 7.900.000درهم ،لرفعه من
 100.000درهم إلى 8.000.000
درهم ،وذلك بإصدار 79.000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة.
تمت الزيادة في رأسمال الشركة
عن طريق دمج األرباح في رأسمال
الشركة بمبلغ  7.900.000درهم،
مع الحفاظ على حقوق االكتتاب
التفضيلية لجميع الشركاء.
تعديل الفصلين  6و  7من النظام
األسا�سي.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني لهذا
املحضر باملحكمة االبتدائية بسوق
أربعاء الغرب ،بتاريخ  14يوليو
 ،2022تحت رقم  2020/440بملف BE INGENIERIE ET CONSEIL
ش.ذ.م.م.ش.و
السجل التجاري رقم .25811
شركة ذات املسؤولية املحدودة
120 P
وشريك وحيد
PLATINIUM FINANCE
رأسمالها  100.000 :درهم
ش.ذ.م.م.ش.و
مقرها االجتماعي  :العمارة  ،4الشقة
املحدودة
شركة ذات املسؤولية
 ،25زنقة الدار البيضاء ،حسان
وشريك وحيد
الرباط
رأسمالها  10.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :عمارة  ،36شقة 4
شارع الزرقطوني ،حي النهضة ،تمارة

تغيير املقر االجتماعي
زيادة رأسمال الشركة

بمقت�ضى مداولة الجمع العام
االستثنائي للشركة املذكورة أعاله
بتاريخ  31ماي  ،2022قرر الشريك
الوحيد ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة من :
عمارة  ،36شقة  ،4شارع
الزرقطوني ،حي النهضة ،تمارة ،إلى
املقر الجديد الكائن ب  :شارع موالي
ادريس األول ،عمارة  ،819الشقة ،2
الطابق  ،2مسيرة  ،1تمارة.
زيادة رأسمال الشركة بمبلغ
 250.000درهم ،عن طريق إنشاء
 2500سهم جديد بقيمة  100درهم
لكل منها يتم تحريرها عن طريق
مقاصة حساب االئتمان الجاري
للشريك الوحيد ،ليصبح رأسمال
الشركة من  10.000درهم إلى
 260.000درهم مقسمة إلى 2600
سهم بقيمة  100درهم لكل منها.

تغيير املقر االجتماعي
زيادة رأسمال الشركة

بمقت�ضى مداولة الجمع العام
االستثنائي للشركة املذكورة أعاله
بتاريخ  20يونيو  ،2022قرر الشريك
الوحيد ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة من :
عمارة العمارة  ،4الشقة  ،25زنقة
الدار البيضاء ،حسان ،الرباط ،إلى
املقر الجديد الكائن ب  :زاوية توبرك
وبنزرت ،عمارة  ،1الطابق  ،5الشقة
 ،26حسان ،الرباط.
زيادة رأسمال الشركة بمبلغ
 464.000درهم ،عن طريق إنشاء
 4640سهما جديدا بقيمة 100
درهم لكل منها يتم تحريرها عن طريق
مقاصة حساب االئتمان الجاري
للشريك الوحيد ،ليصبح رأسمال
الشركة من  100.000درهم إلى
 564.000درهم مقسمة إلى 5640
سهما بقيمة  100درهم لكل منها.
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تغيير بنود القانون األسا�سي.
SARL
التفويض من أجل إتمام
AU CAPITAL DE 10.000 DHS
اإلجراءات الالزمة.
RC N°13579
تم اإليداع القانوني بمحضر
حل الشركة
الجمع العام غير العادي باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بسال
التجارية بالرباط ،بتاريخ  19يوليو
 2022تحت رقم .126443
قرر
في  17يونيو  2022الجمع العام
 122 Pاالستثنائي لشركة AJANA CAR
 SARLش.م.م رأسمالها 10.000
SAFCONSEIL
درهم ،مقرها الرئي�سي في املحل رقم
ش.ذ.م.م.ش.و
 93تجزئة الرويض ،حي الفرح سكتور
املحدودة
شركة ذات املسؤولية
 4قرية والد مو�سى سال ،ما يلي :
وشريك وحيد
الفسخ املسبق وتصفية الشركة.
رأسمالها  10.000 :درهم
تحديد مقر التصفية املحل رقم
مقرها االجتماعي  :العمارة  ،4الشقة  93تجزئة الرويض ،حي الفرح سكتور
 ،25زنقة الدار البيضاء ،حسان  4قرية والد مو�سى سال.
الرباط
تعيين السيدة نور الشافي منال
زيادة رأسمال الشركة
كمصفية للشركة بدون مقابل.
بمقت�ضى مداولة الجمع العام
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
االستثنائي للشركة املذكورة أعاله
الضبط باملحكمة التجارية بسال
بتاريخ  31ماي  ،2022قرر الشريك
بتاريخ  5يوليو  2022تحت رقم
الوحيد ما يلي :
.39215
زيادة رأسمال الشركة بمقدار
124 P
 1.180.000درهم ،عن طريق
إنشاء  11.800سهم جديد بقيمة
IMMO ACHEBARI
 100درهم لكل منها يتم تحريرها
SARL AU
عن طريق مقاصة حساب االئتمان
رأسمالها  10.000 :درهم
الجاري للشريك الوحيد ،ليصبح
رأسمال الشركة من  10.000درهم مقرها االجتماعي  :رقم  2العمارة 3
إلى  1.190.000درهم مقسمة إلى سكتور  5حي النهضة القرية سال
تصفية
 11.900سهم بقيمة  100درهم لكل
بناء على محضر الجمع العام
منها.
تخفيض رأس املال بمبلغ االستثنائي املنعقد بالرباط تقرر
 285.000درهم وذلك بخفضه من ما يلي :
تصفية الشركة IMMO
 1.190.000درهم إلى 905.000
درهم ،وذلك بامتصاص الرصيد  ACHEBARI SARL AUبتاريخ
املدين للحساب الذي أغلق في  9يونيو .2022
تعيين السيد عزيز آشباري
 31ديسمبر  2021والبالغ
 285.798,45درهم.
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
تغيير بنود القانون األسا�سي.
 AB200510مصفي الشركة.
التفويض من أجل إتمام
تعيين املقر االجتماعي للشركة
اإلجراءات الالزمة.
مكان للتصفية رقم  2العمارة 3
بمحضر
القانوني
تم اإليداع
سكتور  5حي النهضة القرية سال.
الجمع العام غير العادي باملحكمة
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  18يوليو االبتدائية بسال بتاريخ  6يوليو 2022
 2022تحت رقم .126420
تحت رقم .39226
125 P
123 P

SOCIETE AJANA CAR
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شركة STE GERMANY
AGRICOLE

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 20ابريل  2022بتزنيت قد تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة و التي
تحمل الخصائص التالية :
التسمية STE GERMANY :
AGRICOLE - SARL
الهدف االجتماعي  :الطاقة
الشمسية أو الريحية املتجددة.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
علوش جامع  50.000 :درهم.
علوش محمد  50.000 :درهم.
املدة  :مدة عمر الشركة  99سنة
من تاريخ تأسيسها النهائي.
املقر االجتماعي  :رقم  3تجزئة
العين الزرقاء  2تيزنيت.
التسيير  :تم تعيين السيد علوش
جامع كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم إيداع
امللف القانوني بمكتب الضبط
لدى املحكمة االبتدائية بتزنيت رقم
 161/2022بتاريخ .17/05/2022
126 P

JORF – IMMO

SARL
املقر االجتماعي  :مامون  ،57إقامة
وازيس  ،1املتجر رقم  ،1سيدي
بوزيد  -الجديدة
رقم التقييد في السجل التجاري :
15635

تصفية شركة

بمقت�ضى محضر الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 07-06-2022تقرر ما يلي :
املصادقة على حسابات التصفية
والتشطيب على الشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ
 29/06/2022تحت رقم .27986 :
127 P

الجريدة الرسمية
شــرك ــة OLIVOIL

تحويل الشكل القانوني للشركة.
التصدق الحصص اإلجتماعية :
عرفي،
عقد
بمقت�ضى
تصدق السيد Daniel, Gabriel
 ،GONZALEZ FARNADIبمجموع
الحصص أي  500حصة اجتماعية
والتي يمتلكها في الشركة لفائدة
السيدة .Daniel, Angèle FARNADI
وبالتالي ،تم تحويل الشكل
القانوني للشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
بمقت�ضى عقد عرفي ،تم تحيين
القانون األسا�سي للشركة ليالئم
التعديالت أعاله.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير ،بتاريخ  20يونيو ،2022
تحت رقم .110228

الـسجـل الـتـجـاري رقم 40021 :
مراكش
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 16ماي  ،2022قررت الجمعية
العامة املنعقدة بمثابة الجمع
العام االستثنائي للشركة املسماة
« ،»OLIVOILشركة ذات مسؤولية
محدودة ،برأسمال 5.600.000
درهم ،الكائن مقرها بمراكش ،دوار
عين إطي ،ما يلي :
الرفع من رأسمال الشركة بمبلغ
 7.000.000درهم لينتقل بالتالي من
 5.600.000درهم إلى 12.600.000
درهم وذلك بخلق  70.000حصة
جديدة من فئة  100درهم للحصة،
تكتتب وتحرر بالكامل عن طريق
املقاصة مع ديون أكيدة ومستحقة
ضد الشركة.
للـخ ــالص ــة والـب ـيـ ــان
تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ
129 P
 7.000.000درهم ليستقر بالتالي
في مبلغ  5.600.000درهم وذلك
شرك ــة MAGA PLANT
عن طريق إلغاء  70.000حصة
الـسجـل الـتـجـاري رقم - 19601
اجتماعية ،نظرا للخسائر املتراكمة
ان ــزك ـ ــان
على الشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية  07ماي  ،2022قررت الجمعية
بمراكش ،بتاريخ  24يونيو  ،2022العامة املنعقدة بمثابة الجمع العام
اإلستثنائي لشركاء الشركة املسماة
تحت رقم .137195
 MAGA PLANTبرأسمال 270.000
للـخ ــالص ــة والـب ـيـ ــان
 128 Pدرهم ،الكائن مقرها باشتوكة أيت
باها ،CMV 809 ،خميس أيت
عميرة ،ما يلي :
شــرك ــة DAN CAR
مالحظة وفاة السيد Yvan,
الـسجـل الـتـجـاري رقم - 5369 :
،Henri, Clément ALBAGNAC
أكادير
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ بتاريخ  22ماي .2022
وتبعا لوفاة السيد املذكور أعاله
 31ماي  ،2022قررت الجمعية
العامة املنعقدة بمثابة الجمع وحسب عقد اإلراثة ،قرر الجمع العام
العام اإلستثنائي للشركة املسماة توزيع مجموع الحصص اإلجتماعية
« ،»DAN CARشركة ذات مسؤولية واملقدرة بنسبة  4حصص إجتماعية
محدودة ،برأسمال  100.000درهم ،من فئة  1.000درهم للحصة والتي
الكائن مقرها بأكادير ،عمارة مرحبا ،يمتلكها في رأسمال الشركة على ورثة
املرحوم على الشكل التالي :
شارع محمد الخامس ،ما يلي :
ا لسيد ة C h r i s t e l , Y v e t t e
املوافقة على تفويت الحصص
 02حصص
اإلجتماعية ،طبقا للفصل  13من : ALBAGNAC
اجتماعية.
القانون األسا�سي للشركة.

14369

ا لسيد J e a n - C h r i s t o p h e ,
 02 : Fernand ALBAGNACحصص
اجتماعية.
املوافقة على تفويت الحصص
اإلجتماعية ،من طرف كل من السيدة
Christel, Yvette ALBAGNAC
والسيد Jean-Christophe,Fernand
.ALBAGNAC
بمقت�ضى عقد عرفي ،فوت
كل من السيدة Christel,
 Yvette ALBAGNACوالسيد
Jean-Christophe,
Fernand
 ،ALBAGNACمجموع الحصص
املقدرة بنسبة  04حصص اجتماعية
أي  02حصص لكل واحد منهما والتي
يمتلكانها في الشركة لفائدة السيد
Jacques, Olivier, Gérard, Marie
. ALLEON
بمقت�ضى عقد عرفي ،تم تعديل
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بانزكان،
بتاريخ  22يونيو  ،2022تحت رقم
.1204
للـخ ــالص ــة والـب ـيـ ــان
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ش ــرك ــة NUAGE GOURMAD

الـسجـل الـتـجـاري رقم - 51947 :
أك ــادي ـ ــر
بمقت�ضى عقد عرفي ،بتاريخ
 15يونيو  ،2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة ،ذات
املواصفات التالية :
NUAGE
:
التسمية
 ،GOURMANDش.م.م.
الهدف اإلجتماعي  :تهدف الشركة
سواء داخل املغرب أو في الخارج ،إلى
تحقيق األهداف التالية :
مخبزة ،حلويات وشكوالطة ؛
القيام بجميع املعامالت التجارية
واملالية والصناعية واملالية والعقارات
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر وأي غرض مشابه أو ذي
صلة بهدف الشركة ؛

الجريدة الرسمية
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املشاركة في جميع املقاوالت
والشركات ذات نفس الهدف أو التي
قد تساعد على تنمينة الشركة.
املقر االجتماعي  :أكادير ،رقم ،21
عمارة السالم ،حي ليزاميكال.
املدة  99 :سنة ابتداء من
تسجيلها في السجل التجاري ما عدا
الحل املسبق او التمديد.
الراسمال االجتماعي  :يتكون من
 20.000درهم.
التسيير  :تم تعيين كل من السيد
خولطي حافيظ والسيدة MARTIN
،Céline, Maryse Emilienne
مسيرين تأسيسين للشركة ،ملدة غير
محدودة.
وبالتالي ،سيتم تسيير الشركة
باإلمضاء الوحيد ألحد املسيرين
السالفي الذكر دون اآلخر.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة اإلبتدائية
بأكادير ،بتاريخ  30يونيو ،2022
تحت .110700
للخ ــالصة والبيـ ــان
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ASIWAN PROD

SOCIETE ARESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 10 000,00
DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : LOT
TOURISMO IMMEUBLE
17 APPARTEMENT 14 ALHOCEIMA
 - 1بمقت�ضى عقد عرفي حرر
بتاريخ  ،06/07/2022تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
باملميزات التالية:
التسمية ASIWAN PROD :
S.A.R.L
املقر االجتماعي :اقامة توغيزمو
عمارة رقم  17شقة رقم 14
الحسيمة.
الهدف  :انتاج األفالم السينمائية
والتلفزية.

مالك األستوديو للتكييف
واالدراك الصوتي لألفالم السينمائية
و التلفزية.
مقاولة في مجال االعالنات
واالشهار.
املدة  99 :سنة.
* الرأسمال  10000 :درهم مقسم
إلى  100حصة من قيمة  100درهم.
الشركاء  :السيد ميلود عيادي :
 50حصة.
السيد البقالي عبد العزيز50 :
حصة.
السنة املالية :تبتدئ من فاتح
يناير إلى  31دجنبر.
اإلدارة  :السيد البقالي عبد العزيز
يعتبر املسير في القانون األسا�سي ملدة
غير محدودة.
األرباح  5% :لالحتياطات
القانونية والباقي للشركاء.
 - 2لقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
يوم  15/07/2022تحت رقم . 558
بمثابة مقتطف وبيان
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IMMO ONLINE.MA
SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الواحد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  6يونيو 2022
مسجل بتاريخ  28يونيو ،2022
 RC48400/2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة من مساهم
وحيد ،خصائصها كما يلي :
االسم IMMO ONLINE.MA :
.SARL AU
الغرض  :تهدف الشركة إلى :
جميع املعامالت العقارية ،إدارة
تأجير املمتلكات املنقولة أو غير
املنقولة كافة ؛
ربط الناس الذي يبحثون عن
منزل للبيع أو اإليجار ؛
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إدارة املشاكل اليومية للمالكين
واملستأجرين للعقارات واملمتلكات
املنقولة في انتهاء خدمة متوسطة ؛
إدارة املناطق املشتركة (بما في
ذلك الصيانة) من خاصية عمارات ؛
التنقيب ،جميع العمليات من
أي نوع التي لها صلة كليا أو جزئيا،
لتحقيق غرض الشركة.
املقر  :الدار البيضاء  46شارع
الزرقطوني ،الطابق  ،2الشقة .6
املدة  99 :عاما.
رأسمال  :حدد في  10.000درهم
وهي مقسمة إلى  100حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم لكل حصة ،جميع
اكتتبت نقدا ومحررة ،وينقسم رأس
املال املدفوع بالطريقة التالية :
السيد عثمان الصفراوي 100
حصة ؛
املجموع  100حصة.
اإلشراف  :الشركة مسيرة ألجل
غير محدود من طرف املسير الوحيد
السيد عثمان الصفراوي.
املمارسة االجتماعية  :من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر.
قد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 18يوليو  2022تحت رقم .831444
133 P

MIX 1

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الواحد
بمقت�ضى عقد موثق بديوان
األستاذة مونية بنمليح الطايع مؤرخ
بالدار البيضاء بتاريخ  8يونيو 2022
مسجل بتاريخ  13يونيو ،2022
 RC43672/2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة من مساهم
وحيد ،خصائصها كما يلي :
االسم .MIX 1 SARL AU :
الغرض  :تهدف الشركة إلى :
تقديم الخدمات ؛
تمثيل الشركات التي تقدم
خدمات سياحية وفندقية ؛

تنظيم ليال سياحية بما فيها
من نقل وإقامة وأكل وشرب وكل ما
يتعلق براحة السياح وإدارة وتشغيل
وتأجير املنشأت الفندقية وغيرها من
األنشطة ؛
بناء تسيير وتنمية الفنادق
واملالهي الليلية والسياحية ؛
تأسيس وشراء وكراء كل أصل
تجاري ذو صلة بالنشاط الفندقي ؛
بيع وشراء واستيراد وتصدير املواد
واملواد الخام الغذائية وغير الغذائية
ذات الصلة بالنشاط الفندقي،
واملطاعم وغيرها من األنشطة ؛
االستيراد والتصدير ؛
وبشكل عام ،جميع العمليات من
أي نوع التي لها صلة كليا أو جزئيا،
لتحقيق غرض الشركة.
املقر  :الدار البيضاء  75شارع
أنفا ،زاوية زنقة كلو دو بروفونس،
الطابق  ،9الشقة ب .108
املدة  99 :عاما.
رأسمال  :حدد في  100.000درهم
وهي مقسمة إلى 1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم لكل حصة ،جميع
اكتتبت نقدا ومحررة ،وينقسم رأس
املال املدفوع بالطريقة التالية :
السيد فاضل عبد الرحيم حسن
الحلو  1000حصة ؛
املجموع  1000حصة.
اإلشراف  :الشركة مسيرة ألجل غير
محدود من طرف املسير الوحيد السيد
فاضل عبد الرحيم حسن الحلو.
املمارسة االجتماعية  :من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر.
قد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 28يونيو  2022تحت رقم .829276
134 P
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TILILA BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد رأسمالها
 100.000.00درهم
املقر االجتماعي 6 :زنقة ضاية
عوا ،الطابق الرابع ،شقة رقم ،16
أكدال ،الرباط.
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ
 17/06/2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
خاصيتها كالتالي.
الهدف  :للشركة األهداف التالية.
 البناء واالشغال املختلفة التجارة في لوازم وأدوات املكتباملدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة  :محدد فيما
قدره  100.000درهم مقسم الى
 1000حصة من فئة  100درهم
للواحدة كلها ممنوحة للسيد هشام
امزيل.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
السيد هشام امزيل ،مسير وحيد.
اإليداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالرباط يوم  19/07/2022تحت
رقم  126436رقم التقييد بالسجل
التجاري.161657 .

الهدف  :للشركة األهداف التالية.
 مقاول في التسيير االستغاللالفالحي.
 مقاول في التسيير االستغاللالتجاري.
املدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة  :محدد فيما
قدره  100.000درهم مقسم الى
 1000حصة من فئة  100درهم
للواحدة موزعة بين املساهمين على
الشكل التالي :
 زاهير لبيب زايد  500حصةبمبلغ  50000درهم.
 مرون ياسير 500حصة بمبلغ 50000درهم.
املجموع  1000 :حصة بمبلغ
 100.000درهم.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
السيد زاهير لبيب زايد والسيد مرون
ياسير.
اإليداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالرباط يوم  19/07/2022تحت
رقم  126437رقم التقييد بالسجل
التجاري.161659 .
بمثابة مقتطف وبيان

بمثابة مقتطف وبيان
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MED RAMI

إعالن عن إنهاء التصفية

 - Iقرر الشريك الوحيد لشركة
MERZA GREEN TECH
 MED RAMIشركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة
محدودة وذات شريك وحيد،
رأسمالها  100.000.00درهم.
رأسمالها  100.000درهم ،مقرها
املقر االجتماعي 6 :زنقة ضاية
عوا ،الطابق الرابع ،شقة رقم  ،16بالدار البيضاء  307شارع عبد
املومن ،حي املستشفيات مسجلة
أكدال ،الرباط.
ي
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتاريخ بالسجل التجار تحت رقم 408077
 17/06/2022تم وضع القانون بيوم  30يونيو  2022القرارات التالية :
املوافقة على تقرير املصفي وتبرئة
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
ذمته.
خاصيتها كالتالي.
املوافقة على الحساب النهائي
الشركاء :
 زاهير لبيب زايد.للتصفية والذي يظهر رصيد تصفية
 مرون ياسير.إيجابي بقيمة  94.100درهم.

14371

قرار السداد من الحساب الجاري
بمبلغ  6.000درهم وسداد جزئي
رأسمال بمبلغ  88.100درهم.
قرار إبراء ذمة املصفي عن مهمته
في التصفية للشركة.
القرار بإثبات تصفية الشركة
نهائيا.
 - IIتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  18يوليو  2022تحت
رقم .831516
بمقت�ضى مقتطف وبيان
املصفي
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SILVER HOTEL

إعالن عن تحويل املقر االجتماعي

 - Iقرر الجمع العام االستثناني
لشركة  SILVER HOTELشركة
ذات مسؤولية محدودة ،رأسمالها
 100.000درهم ،مقرها ب  55شارع
الزرقطوني ،الطابق  1رقم  ،1حي
املستشفيات املسجلة بالسجل
التجاري تحت رقم  451929بتاريخ
 6يونيو  2022ما يلي :
تحويل مقر الشركة إلى العنوان
التالي  :الدار البيضاء ،زنقة قدرو
العلمي (فولتير) حي لوزيتانيا ابتداء
من  6يونيو .2022
وتبعا للقرارات السابقة تم تغيير
املادة  4من القانون األسا�سي للشركة.
 - IIتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء يوم  8يوليو  2022تحت رقم
.830642

بناءا على محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  10يونيو  2022قرر
شركاء شركة LM PRESTATION
ما يلي :
الحل املسبق للشركة :
حدد مقر التصفية الذي يقع 33
تجزئة باب الخير  211اوالد ركابيين
عين عتيق تمارة وعين السيد خالد
املريزق كمصفي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة
بتاريخ  19يوليو  2022رقم اإليداع
.8554
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STE ISRAE TRANSFERT
SARL AU

تأسيس شركة

تم بتاريخ  2يوليو  2022وضع
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد باملميزات
التالية :
التسمية STE ISRAE :
.TRANSFERT SARL AU
الهدف  :إجراء عمليات صرف
وتحويل األموال.
املقر االجتماعي  :دوار يكو،
جماعة الوناسدة ،قلعة السراغنة.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسم على  1000سهم من فئة
 100درهم موزع كاآلتي :
السيد عبد الفتاح السالمي 1000
للحصة.
بمقت�ضى بيان ومقتطف
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
138 P
 31ديسمبر.
اإلدارة  :تسير من طرف السيد
LM PRESTATION
عبد الفتاح السالمي.
SARL
تم االيداع القانوني باملحكمة
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
االبتدائية قلعة السراغنة يوم
املقر االجتماعي  33 :تجزئة باب
الخير  211اوالد ركابيين ،عين عتيق 14 ،يوليو  2022تحت رقم .294/2022
سجل التجاري .5319
تمارة
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حل شركة
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السيد باري محمد  1000حصة.
STE AFARIDO
املـقر االجـتماعـي  :مدينة الوفاق
S.A.R.L AU
بلوك د رقم  11864العيون.
تأسيس شركة
اإلدارة  :تـسير مـن طـرف السـيـد
بمقت�ضى عقد عرفي تم تأسيس
باري محمد ملدة غير محددة.
شركة باملميزات التالية :
االيداع القانوني  :تـم بكـتابة
التسمية .AFARIDO :
الضـبط باملحكمة االبتـدائية
الشكل القانوني للشركة SARL :
بالـعيـون بـتاريخ  01/07/2022تحـت
.A.U
رقـم .42325
مقر الشركة  :مدينة الوفاق بلوك
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 Aرقم  1133العيون
النشاط االجتماعي للشركة :
ELOIDAA TRANS
اشغال البناء.
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية
رأسمال الشركة  100000درهم.
املحدودة
التسيير يعهد إلى السيد محمد
وذات الشريك الوحيد
بتـاريخ  07/07/2022تـم وضـع
حمدوش ملدة غير محدودة.
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية
الشركاء :
• السيد محمد حمدوش ( )1000املحدودة وذات الشريك الوحيد
و ذات املمـيزات التـالية:
حصة بمائة درهم للحصة.
التسمـية ELOIDAA TRANS :
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
بتاريخ ذات املسؤولية املحدودة وذات
بالعيون
االبتدائية
 01/07/20232تحت  22/2033الشريك الوحيد
الهـدف :نقل البضائع لحساب
سجل تجاري رقم .42337
الغير ،تجارة علمة ،االستيراد
141 P
والتصدير.
الرأسمال  :حدد في مبلغ100.000
ETABLISSEMENT PRIVE
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
ILLIYIN
فئة  100.00درهم للواحدة موزعة
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية
كاألتي :
املحدودة
السيد خر عياش  1000حصة.
املـقر االجـتماعـي  :مدينة الوحدة
وذات الشريك الوحيد
بتـاريخ  22/06/2022تـم وضـع بلوك ف رقم  18العيون.
اإلدارة  :تـسير مـن طـرف السـيـد
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية
املحدودة وذات الشريك الوحيد خر عياش ملدة غير محددة.
االيداع القانوني  :تـم بكـتابة
وذات املمـيزات التـالية :
التسمـية  ETABLISSEMENT :الضـبط باملحكمة االبتـدائية
بالـعيـون بـتاريخ  07/07/2022تحـت
 PRIVE ILLIYINذات املسؤولية
رقـم .42361
املحدودة وذات الشريك الوحيد.
143 P
الهـدف  :مدرسة للتعليم الخاص،
التعليم األولي ،التعليم االبتدائي
BACHIR M K CAR
واإلعدادي.
S.A.R.L D’AU
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
تعديالت قانونية
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
على إثر قرار املساهم الواحد
فئة  100.00درهم للواحدة موزعة بتاريخ  18/07/2022ملساهم شركة
« »BACHIR M K CARشـركة ذات
كاآلتي :
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املسؤولية املحـدودة بمساهم واحد ،
البـالغ رأسمـالها  100.000,00درهم
والكـائن مقرها  :مدينة الوحدة بلوك
 Cرقم  1166Cالعيون ،تقـرر :
• تفويت جميع حصص السيد
الركيبي أهل سيدي اليزيد لفائدة
السيد الركيبي أيوب
 تعيين السيد الركيبي أيوبكمسير وحيد لشركة.
تم اإليداع القـانوني لدى كتـابة
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون
بتـاريخ  19/07/2022تحت رقم
.2272/22
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TARGEO

S.A.R.L A.U
تغيير شركة
RC 32437
بمقت�ضى عقد عرفي تم تغيير
شركة باملميزات التالية :
 .1تغيير مقر الشركة:مدينة
الوفاق بلوك  Dزنقة املسقط رقم
 209العيون.
 .2اإليداع القانوني  :تم
باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  2022/08/18تحت رقم
.2248/2022
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IMYAS COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد
رأسمالها  15.000.000 :درهم
املقر االجتماعي  :الجديدة دوار اوالد
امبارك ،جماعة مواليد عبد هللا
السجل التجاري رقم 15181
التعريف الضريبي رقم 18818824
 - Iبمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشريك الوحيد املنعقد
في  16ماي  2022تقرر ما يلي :
الرفع في الرأسمال للشركة
يرتفع من  3.000.000درهم إلى
 15.000.000درهم من خالل
الحساب الجاري للشريك الوحيد.

تعديل الفصل  6و 7من النظام
األسا�سي للشركة.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  23يونيو
 2022تحت رقم .27966
قصد النشر واإلعالن
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SARHANI CONSULTING GROUP

STE SAHEL TRACO

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شريك واحد

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بالدار
البيضاء بتاريخ فاح فبراير 2022
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
ذات املسؤولية املحدودة الخصائص
التالية :
التسمية االجتماعية STE SAHEL :
.TRACO SARL AU
الهدف االجتماعي :
شراء واستئجار وبيع وتبادل وتأجير
وتحويل وتجديد وتطوير وتشغيل
جميع املباني املبنية أو غير املبنية،
بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
واستخدام وتطوير هذه املباني ؛
املشاركة في أي عملية تجارية،
إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة
عن طريق إنشاء شركات جديدة،
واملساهمات ،والرعاية ،واالشتراكات
أو شراء األسهم ،واالندماجات
والتحالفات.
املقر االجتماعي  64 :زنقة عبد
هللا املديوني ،الطابق  1شقة رقم ،2
الدار البيضاء.
املدة االجتماعية  99 :سنة ابتداء
من تاريخ تأسيسها.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم موزعة على  1000حصة
من فئة  100درهم للحصة وزعت
كما يلي :
نواس مراد  1000حصة.

الجريدة الرسمية
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السنة االجتماعية  :تبدئ من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة.
التسيير  :السيد نواس مراد مسير
للشركة ملدة غير محدودة.
ي
تم إيداع السجل التجار بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  22يونيو 2022
تحت رقم  533533إيداع قانوني
رقم .813957
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EBEN SOLUTIONS
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022بسال ،قد تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية والتي
تحمل الخصائص التالية :
التسمية EBEN SOLUTIONS :
.SARL
الهدف االجتماعي :
وسطاء البيع بالجملة وشبه
الجملة والتقسيط ؛
وسطاء تجاريون في املواد الخام
النسيجية واملواد الخام الزراعية
واملنتجات شبه املصنعة ؛
وسطاء التجارة في اآلالت
واملعدات الصناعية ؛
الوسطاء التجاريون في األثاث
واألدوات املنزلية واألجهزة ؛
وسطاء تجارة املنسوجات واملالبس
والفراء واألحذية واملصنوعات
الجلدية ؛
وسطاء التجارة في األخشاب ومواد
البناء ؛
استيراد وتصدير جميع املواد
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر
بأهداف الشركة ؛
شراء وبيع جميع أنواع املعدات
واملواد لصناعة اإلعالن والديكور ؛
شراء وبيع وتوزيع وتصنيع وتأجير
وإصالح وتطوير جميع املعدات
والسلع ؛
مساعدة الشركات األجنبية في
تصنيع منتجاتها باملغرب وتركيبها
باملغرب.

رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم على  1000حصة بثمن 100
درهم للحصة الواحدة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي  :شقة رقم 15
بملكية مشتركة بالطابق الثالث في
املبنى الواقع في سكن ب حسان،
الرباط تجزئة زينب ،بناية رقم ،9
شارع البرج ،الرباط  -حسان.
التسيير  :عين :
السيد عمرو الطهري ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 AA25009مسير للشركة ملدة غير
محدودة ؛
السيد لكتير زكرياء ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 AB538011مسير للشركة ملدة غير
محدودة.
 - 2اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم .126450
االندراج في السجل التجاري :
سجلت الشركة في السجل التجاري
باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم
.161675
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تيم باور

شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يونيو  2022واملسجل في  28يونيو
 2022بالرباط تأسست الشركة ذات
الخصائص التالية :
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة.
الهدف االجتماعي  :إدارة األعمال،
تجارة عامة ،االستيراد والتصدير،
تقديم الخدمات.
رأسمال الشركة  10.000 :درهم
مقسمة إلى  100حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة موزعة
كما يلي :
السيد مكاوي علوي موالي ادريس
 33.34حصة ؛

14373

السيد هشام منصف علوي ؛
السيد بويوسف يونس 33.33
السيد أحمد بوعيدة ؛
حصة ؛
السيد سعد بوعيدة ؛
السيد املليجي توفيق 33.33
السيد طارق مفضال.
حصة.
السيد يوسف كرارة  :مدير عام
املدة  99 :سنة ابتداء من
منتدب لشركة إسماعيلية غاز.
التأسيس النهائي.
150 P
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
ESF
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
SARL AU
املقر االجتماعي  4 :زنقة واد زيز،
رأسمالها  100.000 :درهم
الطابق  3الشقة  ،7أكدال ،الرباط .املقر االجتماعي  14 :زنقة املحمدية،
الشقة  ،1حسان ،الرباط
رقم التقييد بالسجل التجاري :
بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط
.161699
 149 Pبتاريخ  15يونيو  2022قرر شركاء
شركة «أ.س.ف» ش.ذ.م.م ش.و
ما يلي :
إسماعيلية غاز
 - 1رفع رأسمال الشركة  :إضافة
ش.م.إ
 600.000درهم إلى  100.000درهم
رأسمال  20.000.000 :درهم
عن طريق التعويض بالحساب
املقر االجتماعي  :كلم  ،9ط.ر ،21الجاري ليصبح رأسمال الشركة هو
طريق الحاجب ،مكناس
 700.000درهم.
السجل التجاري 21141 :
 - 2تعديل القانون األسا�سي.
تم االيداع القانوني باملحكمة
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس رقم امللف  2493التجارية بالرباط تحت رقم 126472
في  20يوليو .2022
بتاريخ فاتح يوليو .2022
151 P
بمقت�ضى محضر مجلس اإلدارة
بتاريخ  17مارس  2022ومحضر
ENTREPRISE SANNOUD
االجتماعي العادي العام بتاريخ
S.A.R.L
 19أبريل  2022قرر ما يلي :
تعــديــالت قانونيـة
تجديد والية السيد نبيل
على إثر الجمع العـام االستثنائي
املذكوري  :كرئيس مدير عام لشركة لشـركـة ENTREPRISE SANNOUD
«إسماعيلية غاز».
شـركة ذات املسؤولية املحـدودة،
تغيير اسم شركة طوطال املغرب البـالغ رأسمـالها  5.000.000درهم
إلى طوطال إينيرجي مركوتينك املغرب .والكـائن مقرها االجتمـاعــي بشـارع
مكـة ص.ب  61العيـون ،تقـرر مايلـي :
الباقي بدون تغيير.
تفـويت  14060حصـة مـن مجمــوع
املتصرفون لشركة إسماعيلية
حصص السيـد محمـد مليـن سنـود
غاز هم :
لفـائـدة :ابـرهيـم سنـود  140حصـة،
السيد نبيل املذكوري  :رئيس
حبيب سنـود  130حصـة ،محمـد
مدير عام لشركة إسماعيلية غاز.
سعيـد سنـود  110حصـة ،شيبتـة
شركة فيفو إينرجي ممثلتها سنـود  120حصـة ،مليـاء سنـود 2260
السيدة هند أمزيان.
حصـة ،مـريـم سنـود  2260حصـة،
شركة بثروم املغرب ممثلها السيد حفصـة سنـود  2260حصـة ،اميـرة
سنـود  2260حصـة ،أشـرف سنـود
خليل حشالف.
طوطال إينيرجي مركوتينك املغرب  2260حصـة وأكـرم سنـود 2260
حصـة.
ممثلتها السيدة بشرى بلعباس.

الجريدة الرسمية
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نقـل املقـر االجتمـاعـي للشـركـة الـى
العنـوان الجـديـد 1،5 :كلـم طـريـق
السمـارة العيـون.
تـم اإليـداع القـانوني لدى كتـابة
الضـبط باملحـكمة االبتدائيـة بالعيون
بتـاريخ  15يـوليـو  2022تحت رقم
.2207/2022
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STE SK COSMIC

SARL
رقم السجل التجاري 161647 :

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  18ماي  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف :
التجارة ؛
االستيراد والتصدير.
املقر  :عمارة رقم  ،30شقة رقم ،8
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان،
الرباط.
رأس املال  :حدد رأس املال بما
قدره  100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف :
كوثر عامر ؛
سامية صابر.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 6يوليو  2022تحت رقم .126427
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MAT MAGHREB

ماط ماغريب
شركة مساهمة
مقرها اإلجتماعي  :مركز عبد املؤمن،
زاوية شارع عبد املومن وشارع أنوال،
الطابق الثاني ،مكتب 206
الدار البيضاء
رأسمالها  7.135.250 :درهم
السجل التجاري  :الدار البيضاء -
رقم 279329

رفع رأس املال االجتماعي

 - Iبمقت�ضى محضر قرارات
الجمع العام االستثنائي املحرر
بمقر الشركة بالدار البيضاء بتاريخ
 11أبريل  2022تقرر ما يلي :
زيادة رأس مال الشركة بمقدار
 4.400.000وذلك باكتتاب 35.200
سهم جديد محرر عن طريق
املساهمة النقدية وذلك برفعه من
 2.735.250درهم إلى 7.135.250
درهم.
التنازل بصفة فردية من قبل
املساهمين عن حقهم في األفضلية
لزيادة رأس املال.
التعديل املوازي للمادة  7من
القوانين األساسية للشركة.
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
منح مجلس اإلدارة الصالحيات
الالزمة لضمان االنتهاء من الزيادة
املقترحة في رأس املال.
 - IIبمقت�ضى محضر مجلس
اإلدارة املحرر بمقر الشركة بالدار
البيضاء بتاريخ  11أبريل  2022تقرر
ما يلي :
التحقق من صدق إعالن االكتتاب
والدفع املتعلق بالزيادة في رأس املال
عن طريق املساهمة النقدية.
إثبات االنجاز التام لرفع رأس
املال وذلك برفعه إلى  7.135.250درهم.
التعديل املوازي للمادة  7من
القوانين األساسية للشركة.
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ فاتح يوليو 2022
تحت رقم .829919
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رأسمالها  405.000 :درهم
السجل التجاري  :الدار البيضاء -
رقم 240583

قفل التصفية

مراجعة حسابات التصفية
والتصويت على توزيع التسوية نهائية.
إغالق التصفية وإبراء ذمة
املصفي السيد السيد انريك
كوميز كوميز ENRIQUE GOMEZ
 GOMEZو إنهاء كل مهامه.
التشطيب النهائي على الشركة من
السجل التجاري لطنجة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية لطنجة بتاريخ
 8يوليو  2022تحت رقم .255655

بمقت�ضى محضر قرارات الشريك
الوحيد املحرر بمقر الشركة بالدار
البيضاء بتاريخ  31ديسمبر 2021
تقرر ما يلي :
املصادقة على تقرير وحسابات
التصفية.
مراجعة حسابات التصفية
للخالصة والبيان
والتصويت على توزيع التسوية نهائية.
املصفي
إغالق التصفية وإبراء ذمة
156 P
املصفي السيد خو�سي مامبريا باربيل
 JOSE MEMBRILLA BERBELوإنهاء
TRANS FERCAM MAGHREB
كل مهامه.
طرانس فيركام ماغريب
التشطيب النهائي على الشركة من
شركة محدودة املسؤولية
السجل التجاري بالدار البيضاء.
ذات الشريك الواحد
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بالدار مقرها اإلجتماعي  :اقامة الصيدق،
البيضاء بتاريخ  13يوليو  2022تحت زاوية شارع الحر وشارع السيد قطبة
شقة  120/49الطابق الرابع  -طنجة
رقم 831158
رأسمالها  1.427.500 :درهم
للخالصة والبيان
املصفي
ي
السجل التجار  :طنجة رقم
155 P
33603

تحويل املقر اإلجتماعي

J.GARCIA CARRION
بمقت�ضى محضر قرارات الشريك
MAROC
الوحيد املحرر بمقر الشركة بطنجة
ج كارسيا كاريون ماروك
بتاريخ  10يونيو  2022تقرر ما يلي :
شركة محدودة املسؤولية
تحويل املقر االجتماعي بنفس
ذات الشريك الواحد
املدينة من  183 :زنقة كانويس
مقرها اإلجتماعي  :زاوية شارع محمد (أحفير) ،عمارة نهى ،الطابق  ،6شقة
الخامس وزنقة ابن كثير ،إقامة
 ،39حي الشاطئ  -طنجة إلى إقامة
دوس ماريس ،الطابق الثاني،
الصيدق ،زاوية شارع الحر وشارع
للخالصة والبيان
رقم  - 24طنجة
السيد قطبة شقة  49/120الطابق
رئيس مجلس اإلدارة
رأسمالها  100.000 :درهم
الرابع طنجة.
154 P
ي
رقم
طنجة
:
التجار
السجل
ي
التعديل املواز للفصل  4من
50419
القوانين األساسية للشركة.
BUILDCOS
التصفية
قفل
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
بويلدكوس
الشريك
ات
ا
ر
ق
محضر
بمقت�ضى
ر
شركة محدودة املسؤولية
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
املحرر
بطنجة
الشركة
بمقر
الوحيد
ذات الشريك الوحيد
ضبط املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ
تقرر
ما يلي :
مقرها االجتماعي  ، 7 :إقامة رامي ،بتاريخ  20ماي 2022
 19يوليو  2022تحت رقم .255847
للخالصة والبيان
املصادقة على تقرير و حسابات
زنقة سبتة ،الطابق الثاني ،مكتب
رقم  - 8الدار البيضاء
التصفية.
157 P
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العنوان التجاري  :شارع محمد
SOCIETE DE
SOUMAIA BEAUTY CENTER
SARL
الخامس تجزئة ملك هللا رقم CONSTRUCTION TERHZAZ 16
بمقت�ضى عقد عرفي بالقنيطرة شقة  2تمارة.
COTER

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة والتي تحمل الخصائص
التالية :
التسمية «SOUMAIA BEAUTY
.»CENTER
الصيغة القانونية SARL :
الهدف االجتماعي :
صالون للحالقة و التجميل.
تاجر منتجات ومستحضرات
التجميل بالتقسيط.
استيراد وتصدير.
رأسمال الشركـة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة موزعة
بين الشركاء على الشكل التالي :
االنسة سمية زرايدي  500حصة.
االنسة سارة زرايدي  500حصة.
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  :شارع ابن زياد
عمارة رقم  38محل رقم  5القنيطرة.
املسيرة  :سمية زرايدي.
رقم السجل التجاري .66005 :
158 P

META ACHRALE COMPANY
SARL AU
بمقت�ضى نظام أسا�سي مسجل
بتاريخ  7يوليو  2022بالرباط تم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك واحد.
التسمية META ACHRALE :
.COMPANY
الهدف االجتماعي  :أعمال
مختلفة.

الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم مقسمة إلى 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة
لصالح السيدة حيات بلعيدي.
التسيير  :تم تعيين السيدة حيات
بلعيدي كمسيرة للشركة ملدة غير
محدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد في السجل التجاري
بتمارة تحت رقم  136829بتاريخ
 20يوليو .2022
159 P

CLINIQUE YASMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  6.230.000درهم
املقر االجتماعي  :شارع سيدي عبد
الرحمان زاوية زنقة سجلماسة حي
الهناء الدار البيضاء
رقم السجل التجاري 341051 :
بتاريخ  23يونيو  ،2022اجتمع
شركاء شركة مصحة ياسمين ،شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد ،رأسمالها  6.230.000درهم،
والكائن مقرها االجتماعي بشارع
سيدي عبد الرحمان زاوية زنقة
سجلماسة حي الهناء الدار البيضاء،
وبمقت�ضى هذا الجمع العام
االستثنائي املنعقد بمقر الشركة
وقرر ما يلي :
استمرارية الشركة وفقا
ملقتضيات املادة  86من القانون
رقم  96-5الذي تم تعديله واملتعلق
بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 21يوليو  2022تحت رقم .831721
160 P

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 32شارع عمر ابن الخطاب شقة
رقم  15أكدال الرباط
على إثر الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  31يناير  2022تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من  32شارع عمر ابن الخطاب شقة
رقم  15أكدال الرباط ،إلى  3زنقة
شالل أزود  461أكدال الرباط.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  18مارس
 2022تحت رقم .123115
161 P

FRAI PAW

RC : 109787
بمقت�ضى عقد عرفي حرر في
الرباط بتاريخ  9ماي  ،2022قرر
الشريك الوحيد ما يلي :
حل مسبق للشركة.
تعيين السيد فؤاد بولهزائل
مصفيا للشركة.
تحديد مقر التصفية ب  :عمارة
 12مكرر شارع لبنان شقة رقم 4
املحيط الرباط.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  20يوليو  2022تحت رقم
.126476
162 P

D&S GLOBAL

RC 161663
الصفة القانونية  :شركة محدودة
املسؤولية وشريك وحيد
 – 1بمقت�ضى القانون األسا�سي
املؤرخ بتاريخ  02/06/2022تقرر
تأسيس شركة تحمل اسم «D&S
 »GLOBALذات مسؤولية محدودة
خاصيتها كالتالي :

التسمية »D&S GLOBAL« :ذات
مسؤولية محدودة وشريك وحيد.
الهدف  :الشركة تمارس نشاطها
باملغرب و خارجه،
تقديم الخدمات في املغرب
وخارجه  :استشارات استراتيجية
األعمال والوساطة والتواصل
والسمسرة وجميع األنشطة التجارية
والصناعية األخرى.
وبشكل عام كل عملية تجارية
أو صناعية أو مالية أو وعقارية
لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة
باألهداف التي وردت أعاله أو
املناسبة لتعزيز التحقيق والتنمية.
املقر االجتماعي  :مقر الشركة
حدد في العنوان التالي  15 :شارع
االبطال ،شقة رقم  ،4أكدال الرباط.
املدة القانونية  :تأسست الشركة
ملدة  99سنة ابتدءا من تاريخ
التأسيس النهائي لها.
الرأسمال االجتماعي  :رأسمال
الشركة حدد في مبلغ  20.000درهم
قسمت إلى  200حصة من  100درهم
لكل حصة دفع كليا ويمثل مساهمة
أنجزت نقدا لفائدة الشركة من
طرف السيد نجيب باعمر بما قدره
 20.000درهم.
تدفع هذه الحصص بالكامل
وتخصص كلها للشركة.
التسيير  :تسير الشركة السيد
نجيب باعمر القاطن ب إقامة روض
االندلس عمارة جنة العاريف شقة
8الطائرات الرباط ،مغربي الجنسية
مزداد بتاريخ  26/06/1962حامل
للبطاقة الوطنية رقم .D121674
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى باملحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  19يوليو 2022
بالسجل التحليلي تحت رقم 126444
وبالسجل الزمني تحت رقم .6103
163 P
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AIOGAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس

التعليم والتدريب املنهي.
تكامل حلول تكنولوجيا
املعلومات.
كبالت شبكات الحاسوب.
وبصورة أعم ،جميع املعامالت
املنقولة وغير املنقولة ،املدنية،
التجارية ،املالية ،الصناعية املتعلقة
بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة أو التي من املحتمل أن تعزز
تطويرها.
رأس املال  10.000 :درهم.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
السيد سعد املالكي ،مغربي
الجنسية ،حامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  I543216والقاطن
بعمارة  33شقة  12شارع األبطال
أكدال الرباط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  21يوليو
 2022تحت رقم .161705
165 P

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 14يونيو  2022تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية  SARLمميزاتها
كالتالي :
التسمية  :أيوكاما ش.م.
الهدف  :الغرض من الشركة
استشارات معلوماتية.
إنجاز دراسة وتجهيز هياكل
تكنولوجيا املعلومات.
وبصورة أعم ،جميع املعامالت
املنقولة وغير املنقولة ،املدنية،
التجارية ،املالية ،الصناعية املتعلقة
بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة أو التي من املحتمل أن تعزز
تطويرها.
رأس املال  10.000 :درهم.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
السيد أحمد بن العالم ،مغربي
الجنسية ،حامل لبطاقة التعريف
IN FINANCES
الوطنية رقم  D160716والقاطن
SARL
بتجزئة الوفاق  1رقم  1370شقة 4
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمارة.
تأسيس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 16
التجارية بالرباط بتاريخ  19يوليو ماي  2022واملسجل بالدار البيضاء
 2022تحت رقم .161653
بتاريخ  6يوليو  2022تم انشاء
 164 Pالنظام األسا�سي ،IN FINANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
GEEKILK
ذات الشريك الوحيد ،ذات البيانات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التالية :
تأسيس
التسمية IN FINANCES :
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 30
الغرض  :اإلنعاش العقاري بجميع
يونيو  2022تم تأسيس شركة أشكاله.
محدودة املسؤولية  SARLمميزاتها
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
كالتالي :
تقييدها بالسجل التجاري.
التسمية  :جيكيلك ش.م.
الرأسمال  :رأسمال الشركة هو
الهدف  :الغرض من الشركة
 10.000درهم مقسم إلى  100حصة
استشارات معلوماتية.
اجتماعية ذات قيمة اسمية قدرها
إنجاز دراسة وتجهيز هياكل  100درهم للحصة ،مكتتبة بالكامل
تكنولوجيا املعلومات.
ومحررة نقدا ،نقدا  50%لفائدة
شراء وبيع أجهزة الكمبيوتر السيد فيصل اإلدري�سي قيطوني
و  50%لفائدة السيد هشام نعمان.
واألجهزة الكهربائية.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
املقر االجتماعي  265 :شارع
الزرقطوني الطابق  9الشقة  92الدار التجارية بالرباط  19يوليو 2022
البيضاء.
تحت رقم .6118
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
167 P
يناير إلى  31ديسمبر واستثناءا
بالنسبة للسنة املالية األولى ،تبتدئ THAMUSIDA TRANSPORT
من تاريخ التقييد في السجل التجاري
شركة محدودة املسؤولية ذات
وتختتم إلى غاية  31ديسمبر .2022
شريك وحيد
النظام
التسيير  :بمقت�ضى
رأسمالها  100.000درهم
األسا�سي للشركة فقد تم تعيين
مقرها االجتماعي  2237حدادة
السيد فيصل اإلدري�سي قيطوني
عمارة  4شقة  - 70القنيطرة
الحامل للبطاقة الوطنية رقم BK
تفويت حصص
 131924والسيد هشام نعمان
 - Iعلى إثر الجمع العام غير
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
العادي املنعقد بتاريخ فاتح
رقم  D567731مسيرين للشركة
يونيو  2022قرر شركاء شركة
وذلك ملدة غير محددة.
«»THAMUSIDA TRANSPORT
تم اإليداع القانوني والتصريح
شركة محدودة املسؤولية ،رأسمالها
بالتسجيل التجاري للمحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  100.000درهم ،مقرها االجتماعي
 14يوليو  2022تحت رقم  2237 .831103حدادة عمارة  4شقة - 70
القنيطرة ،ما يلي :
للبيان
املسير
تغيير هدف الشركة إلى  :النقل
 166 Pاملدر�سي ،نقل األشخاص ونقل
البضائع.
BENTO MOO
تفويت  500حصة من قبل السيد
SARL
قبادي نوفل لصالح السيد امعيعش
رأسمال الشركة  10.000درهم
فتاح.
املقر االجتماعي  :مركز شارع والد
تعيين السيدين قبادي نوفل
تاشفين تجزئة ام األخير سو�سي
وأمعيعش فتاح مسيرين للشركة ملدة
الرباط
غير محدودة.
السجل التجاري 142739 :
تعديل البند  3و  6و  7من القانون
حل الشركة
األسا�سي.
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام
 - IIتم اإليداع القانوني باملحكمة
االستثنائي مؤرخ في  17يونيو 2022
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  12يوليو
تقرر :
 - 1حل شركة « 2022 BENTO MOOتحت رقم .91952
168 P
 ،»SARLرأسمالها  10.000درهم،
ومقرها االجتماعي  :مركز شارع والد
تاشفين تجزئة ام األخير سو�سي
الرباط.
 - 2تعيين السيدة ابعقيل زاين
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 A360670كمصفية للشركة.
 - 3تحديد مقر التصفية مركز
شارع والد تاشفين تجزئة ام األخير
سو�سي الرباط.

MANALINAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  7زنقة احمد
التوكي الطابق الثاني الرقم 10
الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء في  24ماي  2022تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الخصائص اآلتية :
التسمية .MANALINAS :
الهدف  :شراء والبيع واالستيراد
والتصدير والتمثيل والتوزيع
والتصنيع والشحن والتجارة بشكل
عام لجميع املنتجات واألشياء واملواد
الغذائية واملواد واملعدات بجميع
أنواعها...
املقر االجتماعي  7 :زنقة احمد
التوكي الطابق الثاني الرقم  10الدار
البيضاء.
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس
الشركة.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم :
السيد بوكرشا رضوان 500
حصة.
السيد الزعيم عمر  500 :حصة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل
سنة.
تم تعيين السيدين بوكر�شى
رضوان والسيد الزعيم عمر
كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني والتسجيل
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء يوم  4يوليو 2022
تحت رقم  829970و .548833
بيان مختصر
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& CALL-CI
AFRICANBIONATURE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  77شارع محمد
سميحة الطابق  10رقم  57الدار
البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء في  7يونيو  2022تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الخصائص اآلتية :
التسمية CALL-CI & :
.AFRICANBIONATURE
الهدف  :مركز االتصال واإلدارة.
عالقات العمالء التجاريين املنتج.
املنتجات الطبيعية ومستحضرات
التجميل العضوية ...
املقر االجتماعي  77 :شارع محمد
سميحة الطابق  10رقم  57الدار
البيضاء.
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس
الشركة.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم :
السيد فوفانا علي حامل البطاقة
الوطنية رقم .BK12553S
السيد سوغلو سيمامي تشارنيل
أملا ساندي حامل جواز السفر رقم
.000622520
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة.
تم تعيين السيد فوفانا علي
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني والتسجيل
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء يوم  5يوليو 2022
تحت رقم  830174و .548905
بيان مختصر

انحالل مسبق للشركة.
تعيين السيد الوريتني ياسين
مصف للشركة مع إعطائه
الصالحيات املطلقة.
تحديد مقر التصفية ب  15زنقة
سبو املركز التجاري الشوب مكتب
رقم  2الطابق الخامس القنيطرة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  18يوليو
 2022تحت رقم .91988
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MILANO CHANGE

SARL
بموجب الجمع العام فوق العادة
للشركاء بتاريخ  15نوفمبر 2022
لشركة MILANO CHANGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  500.000درهم تجزئة ماريا
ادا الرقم  64تمارة قرروا ما يلي :
 - 1املصادقة على تفويت
الحصص.
 - 2تحيين القانون األسا�سي
للشركة مع تقسيم جديد لرأسمال
الشركة.
 - 3استقالة مسير.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  29نوفمبر 2022
 170 Pتحت الرقم .126032
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STUDENTS HOUSE
ACADEMY PRIVE

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  50.000درهم
مقرها االجتماعي  15زنقة سبو
املركز التجاري الشوب مكتب رقم 2
الطابق الخامس القنيطرة
 - Iعلى إثر الجمع العام غير
العادي املنعقد بتاريخ  30يونيو
 ،2022قرر الشريك الوحيد لشركة
«STUDENTS HOUSE ACADEMY
 »PRIVEما يلي :

ECOLE LA GRANDE VALLEE
PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�ضى القوانين التأسيسية
لشركة ECOLE LA GRANDE
 VALLEE PRIVEEش.م.م املحررة من
طرف الشركاء واملسجلة بالتواريخ
التالية  5 :و  16أبريل  ،2022تم
تأسيس الشركة السالفة الذكر
حسب القوانين الجاري بها العمل
على النحو التالي :

14377

اإلسم ECOLE LA GRANDE :
 VALLEE PRIVEEش.م.م.
املقر  :تجزئة معمورة رقم E3
 14000القنيطرة.
النشاط  :التعليم قبل املدر�سي
الخاص.
التعليم املدر�سي الخاص االبتدائي
واإلعدادي والثانوي.
التعليم املدر�سي الخاص بجميع
أشكاله ومستوياته.
التعليم العالي الخاص بجميع
أشكاله ومستوياته.
التكوين املنهي الخاص في جميع
التخصصات واملهارات واملستويات.
األنشطة املدرسية املوازية بجميع
أشكالها وأنواعها.
النقل املدر�سي.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية ،الصناعية ،العقارية ،غير
العقارية واملالية املرتبطة بصفة
مباشرة أو غير مباشرة باألنشطة
السالفة الذكر أو القابلة بتأهيل
وإنجاز وكذلك املساهمة بشكل
مباشر أو غير مباشر بأي شكل كان
في املقاوالت ذات األنشطة املشابهة
او املرتبطة بها ،شريطة أال تؤدي هذه
العمليات بأي شكل من األشكال إلى
تعديل الطابع املدني للشركة.
التسيير  :السيدة شبيشب
نادية ،مغربية الجنسية ،املزدادة
بتاريخ  3فبراير  1973بالقنيطرة،
والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،G244419مقيمة بالقنيطرة،
تجزئة الكولف فيال رقم .41
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسم إلى  1000حصة
اجتماعية من فئة  100درهم اكتتبت
بأكملها ووزعت على الشركاء كل
حسب نسبته في رأسمال الشركة :
السيدة شبيشب نادية500 ،
حصة اجتماعية مرقمة من  1إلى
.500
السيدة علج نادية 500 ،حصة
اجتماعية مرقمة من  501إلى .1000

الجريدة الرسمية

14378

الشركة السالفة الذكر سجلت في
مصلحة السجل التجاري باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  21يوليو
 2022تحت رقم .66057
للنشر والبيان
التسيير
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CENTRE PRIVE MOUAD

SARL AU
ش.م.م ش.و
تاريخ تسجيل العقد العرفي 24
يونيو  2022بسال.
الهدف االجتماعي  - 1 :دروس
الدعم والتقويم واللغات.
رأسمال الشركة  10.000 :درهم
مقسمة إلى  100حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة للشريك
الوحيد على الشكل التالي :
معاد حمومي  100 :حصة.
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 االجتماعي  :زنقة سيدي
بوقنادل رقم  2الطابق الثاني بالد
الحاج بنداود سال.
التسيير  :السيد معاد حمومي.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
 36253باملحكمة االبتدائية بسال.
174 P

ACCES LIVRES
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حل الشركة.
تعيين هشام السالمي مصفي.
تعيين مكان التصفية  :بلوك
ك رقم  4القامرة الشمالية ح ي م
الرباط.
وضع امللف بالسجل التجاري
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 19يوليو  2022تحت رقم .126441
175 P

محدودة لشخص واحد ،برأس املال
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة واملسجلة بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم
: 134505
تعيين السيد محمد الزالتي كمدير
وحيد لفترة غير محدودة واستقالة
املدير السابق السيد عزيز الزالتي.
وضع امللف باملحكمة االبتدائية
بتمارة بتاريخ  18يوليو  2022تحت
رقم .8543
177 P

بتاريخ  17يونيو  2022قرر
الجمع العام لشركة CABINET
ETUDE
GEOMETRIQUE
 TOPOGRAPHIQUEشركة ذات
مسؤولية محدودة لشخص واحد،
برأس املال  100.000درهم مقسمة
إلى  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة واملسجلة بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم : 151675
تفويت  500سهم للسيد
موالي اسماعيل لكبيري إلى السيد
سعيداهروش.
تعيين السيد سعيد اهروش
كمدير لفترة غير محدودة.
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات مسؤولية محدودة
لشخص واحد إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة.
وضع امللف باملحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  19يوليو  2022تحت
رقم .126440
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SELWA & GHIZLAN
BENCHEKROUN

CABINET ETUDE
GEOMETRIQUE
TOPOGRAPHIQUE

SARL AU
بتاريخ  16يونيو  2022قرر
GROUPE SCOLAIRE LES
الشريك الوحيد لشركة «ACCES
 »LIVRES SARL AUشركة ذات
NATIONS MODERNES
مسؤولية محدودة لشخص واحد،
PRIVE
برأس املال  100.000درهم مقسمة
SARL AU
إلى  1000حصة من فئة  100درهم
بتاريخ  20يونيو  2022قرر الجمع
للحصة الواحدة ،واملسجلة بالسجل العام لشركة GROUPE SCOLAIRE
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط LES NATIONS MODERNES
تحت رقم : 116799
 PRIVEشركة ذات مسؤولية

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  400.000 :درهم
 ،1ساحة عثمان ابن عفان ،أكدال
الرباط
السجل التجاري 44501 :
تبعا ملداوالت الجمع العام غير
العادي بتاريخ  20يونيو ،2022
لشركة SELWA & GHIZLANE
 BENCHEKROUN SARLشركة
ذات مسؤولية محدودة ،رأسمالها
 400.000درهم ،تقرر ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي من ،1 :
ساحة عثمان ابن عفان ،أكدال،
الرباط.
إلى  :فيال تجزئة رقم  ،37سهب
الذهب ،الهرهورة ،تمارة.
إعادة تعديل النشاط الشركة.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.
صالحيات املسير وتوقيع الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بالرباط  7يوليو
 ،2022تحت رقم .126254
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الزيادة في رأس املال من 100.000
إلى  1.000.000وزيادة مشغل رشيد
توشنت الحصص كما يلي :
رشيد توشنت  200.000درهم
ومحمد توشنت  600.000درهم
وابراهيم توشنت 200.000درهم.
استقالة محمد توشنت من تسيير
الشركة واستبداله بمسير جديد
رشيد توشنت.
تم إجراء اإليداع القانوني
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 19يوليو  ،2022تحت الرقم
.126452
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BUILDING ART
CONSTRUCTION
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
برأسمال  100.000درهم

تـأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
يوم  2022/02/20مسجل بتاريخ
 24/02/2022بالرباط تم وضع
القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ،ذات املميزات
التالية :
التسمية BUILDING ART :
.CONSTRUCTION SARL AU
األهداف :
البناء.
بيع مواد البناء.
تسيير اإلقامات السكنية.
املقراالجتماعي  :عمارة  30شقة
 8زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان
الرباط.
رأسمال الشركة 100.000 :
SOCIETE SONAGIS
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام فئة  100درهم للحصة كلها في ملك
االستثنائي املنعقد بتاريخ  27يونيو السيدة نادية راوح.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 2022قررت شركة ذات مسؤولية
محدودة ما يلي :
 31ديسمبر من كل سنة.
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التسيير  :يدير الشركة و ملدة غير
محددة السيدة نادية راوح ،الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم AB 523263 :
اإليداع القانوني  :بكتابة الضبط
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 2022/03/25تحت رقم .123307
رقم السجل التجاري .158995 :
ملخص قصد النشر
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LA FERME DE CHADI

دوار ملفالحة مقاطعة سهول سال

تفويت حصص

طبقا ملقتضيات الجمع العام
الغير عادي املؤرخ بتاريخ  14يونيو
 2022تقرر ما يلي :
فوتت السيدة قمهوري حفصة
 500حصة تملكها في الشركة إلى
السيد بنسلطانة إسماعيل وبذلك
أصبح السيد بنسلطانة إسماعيل
بمتلك  1000حصة في الشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة
للمساهم الواحد.
ن
تحيين القانو األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانون بالسجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  14يوليو  2022تحت رقم
.39250
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GRAFCO
N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA
MEKNES, 50000, MEKNES

AIN MESKI PRO

الجريدة الرسمية

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  4يوليو
 2022تحت رقم .2515
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GRAFCO SARL AU
N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA
MEKNES, 50000, MEKNES

MAR & BOUD COSMETICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  :محل
تجاري رقم  2إقامة السالم  7زنقة
تلمسان  50000 -مكناس
رقم التقييد في السجل التجاري
42911
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيدة زبيدة وزاني
شاهدي  100حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة السيد
هشام جريد.
تم تعيين مسير جديد للشركة
السيد جريد هشام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير السيدة
زبيدة وزاني شاهدي.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  4يوليو
 2022تحت رقم .2513
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SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
TRANS AL JAZEERA
وعنوان مقرها االجتماعي  :رقم 21
شركة ذات مسؤولية محدودة
شارع الجيش امللكي م.ج 50000 -
رأسمالها  10.400.000 :درهم
مكناس
املقر االجتماعي  :الرباط ،حي شباب،
رقم التقييد في السجل التجاري
العمارة  29رقم CYM2
26093
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي تفويت حصص والزيادة والنقصان
في الرأسمال االجتماعي
املؤرخ في  19أغسطس  2021تمت :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي صناعة وتصنيع مواد بالرباط بتاريخ  10يونيو  2022قرر
الجمع العام للشركاء ما يلي :
البناء.

14379

اإليداع القانوني  :تم اإليداع
معاينة تفويت  28066حصة
لفائدة السيد محمد املراقي من طرف القانوني لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ فاتح يوليو 2022
الشركاء التاليين :
السيدة ميمونت املراقي  3250 :تحت سجل تجاري رقم .126106
للتلخيص والنشر
حصة مفوت.
املسيرين
السيدة فريدة املراقي 4136 :
184 P
حصة مفوت.
السيدة فتيحة املراقي 4136 :
YOP WASH
حصة مفوت.
شركة ذات مسؤولية محدودة
السيدة سميرة املراقي 4136 :
بشريك وحيد
حصة مفوت.
رأسمالها  100.000 :درهم
السيدة نورة املراقي  4136 :حصة
مقرها  3285 :حي الوفاق تمارة
مفوت.
تفويت حصص والزيادة والنقصان
السيدة نوال املراقي  4136 :حصة
في الرأسمال االجتماعي
مفوت.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
السيدة نسرين املراقي  4136 :بتاريخ  19ماي  2022قرر الشريك
الوحيد ما يلي :
حصة مفوت.
موافقة على تقرير املصادقة على
موافقة على تقرير املصادقة على
حصر الحسابات الجارية للشريك
حصر الحسابات الجارية للشركاء.
زيادة في الرأسمال االجتماعي الوحيد.
زيادة في الرأسمال االجتماعي
باملوازنة مع ديون الحسابات الجارية
للشركاء بمبلغ  3.327.300درهم من باملوازنة مع ديون الحسابات الجارية
خالل دمج الحساب الجاري املرتبط للشركاء بمبلغ  220.000درهم من
به حيث تم نقل قيمة رأسمال خالل دمج الحساب الجاري املرتبط
الشركة من  10.400.000درهم به حيث تم نقل قيمة رأسمال
ليصبح  13.727.300درهم مما أدى الشركة من  100.000درهم ليصبح
 320.000درهم مما أدى إلى إنشاء
إلى إنشاء  33.273سهما جديدا
 3.200حصة جديدة بقيمة 100
بقيمة  100درهم للسهم والتي تم
درهم للحصة والتي تم االكتتاب في
االكتتاب في أسهم متساوية ودفعها
حصص متساوية ودفعها للشريك
للشركاء بالكامل.
الوحيد بالكامل.
تخفيض رأس املال عن طريق
تخفيض رأس املال عن طريق
استيعاب الخسائر امللحوظة ،إما استيعاب الخسائر امللحوظة ،بمبلغ
بمبلغ قدره  11.362.000درهم قدره  219.900درهم وبالتالي خفض
وبالتالي خفض رأس املال بمقدار رأس املال إلى  100.100درهم مقسمة
 13.727.300درهم إلى  2.365.300إلى  1001حصة من  100درهم.
درهم مقسمة إلى  23653حصة من
معاينة تفويت  500حصة لفائدة
 100درهم.
السيدة سكينة الناصري.
التقسيم الجديد للرأسمال
التقسيم الجديد للرأسمال
االجتماعي.
االجتماعي.
تحيين القانون للرأسمال
اإلمضاء  :تلتزم الشركة في كل
االجتماعي.
ما يخص معامالتها ،بإمضاء أحد
الشريكين كالتالي :
مسائل مختلفة.
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السيد أيوب الحن�شي العمراني.
أو
السيدة سكينة الناصري.
توزيع النشاط االجتماعي.
تحيين القانون للرأسمال
االجتماعي.
مسائل مختلفة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة االبتدائية
بتمارة بتاريخ  13يوليو  2022تحت
سجل تجاري رقم .8537
للتلخيص والنشر
املسيرين

185 P

اطلنتيك جيت فلي

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1.000.000 :درهم
مقرها االجتماعي  ،34 :زنقة عقبة
شقة رقم  ،14أكدال ،الرباط
سجل تجاري رقم  157819الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مبرم بتاريخ
 20أبريل  2022تم تقرير ما يلي :
استقالة السيد يحيى اوفطومة
من مهامه كمسير للشركة.
تعيين السيد ايت سيمو سعيد
والسيد منتصر يونس كمسيرين
جديدين للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  26أبريل  2022تحت رقم
.157819
186 P

التسمية HOST BUILDING :
SARL AU
الهدف االجتماعي  :منعش عقاري.
املقر االجتماعي  :زاوية زنقة
معمورة وشارع موالي عبد الرحمان
إقامة البركة مكتب رقم  2س
القنيطرة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم.
التسيير  :تم تعيين أيت سيمو
وفاء مسيرة قانونية للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط في املحكمة االبتدائية ملدينة
القنيطرة بتاريخ  19يوليو 2022
تحت رقم .92029
187 P

شركة RET.NA

SARL
رأسمالها  90.000 :درهم
رقم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بسال 29697
املقر االجتماعي  :سال ،تجزئة
مبروكة ،عمارة  18د ،رقم 3
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنجز من طرف األستاذة
الشريفة خالد ،موثقة بسال بتاريخ 30
يونيو  ،2022للشركة ذات املسؤولية
املحدودة املسماة RET.NA SARL
تم التصريح بوفاة الشريك املرحوم
لحسن النافعي وتوزيع حصصه
على الورثة تبعا لرسم اإلراثة املؤرخ
في  15ماي  2022وتخصيص جميع
حصصه لهم والتي تقدر  675حصة
HOST BUILDING
( 100درهم لكل حصة) لورثته
SARL AU
حسب نصيبهم.
RC 66025
وبمقت�ضى العقد املؤرخ في
العنوان  :زاوية زنقة معمورة
 30يونيو  2022من طرف األستاذة
وشارع موالي عبد الرحمان إقامة الشريفة خالد ،موثقة بسال تم
البركة مكتب رقم  2س القنيطرة تفويت حصص السيد بلحاج
تأسيس
النافعي والسيدة الزهرة كوردي 224
تم بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ حصة التي ورثوها عن ابنهم املرحوم
 13ماي  ،2022تأسيس شركة ذات لحسن النافعي لحفدتهم السيد
مسؤولية محدودة لشريك وحيد عثمان النافعي والسيد إسماعيل
النافعي والسيد توفيق النافعي.
بالخصائص التالية :
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بحيث أصبحت الحصص موزعة
كالتالي :
السيدة جليلة الخراز310 ،
حصة.
السيد عثمان النافعي196 ،
حصة.
السيد إسماعيل النافعي197 ،
حصة.
السيد توفيق النافعي197 ،
حصة.
املجموع  900 :حصة.
وبمقت�ضى العقد املؤرخ في
 30يونيو  2022من طرف األستاذة
الشريفة خالد ،موثقة بسال تم
تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتعيين السيد امبارك النافعي
والسيد عثمان النافعي مسيرين
للشركة ملدة ستة سنوات مع التوقيع
املشترك.
وبهذا تم تعديل املادتين  6و 7من
القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  18يوليو
 2022بالرقم .39268
مقتطف وبيان
األستاذة الشريفة خالد

188 P

SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS
J.GRENSON & R.
PERFETTINI

SA
شركة املساهمة
رأسمالها  50.000.000 :درهم
املقر االجتماعي  :تجزئة دكالة
مصطفى  ،7عين عتيق ،تمارة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط بتاريخ  31مارس  ،2022تم
تحرير محضر املجلس اإلداري لشركة
SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS J.GRENSON
 & R. PERFETTINI SAشركة
املساهمة الذي تقرر فيه ما يلي :

االعتراف باستقالة السيد محمد
لزرق من مهامه كمتصرف للشركة.
االعتراف باستقالة السيد كريم
لزرق من مهامه كمتصرف للشركة.
االعتراف بتفويت األسهم لفائدة
السيد بنعاشر بنفايدة.
 167سهم مملوك من طرف
السيد كريم لزرق.
 19.838سهم مملوك من طرف
السيد محمد لزرق.
اقتراح خفض رأسمال الشركة
عن طريق استيعاب الخسائر.
اقتراح تحويل الشكل القانوني
للشركة من شركة مساهمة إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة.
اقتراح تغيير املواد  1و 6و 7من
القانون األسا�سي للشركة.
اقتراح االعتماد الكامل للقانون
األسا�سي املحين للشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  30يونيو  ،2022تم تحرير
محضر الجمع العام املختلط لشركة
SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS J.GRENSON
 & R. PERFETTINI SAشركة
املساهمة الذي تقرر فيه ما يلي :
خفض رأسمال الشركة عن طريق
استيعاب الخسائر امللحوظة بمبلغ
 34.475.750درهم ،حيث تم نقل
رأسمال الشركة من 50.000.000
درهم إلى  15.524.250درهم ،مقسم
إلى  124.194سهم قيمتها  125درهم.
قراءة تقرير مراقب تحويل الشكل
القانوني للشركة من شركة مساهمة
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
واملوافقة عليه.
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة.
التأكيد على التقسيم الجدي
لرأسمال الشركة.
تعيين السيد بنعاشر بنفايدة
كمسير الشركة.
تعيين السيد بنعاشر بنفايدة
كموقع اجتماعي الشركة.
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تغيير املواد  1و 6و 7من القانون
األسا�سي للشركة.
االعتماد الكامل للقانون األسا�سي
املحين للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  20يوليو  2022تحت
سجل تجاري رقم .126482
189 P
ائتمانية الصفاء
 36شارع عبد هللا بن ياسين الدار البيضاء
الهاتف 0522.44.99.66 :
الفاكس 0522.45.20.55 :
الهاتف املحمول 0661.32.24.81 :

EYES CENTER

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء في  8يناير  ،2022املسجل
بالدار البيضاء بتاريخ  18يناير
 ،2022تم وضع النظام األسا�سي
لشركة محدودة املسؤولية بشريك
واحد ،تكمن مميزاتها فيما يلي :
التسمية EYES CENTER :
الغرض  :يكمن غرض الشركة
سواء باملغرب أو بالخارج.
أخصائي نظارات ،قياس البصر.
استيراد وتصدير جميع املنتجات،
املعدات واللوازم للبصريات،
النظارات وملحقاتها ،منتجات
الصيانة والصيانة بجميع أنواعها.
وعموما أي عمليات صناعية،
تجارية أو مالية ،املنقولة أو العقارية،
التي يمكن أن ترتبط بكيفية مباشرة
أو غير مباشرة بغرض الشركة
أو من املحتمل أن تسهل امتدادها
أو تطويرها.
املقر الرئي�سي  ،120 :زنقة ابن
مجاط املعاريف الدار البيضاء.
املدة  :تم تكوين الشركة ملدة
 99سنة.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم،
مقسم إلى  10.000درهم ،ذات 10
دراهم كقيمة للحصة الواحدة ،وقد
تم دفع قيمة هذه الحصص على
الشكل التالي :

السيد أبو عبد هللا صالح الدين
 10.000حصة.
التدبير  :أوكل أمر تدبير الشركة
إلى السيد أبو عبد هللا صالح الدين
مع أوسع الصالحيات ،وسيلزم
توقيعه الشركة.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري بالدار البيضاء تحت رقم
.550167
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء في  19يوليو  ،2022تحت
رقم .831611
عن املستخلصات والبيانات
املدبر

190 P

BUILDITRAV

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  :إقامة
السعادة ،مبنى ب ،محل رقم 25
املركز  -تمارة
رقم التقييد في السجل التجاري
106575
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في فاتح يوليو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية :
قرار رقم  : 1الذي ينص على
ما يلي  :زيادة رأس املال بمبلغ
 700.000درهم ليصبح من 300.000
درهم إلى  1.000.000درهم.
قرار رقم  : 2الذي ينص على
ما يلي :
تعديل النظام األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية :
بند رقم  : 6الذي ينص على ما
يلي  :يساهم كل من الشركاء باملبالغ
النقدية التالية للشركة :
السيد العريبي يونس 400.000 :
درهم نقدا.
السيد عبد هللا بوحسين :
 300.000درهم نقدا.

14381

التسيير  :السيد ايت حمادوش
السيدة نوال الفح�صي 300.000 :
درهم نقدا.
وليد.
بند رقم  : 7الذي ينص على
رقم التقييد بالسجل التجاري :
ما يلي :
.136817
رأسمال الشركة 1.000.000
192 P
درهم مقسم إلى  10.000حصة
بقيمة  100درهم للحصة الواحدة
FUEL POINT LIMITED
موزعة كالتالي :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد العريبي يونس 4.000 :
ذات شريك واحد
حصة.
رأسمالها  100.000 :درهم
السيد عبد هللا بوحسين 3.000 :
مقرها االجتماعي  :سال الجديدة
حصة.
السيدة نوال الفح�صي  3.000 :محطة الوقود إفريقية شارع محمد
بلحسن سال
حصة.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  19يوليو االستثنائي بتاريخ  21أبريل  2022قد
 2022تحت رقم .6097
تم تقرير ما يلي :
191 P
هبة للحصص االجتماعية :
السيدة بلكبير مرية تهب مجانا كل
COVILEO INGENIERIE
حصصها التي تمتلك في شركة FUEL
شركة محدودة املسؤولية
 POINT LIMITEDالتي تقدر ب 100
بمساهم وحيد
حصة إلى ابنها اإلدري�سي بخات أنس.
تاريخ تسجيل العقد العرفي في
تحويل الصفة القانونية :
 13يوليو  2022بتمارة والتي تحمل
قرر الجمع العام االستثنائي
الخصائص التالية :
الهدف االجتماعي  :مكتب تحويل الصفة القانونية للشركة من
الدراسات واالستطالعات واألبحاث شركة ذات املسؤولية املحدودة إلى
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الهندسية.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم شريك واحد.
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
التوقيع االجتماعي :
 100درهم للحصة الواحدة.
قرر الجمع العام االستثنائي من
التوزيع  :السيد ايت حمادوش اليوم فصاعدا أن الشركة ستكون
وليد  1000سهم بقيمة  100درهم ملتزمة عن طريق التوقيع الوحيد
لكل منها.
للمسير السيد اإلدري�سي بخات أنس.
املدة  99 :سنة ابتداء من
تحديث القانون األسا�سي
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
للشركة :
السجل التجاري.
قرر الجمع العام االستثنائي
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة بتحديث القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
التسجيل.
املقر االجتماعي  :تجزئة مولك بسال بتاريخ  13يوليو  2022تحت
هللا شارع محمد الخامس الطابق  2رقم .648
193 P
العمارة  - 12000 - 8تمارة.
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ديوان األستاذ عبد محمد بوزوبع
موثق بالرباط
الرباط السوي�سي  -شارع الحوز  -عمارة - 38
الطابق األول  -رقم 11000-6

ديوان األستاذ عبد محمد بوزوبع
موثق بالرباط
الرباط السوي�سي  -شارع الحوز  -عمارة - 38
الطابق األول  -رقم 11000-6

شركة ديارأم الخير

ARTISAN BOUCHER

ش.م.م
DYAR OUM EL KHEIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  48.000 :درهم
املقر االجتماعي  :الرباط حي
الرياض ،سكتور  21بلوك س
رقم 21

تفويت حصص اجتماعية واستقالة

اإلعالن عن وفاة
موافقة على الدخول للشركة
توزيع جديد لرأسمال وأسهم الشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في  10يونيو 2021
املودع لدى األستاذ محمد بوزوبع،
موثق بالرباط ،قرر شركاء الشركة
ذات املسؤولية املحدودة املسماة
«ديار أم الخير» رأسمالها 48.000
درهم والتي مقرها االجتماعي بالرباط
حي الرياض ،سكتور  21بلوك س،
رقم  ،21ما يلي :
إعالن وفاة املرحومة السيد أم
الخير علي فضل تبعا لشهادة الوفاة
الصادرة بتاريخ  27سبتمبر .2018
املوافقة على دخول السيدة
حليمة فضلي للشركة بصفتها شريك
جديد تبعا لوفاة أمها املرحومة
السيدة أم الخير علي فضل وإيداع
اإلراثة.
توزيع جديد لرأسمال الشركة
وأسهمها نقدا.
تم تغيير البند  6و 7من القانون
األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  14سبتمبر ،2021
تحت رقم .8823
مقتطف وبيان
األستاذ محمد بوزوبع

194 P

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  200.000 :درهم
املقر االجتماعي  :الرباط حي
الرياض ،شارع النخيل ،إقامة
حسناء  ،2محل رقم 8

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في  14يونيو 2022
املودع لدى األستاذ محمد بوزوبع،
موثق بالرباط ،قرر شركاء الشركة
ذات املسؤولية املحدودة املسماة
 ARTISAN BOUCHERرأسمالها
 200.000درهم والتي مقرها
االجتماعي بالرباط حي الرياض ،شارع
النخيل ،إقامة حسناء  ،2محل رقم
 ،8ما يلي :
املوافقة على تفويت الحصص
االجتماعية.
استقالة السيد إسماعيل
عيساوي بصفته كشريك وكمسير.
تعيين السيد عبد اللطيف أغمان
كمسير وحيد للشركة.
بمقت�ضى العقد التوثيقي املبرم
من طرف األستاذ محمد بوزوبع،
موثق بالرباط ،بتاريخ  14يونيو
 ،2022مسجل بالرباط بتاريخ
 28يونيو  ،2022سجل اإليداع :
األمر
،202200282472046
باالستخالص .21431 :
باع السيد إسماعيل عيساوي
القاطن بالرباط حي الرياض ،شارع
االوكاليبتوس ،قطاع  23إقامة
السندس ،عمارة  11شقة  ،9للسيدة
سارة أغمان القاكنة بالرباط حي
الرياض ،زنقة الزهراء ،قطاع 11
بلوك د رقم  ،3مجموع الحصص
االجتماعية التي يملكها أي 500
حصة اجتماعية.
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لقد تم تفويت الحصص
االجتماعية بمبلغ قدره 50.000
درهما.
تم تغيير البند  7 ،6و 14من
القانون األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  13يوليو  ،2022تحت
رقم .6005

GLOSSY INSTITUT
SARL AU

فسخ للشركة

بمقت�ضى محضر القرار
االستثنائي بتمارة بتاريخ  24يونيو
 2022للشركة تقرر ما يلي :
فسخ الشركة ابتداء من  24يونيو
 ،2022وتعيين السيدة مونية الرداد
مصفية للشركة ،كما تعين مقر
التصفية باملقر االجتماعي للشركة
مقتطف وبيان
 :شقة رقم  29املجموعة السكنية
األستاذ محمد بوزوبع
النور تامسنا ،تمارة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
195 P
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة
بتاريخ  20يوليو  2022تحت رقم
REDOUANE BENAADI
.8560
شركة ذات املسؤولية املحدودة
197 P
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
TRANS SFDN
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
SARL AU
في  17يونيو  2022بسال تم تأسيس
الحل املسبق للشركة
قرر الشريك الوحيد لشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص  TRANS SFDN SARL AUفي جمع
اسثتنائي يوم  27يونيو  2022ما يلي :
التالية :
الحل املسبق للشركة.
التسمية REDOUANE :
تعيين السيد سيف الدين متفكر
BENAADI
بصفته مصفي للشركة.
الهدف االجتماعي  :عشاب /
وجعل محل التصفية ب 136
االستيراد والتصدير.
الطابق  2الشقة  4شارع القاهرة
املقر االجتماعي  :حي الشيخ كوماتراف  1تمارة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املفضل في الزاوية الدالية  1و 2رقم
االبتدائية بتمارة تحت رقم .2497
 267سال.
198 P
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
MYCOACHSB
الرأسمال  100.000 :درهم
SARL AU
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
تعديالت بالشركة
إقالة وتعيين مسير
 100درهم للحصة الواحدة.
إقالة السيد سعيد بناني زياتني
التسيير  :رضوان بنعدي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى من تسيير الشركة وتعيين السيدة
سعاد الزيادي مسيرة وحيدة للشركة.
 31ديسمبر.
رقم اإليداع القانوني بكتابة
اإليداع  :املحكمة االبتدائية بسال الضبط لدى املحكمة التجارية
رقم  39279بتاريخ  20يوليو  .2022بالرباط  ،126498السجل التجاري
السجل التجاري رقم .36271
رقم .159451
199 P
196 P
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االجتماعي زاوية طريق زعير زنقة
MUBASHER FINANCIAL
احمد الرفاعي رقم  21السوي�سي
SERVICES
الرباط ،عين السيد مهدي خلوق
SARL AU
كمصفي للشركة.
تعديالت بالشركة
تم اإليداع بكتابة الضبط
تفويت حصص الشركة
تفويت حصص الشركة  1000باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
حصة في ملكية شركة مباشر املالية  126258بتاريخ  7يوليو .2022
شركـة ISAREN MAJDI
202 P
ش.م.م
للخدمات شركة مساهمة بحرينية
رأسمال  20.000درهم
مقفلة إلى السيد سليمان بن رشيد
ماناجمنت كونسيلتين اند اكونط
بن محمد البالع.
املقر اإلجتماعي  :دوار القلعة
شركة س م ستون
رقم اإليداع القانوني بكتابة
بني روتن عين بيضاء مقريصات وزان
شمممو
فسخ الشركة
الضبط لدى املحكمة التجارية املقر الرئي�سي عمارة  30شقة رقم
تسمية مصفي
بالرباط  ،126356السجل التجاري  8زنقة موالي احمد لوكيلي حسان
رقم .157917
إن الجمع العـام االستثنائي
الرباط
200 P
في إطار السند الخاص بتاريخ املنعقد بتاريـخ  06يونيو  2022قد
 7يوليو  2022تم تأسيس شركة قرر ما يلي:
STE IZORAN PLAN
 فسخ الشركة قبل«س م ستون» ش م م م و تتمتع
تأسيس شركة
األوان ابتداء من هدا التاريخ
بالخصائص التالية :
بموجب عقد عرفي مؤرخ
 تعيين السيد يوسف حمضالتسمية « :س م ستون» ش م م
في  10يونيو  2022تم تأسيس م و.
كمصفي للشركة
شركة محدودة بمساهم واحد لها
رأس املال  100.000 :درهم.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
املواصفات التالية :
النشاط  :أشغال البناء.
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بـوزان
التسمية STE IZORAN PLAN :
اإلدارة  :تعيين السيد الوردي بتاريخ  2022/07/20تحـت عـدد
الهدف االجتماعي  :مقاول الغرس إبراهيم مسير الشركة.
.3514
أو الصيانة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
205 P
املقر االجتماعي  :إقامة القدس التجارية بالرباط تحت رقم 126493
شقة  6زنقة الزالقة م ج مكناس.
بتاريخ  20يوليو .2022
شركة TAMSIT
203 P
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
ش.م.م بشريك وحيد
في  100.000درهم.
تفويت حصص اجتماعية
شركـة SEALTOP
تسيير الشركة  :عين السيد
تحيين ومالئمة القانون األسا�سي
ش.م.م
محمد والزين مسير للشركة مع
للشركة
تعيين مسير جديد للشركة
جميع الصالحيات.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
استقالة مسير
تم اإليداع القانوني بكتابة
املنعقد بتاريـخ 27/04/2022
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
يـخ  2022/07/18الشركـة املسماة  TAMSITش.م.م
تحت السجل التجاري رقم  .56727املنعقد بتار
للشركـة املسماة  SEALTOPش.م.م بشريك وحيد رأسمالهـا 40.000
للنسخ والبيان
رأسمالهـا  400.000درهـم ومقـرها درهـم ومقـرها االجتماعي مركز تروال
الوكيل
 201 Pاالجتماعي حي عين بوفارس تجزئة وزان .تقرر ما يلي :
بيع  200حصة اجتماعية من
بلهاشمي رقم  15وزان .تقرر ما يلي :
استقالة السيد محمد خالص من طرف السيد الناجي العيا�شي لفائدة
MIDK IMPORT EXPORT
السيد الناجي محمد.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي وضيفته كمسير للشركة
تغيير الصيغة القانونية للشركة
املنعقد في  15يونيو : 2022
تعيين السيد عبد القدوس
حل شركة ذات مسؤولية خالص حامل لبطاقة التعريف من شركة محدودة املسؤولية إلى
محدودة بشريك وحيد  MIDKالوطنية رقم  GM3242مسير وحيد شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد.
 IMPORT EXPORTمقر تصفيتها للشركة ملدة غير محدودة.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بـوزان
بتـاريخ  2022/07/19تحـت رقم
.3513
204 P

14383

تحيين ومالءمة القانون األسا�سي
للشركة.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بوزان
بتـاريخ  2022/06/16مسجلة تحـت
رقم .645
206 P

شركة SABAN SERVICE
ش.م.م بشريك وحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
توسيع نشاط الشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريـخ 2022/06/10
للشركـة املسماة SABAN SERVICE
ش.م.م بشريك وحيد رأسمالهـا
 100.000درهـم ومقـرها االجتماعي
تجزئة سيدي عالل البحراوي  1رقم
 22سيدي عالل البحراوي تيفلت.
تقرر ما يلي :
نقل مقر الشركة من تجزئة
سيدي عالل البحراوي  1رقم 22
سيدي عالل البحراوي تيفلت الى حي
العدير شارع ابن رشد رقم  8وزان.
تحيين ومالئمة القانون األسا�سي
للشركة.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بوزان
بتـاريخ  2022/07/13تحـت رقم
.3511
207 P

شركة EL MRASNI

 SARL AUش.م.م بشريك وحيد

توسيع نشاط الشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريـخ 2022/06/13
للشركـة املسماة EL MRASNI SARL
 AUش م م بشريك وحيد رأسمالهـا
 100.000درهـم ومقـرها االجتماعي
حي الحدادين درب التهامي بن
الشاهد وزان .تقرر ما يلي :
توسيع نشاط الشركة بإضافة
والتجارة
الجماعي
التموين
والتشطيب على نجارة األملنيوم.

الجريدة الرسمية

14384

تحيين ومالئمة القانون األسا�سي
للشركة.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بوزان
بتـاريخ  2022/07/05تحـت رقم
 3723مسجلة تحت رقم .891
208 P

TOUIL RAKAD TRAVAUX
DIVERS
ش.م.م

تحويل املقر االجتماعي للشركة
توسيع نشاط الشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريـخ  13ديسمبر 2021
للشركـة املسماة TOUIL RAKAD
 TRAVAUX DIVERSش.م.م
رأسمالهـا  50.000درهـم ومقـرها
االجتماعي حي العدير تجزئة النهضة
رقم  374وزان .تقرر ما يلي :
نقل مقر الشركة من حي العدير
تجزئة النهضة رقم  374وزان إلى حي
العدير تجزئة النهضة رقم  591وزان.
توسيع نشاط الشركة بإضافة
أشغال الطبوغرافيا و املقاييس.
تحيين ومالئمة القانون األـسا�سي
للشركة.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بوزان
بتـاريخ  4يوليو  2022تحـت رقم .3692
209 P

DISTRIBUTION EL KADIRI
ش.م.م

تفويت حصص اجتماعية
تغيير إسم الشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريـخ  7مارس  2022للشركـة
املسماة « DISTRIBUTION EL
 KADIRIش م م رأسمالهـا 100.000
درهـم ومقـرها االجتماعي حي العدير
تجزئة املنظر الجميل عمارة رقم 138
الشقة رقم  7وزان تقرر ما يلي :

 - 1بيع  340حصة االجتماعية
مـن طـرف السيـدة بنعليلو إكرام
لفائـدة السيـدان عادل القادري
وحسن األشهب.
 - 2تغيير إسم الشركة من شركة
«DISTRIBUTION EL KADIRI
 » SARLإلى شركة «KADIRI –TAZI
. » DISTRIBUTION SARL
 - 3مراجعة هدف الشركة بإضافة
مقاولة أشغال البناء املختلفة
والتشطيب على نشاط بيع املشروبات
واملياه املعدنية بنصف الجملة.
 - 5تحيين ومالئمة القانون
األسا�سي للشركة.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بوزان
بتـاريخ  6يوليو .2022
السجل التجاري رقم .1825
210 P
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 - 1توسيع نشاط الشركة بإضافة
مقاولة أشغال البناء املختلفة.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بوزان
بتـاريخ فاتح يونيو  2022تحـت رقم
 3501مسجلة تحت رقم .1827
212 P

FOREDOR

ش.م.م
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  1.500.000درهم

توسيع نشاط الشركة

رأس امل ــال  200.000 :درهم مجزأ
إلى  2000حصة من فئـة  100درهم
محررة كلها في اسم :
السيداملفضلمحسن2000حصة.
السنــة املاليــة  :من فــاتح ين ــاير إلى
 31ديسمبر من كل سن ــة.
التسيي ـ ــر  :تسير الشركة من
طرف السيـد عمر محسن ملـدة غير
محددة مع جميع الصالحيات لتسيير
الشركة.
األرب ـ ــاح  :بعد تحديـد األربـاح
الصافية تقتطع  %5لتكوين
االحتياطي القانونـي.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بـوزان
بتـاريخ  4يوليو  2022تحـت رقم 3691
السجل التجاري رقم .1967
214 P

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريـخ  6يونيو  2022للشركـة
املسماة  FOREDORش.م.م رأسمالهـا
 1.500.000درهـم ومقـرها االجتماعي
حي الحدادين درب الخرطوم رقم 18
وزان .تقرر ما يلي :
 - 1توسيع نشاط الشركة
PUNICAGRI
DISTRIBUTION
ش.م.م بشريك وحيد
بإضافة نشاط بيع اآلالت املعلوماتية
HALOUIYENE
درهم
رأسمال 90.000
والتشطيب على نشاط املراقبة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة
املقر اإلجتماعي :حي العدير تجزئة والحماية.
محـدودة بشريك وحيد
النهضة  1رقم  2-591وزان
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة الضبـط
فسخ الشركة
بمقت�ضى عقـد عرفـي بتاريـخ
باملحكمـة االبتدائيـة بوزان بتـاريخ
مصفي
تسمية
 11ماي  2022تـم وضع القانـون
إن الجمع العـام االستثنائي  13يوليو  2022تحـت رقم .3512
 213 Pاألسا�سي لشركـة ذات مسؤوليـة
للشريك الوحيد املنعقد بتاريـخ
محدودة بشريك وحيد التي
 11ماي  2022قد قرر ما يلي :
خصائصها كالتالـي :
فسخ الشركة قبل األوان ابتداء
MEFEDAL ET FILS
التسميـة  :شركـة DISTRIBUTION
من هذا التاريخ
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة
وزكان
أمال
السيدة
تعيين
 HALOUIYENEش.م.م بشريك وحيد.
محـدودة بشريك وحيد
كمصفية للشركة.
الهدف :
بمقت�ضى عقـد عرفـي بتاريـخ
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
مقاولة أشغال البناء املختلفة ؛
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بـوزان فاتح مارس  2022تـم وضع القانـون
مقاولة نقل البضائع لحساب
بتاريخ  6يونيو  2022تحـت رقم  .3511األسا�سي لشركـة ذات مسؤوليـة
 211 Pمحدودة بشريك وحيد التي الغير.
املقـر االجتمــاعي  :دوار الحلويين
خصائصها كالتالـي :
JEBLIA LIZOYOUT
التسميـة  :شركـة « MEFEDAL ETجماعة سيدي رضوان اقليم وزان.
ش.م.م
املـ ــدة  99 :سنـة ابتـداء من تـاريـخ
 »FILSش.م.م بشريك وحيد.
توسيع نشاط الشركة
تأسيسهـا.
الهدف :
العام
الجمع
بمقت�ضى
رأس امل ــال  90.000 :درهم مجزأ
بيع املواد الغذائية بنصف الجملة
االستثنائي املنعقد بتاريـخ  17مارس
إلى  900حصة من فئـة  100درهم
مقاولة أشغال البناء املختلفة
 2022للشركـة املسماة «JEBLIA
املقـر االجتمــاعي  :عين دريج مركز محررة كلها في اسم :
 »LIZOYOUTش.م.م رأسمالهـا
السيد أحمد لطفي  900حصة.
 90.000درهـم ومقـرها االجتماعي دوار املجاعرة إقليم وزان.
السنــة املاليــة  :من فــاتح ين ــاير إلى
بني عمران زومي إقليم وزان تقرر
املـ ــدة  99 :سنـة ابتـداء من تـاريـخ
 31ديسمبر من كل سن ــة.
تأسيسهـا.
ما يلي :
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التسيي ـ ــر  :تسير الشركة من طرف
السيـد أحمد لطفي ملـدة غير محددة
مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
األرب ـ ــاح  :بعد تحديـد األربـاح
الصافية تقتطع  %5لتكوين
االحتياطي القانونـي.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة الضبـط
باملحكمـة االبتدائيـة بـوزان بتـاريخ فاتح
يونيو  2022تحـت رقم  3500السجل
التجاري رقم .1955
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HUILERIE OULAD EL
MERINI

تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة
محـدودة

بمقت�ضى عقـد عرفـي بتاريـخ
 12ماي  2022تـم وضع القانـون
األسا�سي لشركـة ذات مسؤوليـة
محدودة التي خصائصها كالتالـي :
التسميـة  :شركـة HUILERIE
 OULAD EL MERINIش.م.م.
الهدف :
استغالل معصرة زيت الزيتون
بطرق عصرية.
املقـر االجتمــاعي  :دوار بني امحمد،
جماعة ابريكشة ،إقليم وزان.
املـ ــدة  99 :سنـة ابتـداء من تـاريـخ
تأسيسهـا.
رأس امل ــال  90.000 :درهم مجزأ
إلى  900حصة من فئـة  100درهم
محررة كلها وموزعة على الشكل
التالي:
السيد رضوان املريني  450حصة ؛
السيد محمد املريني  450حصة ؛
املجموع  900حصة.
السنــة املاليــة  :من فــاتح ين ــاير إلى
 31ديسمبر من كل سن ــة.
التسيي ـ ــر  :تسير الشركة من
طرف السيـدان رضوان املريني
ومحمد املريني ملـدة غير محددة مع
جميع الصالحيات لتسيير الشركة.
األرب ـ ــاح  :بعد تحديـد األربـاح
الصافية تقتطع  %5لتكوين
االحتياطي القانونـي.

الجريدة الرسمية
IPIAB OPTIQUE TANGER
PRIVE

تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بـوزان
بتـاريخ  6يونيو  2022تحـت رقم 3509
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السجل التجاري رقم .1957
 10يونيو  2022فقد تم إنشاء شركة
 216 Pذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل
الخصائص التالية :
CANTOR 68
التسمية IPIAB OPTIQUE :
شركة أسهم مبسطة
.TANGER PRIVE SARL AU
رأس املال  100.000 :درهم
الهدف االجتماعي  :التعليم بصفة
املقر الرئي�سي  ،46 :شارع
عامة( ،إعدادي وثانوي) التكوين
الزرقطوني ،الطابق السادس ،مكتب املنهي ،تقني ،مركز تكوين.
رقم  16-15الدار البيضاء
رأسمال الشركة  100.000 :درهم.
السجل التجاري 536205 :
املقر االجتماعي  :إقامة تسنيم
 - 1بموجب محضر قرارات شركاء بالزا ،زاوية شارع عبد هللا كنون وزنقة
الشركة بتاريخ  13يونيو  2022أبي جرير التباري ،عمارة أ ،الطابق
قرر شركاء الشركة تحيين النظام الثالث ،مكتب رقم  46و ،47طنجة.
األسا�سي للشركة.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
 - 2تم االيداع القانوني باملحكمة تاريخ التأسيس.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
التسيير  :تم تعيين السيد سعيد
 8يوليو  2022تحت رقم  .834824طريق كمسير للشركة.
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اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة التجارية بطنجة
FIMATOOLS
بتاريخ  14يوليو  2022تحت رقم .7302
مقتطف وبيان
السجل التجاري رقم 529519
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املقر االجتماعي  ،26 :شارع مرس
سلطان ،شقة  ،3الطابق ،1
GOLD PROD AND
الدار البيضاء
COMMUNICATION
وفقا لشروط محضر الجمع العام
SARL AU
الغير العادي بتاريخ  20يونيو 2022
تأسيس
قرر الشركاء ما يلي :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت  50حصة من حصة
مرصوخ إسماعيل ب  100درهم لكل  2فبراير  2022تقرر تأسيس الشركة
ذات مسؤولية محدودة لشريك واحد
منها لصالح السيد منور عادل.
تعيين السيد منور عادل مسيرا خصائصها كالتالي :
التسمية GOLD PROD AND :
مساعدا للشركة.
تعديل املادتين  7 ،6و 43من .COMMUNICATION
الهدف االجتماعي  :تحقيق اإلنتاج
النظام األسا�سي بشأن املساهمة
وتوزيع الحصص وفقا للقرارات السمعي البصري وأعمال ما بعد
اإلنتاج.
املذكورة أعاله.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
يتم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
 20يوليو  2022تحت رقم  .831809درهم للحصة الواحدة.
الشركاء  :العلوي محمد أمين.
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14385

املسير  :العلوي محمد أمين.
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 في
السجل التجاري.
املقر االجتماعي  :عمارة  ،58شقة
 3زنقة واد سبو ،أكدال ،الرباط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجاريةبالرباطفيتاريخ23ماي2022
تحت رقم .124877
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ZONDERINO
SARL AU

تغيير

بمقت�ضى املحضر املؤرخ في
 5يوليو  2022بأكادير لشركة
«زوندغينو» ش.م.م ش.و شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد  ZONERINO SARL AUتمت
املصادقة على ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي  :تغيير املقر
االجتماعي إلى العنوان التالي :
رقم  54مكرر ،زنقة  565ايراك
بواركان ،أكادير.
التسيير  :عين السيد فوس
ابراهيم كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
التوقيع االجتماعي  :اعتماد توقيع
السيد فوس ابراهيم في جميع العقود
والوثائق اإلدارية والبنكية.
تحيين القانون األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 18يوليو  2022تحت رقم .111849
للخالصة والبيان
املسير
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STE TORINO ET ELAZOUZI

الجريدة الرسمية
السجل التجاري رقم 123809 :
املحكمة التجارية مراكش

SARL AU
Siège
:
HAY
BOUDERHAM,
عقد تسيير حر ألصل تجاري
SEFROU
بمقت�ضى عقد توثيقي حرر بمكتب
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :حي بودرهم ،صفرو األستاذ نور الدين املكوري موثق
تأسيس
بالصويرة بتاريخ  23ماي ،2017
تم
خاص
عرفي
بمقت�ضى عقد
تم إبرام عقد تأجير في إطار التسيير
تسجيله بتاريخ  16يوليو  2022تم
الحر لألصل التجاري لشركة
تأسيس شركة : SARL AU
التسمية  C.D.S.V STE TORINO ET :شركة ذات مسؤولية
محدودة ،ممثلة من طرف مسيرتها
.ELAZOUZI SARL AU
غرض الشركة  :يتحدد موضوع السيدة Karol Madeleine
الشركة في  :كراء الحافالت ،مقاولة  Suzanna WARRENERلفائدة
نقل البضائع لحساب الغير ،مقاولة
الشركة  KILIBELLEشركة ذات
جميع النشاطات.
مدة الشركة  :مدة الشركة  99مسؤولية محدودة ،ممثلة من طرف
سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي .مسيرتها السيدة Camille Jane
رأسمال الشركة  :محدد في  CHATAIGNIERواملتعلق باألصل
 100.000درهم.
التجاري الكائن بالصويرة 39 ،زنقة
املتصرف  :يقوم بتسيير الشركة
سبتة ،وذلك ملدة  9سنوات تمتد من
السيد عزوزي عبد العالي.
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة فاتح أبريل  2022إلى غاية  31مارس
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في .2031
 31ديسمبر.
وتم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
اإليداع القانوني  :لقد تم إيداع امللف
لدى املحكمة االبتدائية بالصويرة
بكتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بمدينة صفرو بتاريخ  19يوليو  2022بتاريخ  20يوليو  2022تحت رقم .23
الخالصة ألجل النشر
تحت رقم.428
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املسير  :عزوزي عبد العالي
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مكتب األستاذ نور الدين املكوري

WALID TRAVAUX

SARL
إقامة جوهرة موكادور
استدراك خطإ وقع بالجريدة
شارع العقبة (أمام املحافظة العقارية)
موثق بالصويرة
الرسمية عدد  5711بتاريخ  13أبريل
C.D.S.V SARL
.2022
شركة ذات مسؤولية محدودة
WALID TRAVAUX SARL
رأسمالها  10.000 :درهم
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي  :الصويرة  ،39زنقة سبتة
بدال من :
األصل التجاري رقم 1577 :
املحكمة االبتدائية بالصويرة
املقر االجتماعي  :امللك املسمى
KILIBELLE
خالد جماعة كلدمان ،إقليم تازة.
SARL
يقرأ :
شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر االجتماعي  :بوشفاعة املركز،
رأسمالها  10.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :مراكش ،شقة  33تمارة.
الباقي ال تغيير فيه.
عمارة جكار 55 ،شارع محمد
224 P
الخامس ،كليز
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شركة النورللترجمة والطباعة
والنشر
شركة محدودة املسؤولية
السجل التجاري 161649 :

تأسيس

 - Iبمقت�ضى القانون األسا�سي
املؤرخ بتاريخ  3يونيو  2022تقرر
تأسيس شركة تحمل اسم «شركة
النور للترجمة والطباعة والنشر»
شركة محدودة املسؤولية خاصيتها
كالتالي :
التسمية « :شركة النور للترجمة
والطباعة والنشر» شركة محدودة
املسؤولية.
الهدف  :الشركة تمارس نشاطها
باملغرب وخارجه :
جميع عمليات الطباعة السريعة
أو العمل في مجموعات كبيرة أو
سلسلة صغيرة ،ومساحات إعالنية،
ودوريات ،وصحف وكتب وكتالوجات،
ونشرات إعالنية ومستندات إدارية
للكتب والكتيبات ؛
طباعة النشرات وامللصقات
والكتالوجات واأللبومات واليوميات،
والتقويمات وغيرها من املطبوعات
التجارية واإلعالنية ؛
شراء وتسويق جميع املنتجات
واملستلزمات املتعلقة بتشغيل
املطبعة أو الوراقة ؛
تصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية ؛
الطباعة املباشرة على النسيج
واملواد البالستيكية ؛
وبصفة عامة ،القيام بجميع
العمليات الصناعية ،املالية،
التجارية ،املنقولة وغير املنقولة التي
لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بهدف
الشركة قصد تحقيق نجاحها وتنميتها.
املقر االجتماعي  :مقر الشركة حدد
في العنوان التالي  15 :شارع األبطال،
شقة رقم  ،4أكدال ،الرباط.
املدة القانونية  :تأسست الشركة
ملدة  99سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس النهائي لها.

الرأسمال االجتماعي  :رأسمال
الشركة حدد في مبلغ  100.000درهم
قسمت إلى  1000حصة من 100
درهم لكل حصة دفع كليا ويمثل
مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة
من طرف :
السيد مرجان عمر  33.000درهم ؛
السيد بارالكيجيت عمر فاتح
 33.000درهم ؛
السيدبوزتمرمحمد 34.000درهم.
تدفع هذه الحصص بالكامل
وتخصص كلها للشركة.
التسيير  :يسير الشركة السيد
بوزتمر محمد ،تركي الجنسية ولد
في حراسان ،في  30أبريل ،1985
الحامل لجواز السفر U23871944
ويقيم في تركيا.
 - IIتم اإليداع والتقييد القانوني
بالسجل التجاري لدى املحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم .161649
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F3NIX INSTITUTE
تحت عقد عرفي بتاريخ
 28يونيو  ،2022تم تأسيس شركة
باملواصفات التالية :
التسمية .F3NIX INSTITUTE :
املقر االجتماعي  49 :شارع أحمد
بركات ،الطابق األر�ضي ،رقم ،3
معاريف ،الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي  :الوساطة في
أنشطة صحة اإلنسان.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الواحد.
التسيير  :السيد Johannes Ernst
.SCHUMACHER
الرأسمال  30.000 :درهم.
االيداع القانوني  :املحكمة التجارية
بالدار البيضاء.
السجل التجاري .550091 :
قصد النشر واإلعالن
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REDWOOD TAX SERVICE
تحت عقد عرفي بتاريخ
 13يونيو  ،2022تم تأسيس شركة
باملواصفات التالية :
التسمية REDWOOD TAX :
.SERVICE
املقر االجتماعي  49 :شارع أحمد
بركات ،الطابق األر�ضي ،رقم ،3
معاريف ،الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي  :استشارات
جبائية.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الواحد.
التسيير  :السيد شكيب الزعري.
الرأسمال  10.000 :درهم.
االيداع القانوني  :املحكمة التجارية
بالدار البيضاء.
السجل التجاري .550181 :
قصد النشر واإلعالن

JARVIS ACCOUNTING
CREDIT SERVICES

تحت عقد عرفي بتاريخ
 13يونيو  ،2022تم تأسيس شركة
باملواصفات التالية :
التسمية JARVIS ACCOUNTING :
.CREDIT SERVICES
املقر االجتماعي  49 :شارع أحمد
بركات ،الطابق األر�ضي ،رقم ،3
معاريف ،الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي  :استشارات في
املحاسبة.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الواحد.
التسيير  :السيد شكيب الزعري.
الرأسمال  10.000 :درهم.
االيداع القانوني  :املحكمة التجارية
بالدار البيضاء.
السجل التجاري .550175 :
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قصد النشر واإلعالن

META FINANCE AND
AUDIT
تحت عقد عرفي بتاريخ
 13يونيو  ،2022تم تأسيس شركة
باملواصفات التالية :
التسمية META FINANCE :
.AND AUDIT
املقر االجتماعي  49 :شارع أحمد
بركات ،الطابق األر�ضي ،رقم ،3
معاريف ،الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي  :استشارات في
املالية.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الواحد.
التسيير  :السيد شكيب الزعري.
الرأسمال  10.000 :درهم.
االيداع القانوني  :املحكمة التجارية
بالدار البيضاء.
السجل التجاري .550177 :
قصد النشر واإلعالن
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LEGAL BEE SERVICES
تحت عقد عرفي بتاريخ
 13يونيو  ،2022تم تأسيس شركة
باملواصفات التالية :
التسمية .LEGAL BEE SERVICES :
املقر االجتماعي  49 :شارع أحمد
بركات ،الطابق األر�ضي ،رقم ،3
معاريف ،الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي  :استشارات في
قانونية.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الواحد.
التسيير  :السيد شكيب الزعري.
الرأسمال  10.000 :درهم.
االيداع القانوني  :املحكمة التجارية
بالدار البيضاء.
السجل التجاري .550505 :
قصد النشر واإلعالن
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MAGHRIFOOD
DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  150.000 :درهم
الكائن مقرها  :الدار البيضاء75 ،
شارع  11يناير ،الطابق األول،
الشقة رقم 169
السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 450265
التعريف الجبائي املوحد
رقم 002331984000005

استقالة مدبر اقتراني
تعيين مدبر اقتراني جديد
تفويت حصص الشركة

14387

 - IIبموجب عقد عرفي مؤرخ
في  13ماي  ،2022فإن السيد عمر
حديوي قد فوت للسيد محمد الهاللي
 500حصة شركة املشار إليها أعاله.
تم تبليغ هذا العقد إلى الشركة طبقا
للقانون ،ونتيجة لذلك ،ظل رسمال
الشركة محددا في مبلغ 150.000
درهم املقسم إلى  1500حصة شركة
ذات  100درهم للحصة الواحدة،
املدفوعة القيمة بكاملها واملوزعة
بين الشركاء تناسبا مع حقوقهم
بالتوالي ،أي :
السيد ادريس الدوباللي ،مدبر
شركة ،الساكن بالدار البيضاء
 ،11شارع القوات املسلحة امللكية،
الطابق السادس  500حصة ؛
السيد مهدي الساهل ،مدبر
شركة ،الساكن بالدار البيضاء،
زنقة أبو يوسف الكندي ،فيال روض
السالم ،املعاريف  500حصة ؛
السيد محمد الهاللي ،مدبر
شركة ،الساكن بالرباط ،قطاع 13
بلوك «ر» ،1عمارة «ب» ،الشقة ،1
شارع أدلب ،حي الرياض  500حصة ؛
املجموع  1500حصة.
 - IIIتم القيام باإليداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء في  17يونيو
 2022تحت رقم  828153وتم القيام
بالتصريح بالتعديل في السجل
التجاري في نفس اليوم تحت رقم
 21166من السجل الترتيبي.

 - Iبموجب مداولة الجمعية
العامة غير العادية املنعقدة في  5ماي
 ،2022فإن جماعة الشركاء قد :
 - 1رخصت التفويت من قبل السيد
عمر حديوي لفائدة السيد محمد
الهاللي ملجموع حصصه في الشركة،
أي  500حصة ذات  100درهم
للحصة الواحدة التي يمتلكها في
رسمال الشركة ،وقبلت صراحة هذا
األخير بصفته شريكا جديدا.
 - 2قررت ،تحت تحفظ ،إنجاز
هذا التفويت لحصص الشركة،
أن الفصلين السادس والسابع من
النظام األسا�سي املتعلقين بالتوالي
بالتقدمات ورسمال الشركة ،سيتم
تعديلهما بقوة القانون لألخذ بعين
االعتبار التوزيع الجديد لحصص
الشركة ،وذلك ابتداء من اليوم
الذي سيكون فيه هذا التفويت قابال
عن املستخلص والبيانات
لالدعاء به ضد الشركة.
املدبرية
 - 3سجلت وقبلت استقالة السيد
231 P
عمر حديوي من مهامه كمدبر اقتراني
الواقعة في تاريخ نفس اليوم ،وأعطته
PAGECO HOLDING- S.A
اإلبراء التام والنهائي عن تدبيره إلى
شركة مساهمة رسمالها
غاية يومه.
 300.000,00درهم
 - 4عينت مكانه بصفته مدبرا الكائن مقرها  :الدار البيضاء -زنقة
اقترانيا جديدا ملدة غير محدودة،
الشريف اإلدري�سي
السيد محمد الهاللي ،الساكن السجل التجاري بالدار البيضاء رقم
بالرباط ،قطاع  13بلوك «ر» ،1
59.397
عمارة «ب» ،الشقة  ،1شارع «أدلب» التعريف الجبائي رقم 01002203
حي الرياض ،ومنحته أوسع السلطات
التعريف الجبائي املوحد رقم
0001514783000036
للعمل باسم ولحساب الشركة.

الجريدة الرسمية
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وضع النظام األسا�سي رهن املطابقة
مع املقتضيات الجديدة للقانون
رقم 17-95
 /Iبموجب مداولة بتاريخ
 18مايو  ،2022فإن الجمعية
العامة غير العادية للمساهمين قد
قررت وضع النظام األسا�سي للشركة
رهن املطابقة مع مقتضيات القانون
 17-95املتعلق بشركات املساهمة
كما تم تعديله و تكميله بالقوانين
 20-19 ، 78-12 ،20-05و .19-20
وتم القيام بهذه العملية عن طريق
اعتماد نظام أسا�سي جديد محرر
طبقا ملقتضيات القانون املشار إليه
أعاله .لم يقم بأي تعديل على األسس
الرئيسية للشركة ،خاصة فيما يهم
شكلها وتسميتها ،وغرضها ،مقرها،
مدتها و رسمالها.
 /IIتم القيام باإليداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ 21
يونيـو  2022تحت رقم  ،828616وتم
القيام بالتصريح بالتعديل بالسجل
التجاري في نفس اليوم تحت رقم
 21363من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات
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ANCIENS ETABLISSEMENTS
R. GEISSMANN ET FILS-S.A

شركة مساهمة رسمالها
 4.000.000,00درهم
الكائن مقرها  :الدار البيضاء -زنقة
الشريف اإلدري�سي
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم
20.537
التعريف الجبائي رقم 01001419
التعريف الجبائي املوحد رقم
000102268000063
وضع النظام األسا�سي رهن املطابقة
مع املقتضيات الجديدة للقانون
رقم 17-95
 /Iبموجب مداولة بتاريخ
 18مايو  ،2022فإن الجمعية
العامة غير العادية للمساهمين قد
قررت وضع النظام األسا�سي للشركة

رهن املطابقة مع مقتضيات القانون
 17-95املتعلق بشركات املساهمة
كما تم تعديله و تكميله بالقوانين
 20-19 ، 78-12 ،20-05و .19-20
وتم القيام بهذه العملية عن طريق
اعتماد نظام أسا�سي جديد محرر
طبقا ملقتضيات القانون املشار إليه
أعاله .لم يقم بأي تعديل على األسس
الرئيسية للشركة ،خاصة فيما يهم
شكلها وتسميتها ،وغرضها ،مقرها،
مدتها و رسمالها.
 /IIتم القيام باإليداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 20يونيـو  2022تحت رقم ،828500
وتم القيام بالتصريح بالتعديل
بالسجل التجاري في نفس اليوم تحت
رقم  21209من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات
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SOCIETE MAROCAINE
D’ENGINEERING
ET D’EQUIPEMENT- S.A

شركة مساهمة رسمالها
 300.000,00درهم
الكائن مقرها  :الدار البيضاء -زنقة
الشريف اإلدري�سي
السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 29.639
التعريف الجبائي رقم 01001420
التعريف الجبائي املوحد رقم
001688379000081
وضع النظام األسا�سي رهن املطابقة
مع املقتضيات الجديدة للقانون
رقم 17-95
 /Iبموجب مداولة بتاريخ
 18مايو  ،2022فإن الجمعية العامة
غير العادية للمساهمين قد قررت
وضع النظام األسا�سي للشركة رهن
املطابقة مع مقتضيات القانون
 17-95املتعلق بشركات املساهمة
كما تم تعديله و تكميله بالقوانين
 20-19 ، 78-12 ،20-05و .19-20
وتم القيام بهذه العملية عن طريق
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اعتماد نظام أسا�سي جديد محرر
طبقا ملقتضيات القانون املشار إليه
أعاله .لم يقم بأي تعديل على األسس
الرئيسية للشركة ،خاصة فيما يهم
شكلها وتسميتها ،وغرضها ،مقرها،
مدتها و رسمالها.
 /IIتم القيام باإليداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ 21
يونيـو  2022تحت رقم  ،828615وتم
القيام بالتصريح بالتعديل بالسجل
التجاري في نفس اليوم تحت رقم
 21362من السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

234 P

األستاذ محمد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء
 67/69شارع موالي ادريس األول ،الطابق
األول ،الشقة رقم 3
0522 82 18 99 /0522 82 25 88
الفاكس 0522 82 15 42 :

STOCKZONE

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها االجتماعي  99.900 :درهم
60ALLEE DES MANDARINES
AIN SEBAA, CASABLANCA

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه األستاذ
محمد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء
بتاريخ  10يونيو 2022
وضع النظام األسا�سي للشركة
ذات املسؤولية املحدودة
بالخصائص اآلتية :
التسمية STOCKZONE SARL :
شركة محدودة املسؤولية.
الهدف االجتماعي  :تهدف الشركة
إلى القيام داخل أو خارج املغرب ب :
التجارة بشكل عام ؛
االستيراد والتصدير والتجارة
بشكل عام والعمولة وتمثيل
املنتجات والعالمات التجارية ؛
الوساطة ؛

إنشاء وإدارة العقارات بكافة
أشكالها وبكافة الطرق ،بما في
ذلك األعمال املرتبطة واملتعلقة
باإلنشاءات العقارية ؛
اكتساب واقتناء جميع أنواع
األرا�ضي سواء كانت مبنية أو غير
مبنية وكذلك أي عقار ؛
تحويل العقارات وبيعها على شكل
ملكية عقارية مشتركة على شكل
قطع أو الوحدة ؛
وبشكل عام  :جميع العمليات
التقنية أو الفنية أو التجارية أو
الصناعية أو املالية أو املنقولة
أو العقارية التي قد تكون مرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة أو من املحتمل أن تساهم في
توسيعها.
املقر االجتماعي 60ALLEE DES :
MANDARINES AIN SEBAA,
.CASABLANCA
املدة  99 :سنة ابتداء من تسجيلها
بالسجل التجاري.
الرأسمال االجتماعي  :يحدد
رأسمال الشركة في مبلغ  99.900درهم
محررة جميعها على الشكل التالي :
السيد امام السالوي 33.300
درهم ؛
السيد مهدي السالوي 33.300
درهم ؛
السيد محمد شريف السالوي
 33.300درهم
املجموع  99.900حصة.
الحصص  :تحدد الحصص في
 999حصة اجتماعية قيمة كل
حصة  100درهم محررة جميعها على
الشكل التالي :
السيد امام السالوي  333حصة ؛
السيد مهدي السالوي 333حصة ؛
السيد محمد شريف السالوي
 333حصة ؛
املجموع  999حصة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
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التسيير  :تسير الشركة ملدة غير
محددة من السيد امام السالوي
والسيد مهدي السالوي والسيد
محمد شريف السالوي وتلتزم
الشركة في جميع عقودها بالتوقيع
املنفرد ملسيرها السيد امام السالوي
والسيد مهدي السالوي والسيد
محمد شريف السالوي.
تم اإليداع القانوني باملركز الحهوي
لالستثمار بالدار البيضاء بتاريخ
 30يونيو  2022تحت رقم .548603
للخالصة والبيان
األستاذ محمد رشيد التدالوي
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األستاذ محمد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء
 67/69شارع موالي ادريس األول ،الطابق
األول ،الشقة رقم 3
0522 82 18 99 /0522 82 25 88
الفاكس 0522 82 15 42 :

ETAB TRAVAUX
SARL
شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد
رأسمالها االجتماعي  500.000 :درهم
إقامة الورود ،رقم  ،46مكتب 15
الطابق  ،2زنقة الباطنية،
الدار البيضاء

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه األستاذ
محمد رشيد التدالوي ،موثق بالدار
البيضاء بتاريخ  21يونيو 2022
وضع النظام األسا�سي للشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد
بالخصائص اآلتية :
التسمية ETAB TRAVAUX :
 SARLشركة محدودة املسؤولية.
الهدف االجتماعي  :تهدف الشركة
إلى القيام داخل أو خارج املغرب ب :
تشييد املباني السكنية وغير
السكنية ؛

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملركز الحهوي
تم االيداع القانوني باملحكمة
البناء العقاري وإدارة العقارات
بكافة أشكالها وطبقا لجميع األساليب لالستثمار بالدار البيضاء بتاريخ التجارية بالجديدة بتاريخ 6يوليو2022
بما في ذلك األعمال التكميلية للحرف  14يوليو  2022تحت رقم  .549925تحت رقم .28006
للخالصة والبيان
للخالصة والبيان
املتعلقة باإلنشاءات العقارية ؛
األستاذ محمد رشيد التدالوي
األستاذ محمد رشيد التدالوي
تطوير جميع األرا�ضي واملباني
236 P
237 P
الحضرية ،وال سيما عن طريق البناء
على حسابها الخاص أو بخالف ذلك
األستاذ محمد رشيد التدالوي
MAJENCY
موثق بالدار البيضاء
في امللكية املشتركة ؛
ل
SARL AU
 67/69شارع موالي ادريس األو  ،الطابق
اإلنشاءات الجديدة لجميع
األول ،الشقة رقم 3
تأسيس شركة
الوجهات وجميع األعم ؛
0522 82 18 99 /0522 82 25 88
بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط
وبشكل عام  :جميع العمليات
الفاكس 0522 82 15 42 :
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
التقنية أو الفنية أو التجارية
NASSIM EL FALAH
املحدودة بشريك واحد والتي تحمل
أو الصناعية أو املالية أو املنقولة
شركة محدودة املسؤولية
الخصائص التالية :
ذات شريك واحد
أو العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل
10.000.000
:
االجتماعي
أسمالها
ر
التسمية .MAJENCY :
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة
درهم
الصفة القانونية .SARL AU :
أو من املحتمل أن تساهم في توسيعها.
إقامة نجد الطابق األول ،تجزئة 33
الهدف االجتماعي :
املقر االجتماعي  :إقامة الورود،
الرقم  ،3الجديدة
وكالة االتصاالت السينمائية
رقم  46مكتب  ،15الطابق  ،2زنقة
السجل التجاري 14041 :
(مشغل) ؛
الباطنية ،الدار البيضاء.
التعريف الضريبي 40180967 :
املقاول املوسيقي واإلنتاج السمعي
بيع حصص اجتماعية
املدة  99 :سنة ابتداء من تسجيلها
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه البصري ؛
بالسجل التجاري.
ي
موثق
،
التدالو
رشيد
محمد
األستاذ
الرأسمال االجتماعي  :يحدد رأسمال
وكالة اتصاالت.
بالدار البيضاء بتاريخ  6يونيو 2022
الشركة في مبلغ  500.000درهم
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
فوت السيد محمد املهدي ايت مانة
محررة جميعها على الشكل التالي :
جميع حصصهم االجتماعية التي مقسمة إلى  1000حصة من فئة
السيد ياسن الدعلي  500.000يمتلكها في شركة  100 NASSIM ELدرهم للحصة الواحدة موزعة
درهم ؛
 FALAHشركة محدودة املسؤولية على الشكل التالي :
ذات شريك واحد وذلك لفائدة
املجموع  500.000حصة.
السيد مصطفى الطويل 1000
الحصص  :تحددالحصص في السيد .Abdelali ALIBAT
حصة.
نتج عن هذا التفويت ما يلي :
 5000حصة اجتماعية كل حصة
املدة  99 :سنة ابتداء من
استقالة السيد محمد املهدي
 100درهم محررة جميعها على ايت مانة من مهامه كمسير وحيد التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
الشكل التالي :
للشركة وتبعا لذلك تم تعيين السيد السجل التجاري.
السيد ياسين الدعلي  ،Abdelali ALIBAT 5000الحامل لبطاقة
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
حصة.
التعريف الوطنية  BB67529صالحة  31ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة
إلى غاية  26أكتوبر  2030كمسير
املجموع  5000 :حصة.
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير وحيد للشركة.
املقر االجتماعي  :ضاية عوا،
وعليه تلتزم الشركة NASSIM
إلى  31ديسمبر.
 EL FALAH SARL AUشركة عمارة  11طابق  2شقة  ،5أكدال،
التسيير  :تسير الشركة ملدة غير
محددة من طرف السيد ياسن محدودة املسؤولية بشريك وحيد الرباط.
املسير  :مصطفى الطويل.
الدعلي تلتزم الشركة في جميع بالتوقيع املنفرد في جميع عقودها
السجل التجاري .161703 :
عقودها بالتوقيع املنفرد ملسيرها ملسيرها الوحيد السيد Abdelali
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 ALIBATملدة غير محدودة.
السيد ياسن الدعلي.
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14390

AKJ CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات شريك واحد
يقدر رأسمالها ب  10.000 :درهم
املقر االجتماعي  :الرقم  ،45شارع
فرنسا ،الشقة رقم  ،8أكدال،
الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
في فاتح يوليو  2022ومسجل في
 12يوليو  2022تم تأسيس شركة
تحمل الخصائص التالية :
التسمية .AKJ CONSULTING :
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة وذات شريك واحد.
الهدف االجتماعي :
 - 1تكنولوجيا املعلومات (بيع
البرامج) ؛
 - 2تاجر في األجهزة ؛
 - 3مرشد في التسيير.
رأس املال  10.000 :درهم مقسمة
إلى  100حصة 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  :الرقم ،45
شارع فرنسا ،الشقة رقم  ،8أكدال،
الرباط.
التسيير  :السيدة كوثر عائدي،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  A749597كمسيرة وحيدة في
الشركة ملدة غير محدودة.
توزيع األرباح  :من األرباح الصافية
تؤخذ  %5لتكوين االحتياط القانوني
والباقي يوزع بين الشركاء.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 19يوليو  2022تحت رقم 126435
(.)RC N° 161655
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RAZANE BEAUTY
& COIFFURE ESTHETIQUE
SPA
SARL AU

حل الشركة

بعد عقد الجمع العام للشركة
RAZANE BEAUTY COIFFURE
ESTHETIQUE & SPA SARL AU
املتواجد باملقر التالي  :حي دائرة زارقوني
رقم  128مركز الصخيرات ،الرباط
رأسمالها  100.000درهم اجتمعوا
ليقرروا ما يلي :
حل الشركة اعتبارا من  6يوليو
.2022
تعيين املصفية هند الباز.
تحديد مقر التصفية  :حي دائرة
زارقوني ،رقم  128مركز الصخيرات،
الرباط.
تم إجراء اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  18يوليو 2022
تحت الرقم .8547
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A2L CHANGE
SARL AU
رأسمالها  2.000.000درهم
بمقت�ضى محضر للجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  27يونيو
 2022باملقر االجتماعي لشركة «A2L
 »CHANGEذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد ،قرر الشريك الوحيد
ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من بريستجيا رياض األندلس تجزئة
س محل رقم  1حي الرياض الرباط
إلى اوالد امطاع محل رقم  ،1إقامة
أمجاد «ب» تمارة.
استقالة املسير الحالي السيد
محمد أنيس قباج وتعيين اآلنسة
رانيا قباج كمسيرة جديدة للشركة
ملدة غير محدودة.
صالحيات املسير الجديد.
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تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  19يوليو  2022تحت
رقم  ،126461سجل تجاري رقم
.161679
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تحديث النظام األسا�سي للشركة
مع التغييرات السابقة.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  7يوليو  2022تحت
رقم  ،126274سجل تجاري رقم
 ،135123ثم بالسجل التجاري
HBI SERVICE
باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 19
SARL AU
يوليو  2022تحت رقم  8552سجل
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تجاري رقم .136815
الرباط بتاريخ  26ماي  2022قد
 241 Pتم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة.
BOUTIQUE BY SAF
التسمية HBI SERVICE SARL :
SARL
.AU
الهدف االجتماعي  :أشغال
رأسمالها  100.000درهم
صناعية.
تأسيس
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط
بتاريخ  22يونيو  2022تم تأسيس مقسمة إلى  1.000حصة من فئة
شركة ذات املسؤولية املحدودة  100درهم للحصة الواحدة :
عبد املالك حيدة  1.000 :حصة.
تحمل الخصائص التالية :
املدة  99 :سنة ابتداء من
التسمية  BOUTIQUE BY« :التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
.»SAF
السجل التجاري.
الهدف االجتماعي  :بيع املالبس
السنة املالية  :من فاتح يناير
الجاهزة واألكسسوارات ،خياطة إلى  31ديسمبر من كل سنة
حديثة وتقليدية.
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
املقر االجتماعي  :إقام رياض ،التسجيل.
املقر  :رقم  26تجزئة بنعاشر
عمارة  ،3الشقة  ،11شارع الزيتون،
ي
ممر ابو بكر القادر احصين سال
حي الرياض ،الرباط.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال الجديدة  -سال.
املسير  :عبد املالك حيدة.
الشركة في  100.000درهم مقسمة
رقم التقييد بالسجل التجاري
إلى  1000حصة من فئة  100درهم
.36231
للحصة الواحدة موزعة على الشكل
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التالي :
السيدة بهيجة الوضاحي 600 :
AHADRI CAR
حصة.
شركة ذات مسؤولية محدودة
السيدة صفية حليم  400 :حصة.
بشريك وحيد
التسيير  :السيدة بهيجة الوضاحي
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  43 :زنقة  552حي
مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
سيدي علي بن يخلف بركان
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 - Iبمقت�ضى عقد عرفي في  6أبريل
 31ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة
 2022ببركان ،تم إعداد القانون
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املدة  99 :سنة ابتداء من التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع املحدودة بشريك وحيد وذات
املميزات التالية :
السجل التجاري.
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التسمية « :احضري كار» شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد.
الهدف  :هدف الشركة كراء
السيارات.
املقر االجتماعي  43 :زنقة 552
حي سيدي علي بن يخلف بركان.
املدة  :مدة الشركة  99سنة
ابتداء من تأسيسها النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :الرأسمال
االجتماعي محدد في مبلغ 100.000
درهم مقسم إلى  1.000حصة
اجتماعية من فئة  100درهم للواحد
مكتتبة كلها تم أداؤها وتقسيمها على
الشكل التالي :
السيد احضري محمد 1000 :
حصة اجتماعية.
املجموع  1000 :حصة اجتماعية.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد موساوي حسن غير شريك
ملدة غير محددة.
 - IIتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية ببركان في
 6يونيو  2022تحت رقم .319/2022
السجل التجاري رقم .8531
ملخص قصد النشر
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ائتمانية القدس
 10زنقة بكين شقة رقم  3املحيط الرباط

ART & ARCHITECTURE

شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد
 15شارع الحسن الثاني مكتب رقم 5
الطابق  7القنيطرة

تعديالت قانونية للشركة
تحويل املقر االجتماعي

بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  7يونيو
 2022تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من العنوان التالي  :شارع الحسن 2
مكتب رقم  5الطابق  5القنيطرة إلى
 15شارع الحسن  2مكتب رقم 5
الطابق  7القنيطرة.

تعديل القانوني األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  18يوليو 2022
تحت رقم السجل الترتيبي رقم 2797
والسجل التجاري .54765
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GEOCENTRAL AFRICA
«»GCA

تفويت حصص الشركة

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة
في  30يوليو  ،2017قرر الجمع العام
االستثنائي لشركة «GEOCENTRAL
 »AFRICA «GCAش.م.م رأسمالها
 100.000درهم مقرها الرئي�سي في
املحمدية منطقة جنان رقم  10العليا
الطابق األر�ضي ،ما يلي :
نقل  150حصة اجتماعية التي
في حوزة السيد الطيب القاردي
إلى السيدة حجام سلمى وأصبح
بالتالي مجموع الحصص االجتماعية
الجديدة كالتالي :
السيد الطيب القاردي 550
حصة اجتماعية  +السيد عبد
الصمد نجين  300حصة اجتماعية
 السيدة حجام سلمى  150حصةاجتماعية.
استقالة السيدة مسرار هاجر
وأصبح بالتالي املسير الوحيد للشركة
هو السيدة حجام سلمى مدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد باتفاق ضمني،
تلتزم الشركة قانونا ،لجميع األعمال
املتعلقة بها ،بتوقيع املسير باستثناء
األعمال الواردة أدناه ،وكذلك تلتزم
بجميع العمليات املصرفية بتوقيع
الشريك السيد الطيب القاردي.
وقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
باملحمدية بتاريخ  20يوليو 2022
تحت رقم .1395
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14391

LYKJ

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000 :درهم
مقر الشركة  ،15 :شارع األبطال
رقم  4أكدال  -الرباط
س.ت (الرباط) رقم 152177
تبعا لعقد عرفي مؤرخ بالرباط
في  20يونيو  ،2022فوتت السيدة
عبلة بوفارس ()ABLA BOUFARES
مائة وسبعة وستين ( )167حصة
تابعة للشركة لفائدة السيدة
أمينة بن الشاهد الوزاني (AMINA
 ،)BENCHAHED OUAZZANIالتي
تملكها في رأسمال الشركة.
تبعا لعقد عرفي مؤرخ بالرباط في
 20يونيو  ،2022فوتت السيدة نجوى
بناني الزياتني (NAJOUA BENNANI
 )ZIATNIثالثة وثمانين ( )83حصة
تابعة للشركة لفائدة السيدة
أمينة بن الشاهد الوزاني (AMINA
 ،)BENCHAHED OUAZZANIالتي
تملكها في رأسمال الشركة.
تبعا لعقد عرفي مؤرخ بالرباط
في  20يونيو  ،2022فوتت
السيد يوسف مزور (YOUSSEF
 )MEZZOURثالثة وثمانين ()83
حصة تابعة للشركة لفائدة السيدة
أمينة بن الشاهد الوزاني (AMINA
 ،)BENCHAHED OUAZZANIالتي
تملكها في رأسمال الشركة.
تبعا لهذه التفويتات للحصص
التابعة للشركة ،أصبح توزيع حقوق
الرأسمال كما يلي :
السيدة عبلة بوفارس 33.300 :
درهم.
السيدة نجوى بناني الزياتني :
 16.700درهم.
السيد يوسف مزور 16.700 :
درهم.
السيدة أمينة بن الشاهد الوزاني :
 33.300درهم.
أي ما مجموعه  100.000 :درهم.
 - IIIقام الجمع العام غير العادي
بتاريخ  20يونيو  2022بما يلي :

اإلشهاد بتحقيق تفويتات
ثالثمائة وثالثة وثالثين ( )333حصة
تابعة للشركة املذكورة أعاله.
قرار تعديل طرق توقيع الشركة
للشركاء الثالثة في التسيير.
تأكيد عند الحاجة بأن عنوان
املقر االجتماعي للشركة كائن بـ ،15
شارع األبطال رقم  4أكدال  -الرباط.
وفقا لنص عقد تجديد عقدة
التوطين املصححة في  15يونيو
 2022مع شركة التوطين APIMO
.SERVICE
ونتيجة ملا سبق ،قرر الجمع العام
تعديل البنود  6و  7و 13من النظام
األسا�سي للشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
في  4يوليو  2022تحت رقم .126126
عن إعالن
اإلدارة املسيرة
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PROLIM

SARL
تبعا للجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  28يونيو  2022قرر
الشركاء لشركة « »PROLIMش.م.م
رأسمالها  100.000درهم ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة إلى
إقامة فيدال ي د س  ،1رقم ،71
شارع املقاومة ،حي املحيط ،الرباط.
إعادة تعيين السيدة مسعودي
خديجة كمديرة.
توسيع الهدف االجتماعي للشركة
بإضافة األنشطة التالية  :تقديم
الطعام الجماعي ،مشغل مطعم،
منظم حفالت ،بيع املواد الغذائية،
تقديم الطعام للشركات واملجتمعات.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  13يوليو 2022
تحت رقم .91971
من أجل االستخالص والبيان
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STE TECHNO PLI

شركة موبيلتك سويس

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
دوار أوالد العيا�شي عامر بوقنادل
سال

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الطابق  7رقم  14مكاتب املهدي
شارع املقاومة املدينة الجديدة
مكناس
رقم السجل التجاري 56789
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريخ فاتح أبريل  2022تم تأسيس
شركة ذات الخصائص التالية :
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
اسم الشركة  :موبيلتك سويس.
النشاط االجتماعي  :هندسة
املعلوميات استشارات إدارة
تكنولوجيا املعلومات.
املقر التجاري  :الطابق  7رقم 14
مكاتب املهدي شارع املقاومة املدينة
الجديدة مكناس.
املدة  99 :سنة ابتداء من تسجيلها
بالسجل التجاري.
رأسمال الشركة  :تم تحديد رأس
املال بمبلغ  30.000درهم مقسمة إلى
 60حصة بقيمة  500درهم للحصة
مقسم كاآلتي :
السيدة شونتال الكسندرا كومبي
بمبلغ  16.500درهم مقسمة إلى 33
حصة.
السيد العاطفي املصطفى بمبلغ
 9.000درهم مقسمة إلى  18حصة.
السيد جعفر عادل بمبلغ 4500
درهم مقسمة إلى  9حصص.
للتسيير تم تعيين السيد جعفر
عادل الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  V179161القاطن ب  14زنقة
هارون الرشيد املدينة الجديدة
مكناس.
اإليداع القانوني تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بمكناس
بتاريخ  21يوليو  2022تحت رقم
.2735

تأسيس

بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ
بتاريخ  15يونيو  2022بسال تم
إعداد القانون األسا�سي للشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد ذات املميزات التالية :
التسمية STE TECHNO PLI :
.SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد.
املقر االجتماعي  :دوار أوالد
العيا�شي عامر بوقنادل سال امللك
املسمى سهب العليا املحدود قبلة
ويسار العربي بن الحاج إدريس
ومسعود ولد العريبي ويمينا عاشور
ملجلد وجوفا الطريق الرئيسية.
رأسمال الشركة  :محدد في
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية محددة بمبلغ 100
درهم للحصة الواحدة مقسمة كما
يلي :
السيد بنعاشر ملجلد 1000 :
حصة.
الهدف  :طي ولف الصفائح
املعدنية ،األشغال املختلفة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيس الشركة.
السنة التجارية  :ابتداء من فاتح
يناير إلى غاية  31ديسمبر.
التسيير  :الشركة مسيرة من طرف
السيد بنعاشر ملجلد.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  18يوليو  2022تحت رقم
.36249
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لإليداع والنشر
التسيير

SOCIETE AFRICAINE
DE REALISATION ET
AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE

«»SARAH
شركة محدودة املسؤولية
ذات رأسمال  8.000.000 :درهم
سيتي املامونية عمارة  3شقة 20
تابريكت  -سال

هبات بالحصص االجتماعية
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 - 1املصادقة على حسابات
الشركة املوقوفة يوم  25ماي 2022
وأيضا العقود املحررة من طرف
املسير جاد غالم وكذلك إبراء ذمته
النهائية من التسيير.
 - 2الحل املسبق لشركة «BATON
 »ROUGE INVESTشركة محدودة
املسؤولية بشريك وحيد ابتداء من
 26ماي  2022وتحديد مقر التصفية
باملقر االجتماعي للشركة والكائن ب
رقم  101شارع املسيرة الخضراء
بطانة سال.
 - 3تعيين السيد جاد غالم
كمصفي لشركة «BATON ROUGE
 »INVESTشركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد والتأكد من قبوله.
 - IIاإليداع القانوني تم باملحكمة
االبتدائية بسال يوم  14يوليو 2022
تحت رقم .39237
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 - Iبمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي املؤرخ بسال يوم  24ماي
 2022قرر شركاء شركة «SOCIETE
AFRICAINE DE REALISATION
ET
AMENAGEMENT
 »HYDRAULIQUE «SARAHشركة
محدودة املسؤولية القرارات التالية :
 - 1املوافقة على هبة بالحصص
االجتماعية التي تم تنفيذها بتاريخ
 24ماي  2022وتتضمن التفاصيل
التالية :
 77حصة اجتماعية قيمة
الواحدة منها  100درهم تنتمي
للسيدة أمنة الرحموني تابعة لشركة
« »SARAHتعطى جميعها للسيد
األستاذ عبد الفتاح الشافعي
موثق
عدنان شهابي.
يعتبر الجمع العام أن هبة
SEA VIEW CAFE
الحصص االجتماعية شرعية وتم
RESTAURANT
إبالغ الشركة بالشكل الصحيح.
SARL
 - 2التعديل املترتب عن املادة  6و
تفويت حصص اجتماعية في شركة
 7من القانون األسا�سي للشركة.
ذات املسؤولية املحدودة
 - IIاإليداع القانوني تم باملحكمة
االبتدائية بسال يوم  16يونيو 2022
بمقت�ضى عقد توثيقي محرر
تحت رقم .38097
بتاريخي  18أبريل و  19يونيو ،2022
251 P
من طرف األستاذ عبد الفتاح
الشافعي ،املوثق بمدينة القنيطرة،
BATON ROUGE INVEST
تم تفويت حصص اجتماعية في
شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد
الشركة ذات املسؤولية املحدودة التي
شارع
101
املقر االجتماعي  :رقم
تحمل تسمية SEA VIEW CAFE :
املسيرة الخضراء بطانة سال
 ،RESTAURANT SARLواملسجلة
الحل املسبق
بالسجل التجاري بالقنيطرة تحت
 - Iتبعا ملحضر القرارات املؤرخ
بسال يوم  26ماي  2022قرر الشريك رقم  58725وذلك وفقا للبيانات
الوحيد لشركة « BATON ROUGEاآلتية :
العدد اإلجمالي للحصص موضوع
 »INVESTشركة محدودة املسؤولية
التفويت  332 :حصة.
 250 Pبشريك وحيد القرارات التالية :

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

تعيين املفوتين وتفصيل الحصص
املفوتة :
السيد نور السعيد مشليوي -
الحصص املفوتة  166حصة.
السيد سعيد حجام  -الحصص
املفوتة  166حصة.
املفوت له :
السيد رضوان حجام.
املجموع  332 :حصة.
وعلى إثر هذا التفويت بقي
املفوتان مالكين في الشركة للحصص
التالية :
السيد نور السعيد مشليوي :
 134حصة.
السيد سعيد حجام  234 :حصة.
في حين لم يطرأ أي تغيير على
الحصص العائدة لباقي الشركاء.
تم اإليداع القانوني لعقد تفويت
الحصص بكتابة ضبط املحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .2658
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STE LSF CENTER

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر االجتماعي  :زاوية زنقة محمد
غرنيط وزنقة ابن بطوطة رقم 41
إقامة التوفيق بالطابق بين أر�ضي
املكتب رقم  - 1القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 8يونيو  2022ومصحح اإلمضاءات
بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة
القنيطرة تم إعداد القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
باملواصفات التالية :
التسمية .STE LSF CENTER :
الشكل القانوني للشركة  :شركة
ذات املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي للشركة  :زاوية
زنقة محمد غرنيط وزنقة ابن
بطوطة رقم  41إقامة التوفيق
بالطابق بين أر�ضي املكتب رقم - 1
القنيطرة.

الهدف االجتماعي  :الغرض من
الشركة في املغرب أو خارجه ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،سواء لنفسها أو
لغيرها أو مساهمة في :
أنشطة مراكز االتصال.
مركز التدريب والدعم.
مقاول األعمال املتنوعة.
وبشكل عام ،جميع العمليات
التجارية ،املالية ،الصناعية،
العقارية ،الحرفيةـ والخدماتية،
جميعها لحساب الشركة ،واملرتبط
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف
االجتماعي لتطوير الشركة.
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99سنة منذ تاريخ التأسيس.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  100.000درهم مقسمة
على  1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة موزعة كالتالي :
السيد لصفر يوسف 34.000 :
درهم  340 :حصة اجتماعية.
السيدة خولة بويهات 33.000 :
درهم  330حصة اجتماعية.
السيدة عرابة سامية 33.000 :
درهم  330حصة اجتماعية.
التسيير  :الشركة يسيرها السيد
لصفر يوسف وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بمصلحة السجل التجاري ملدينة
القنيطرة بتاريخ  7يوليو  2022تحت
رقم .65921
لإليداع والبيان
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ACADEMIE SPECIALISEE
DES METIERS ET DES
COMPETENCES PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة
بمسير وحيد

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالقنيطرة بتاريخ  4يوليو ،2022
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
ACADEMIE
SPECIALISEE
DES METIERS ET DES
COMPETENCES
PRIVEE
بالخصائص التالية :

14393

التسمية  :شركة «ACADEMIE
SPECIALISEE DES METIERS ET
.»DES COMPETENCES PRIVEE
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بمسير وحيد.
املقر االجتماعي  :إقامة نرجس
زاوية موالي عبد العزيز وأبو بكر
الصديق ،القنيطرة.
غرض الشركة  :يكون غرض
الشركة :
مستشار إداري.
وبصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،العقارية
واملالية التي لها عالقة بنشاط
الشركة والتي من شأنها املساهمة في
تنمية الشركة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
تأسيسها النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسمة إلى  1.000حصة
بقيمة  100درهم للواحدة سدد
ثمنها كاملة من طرف السيدة نسيم
الصباح الطريبق.
التسيير  :يسير الشركة السيدة
نسيم الصباح الطريبق.
وقيدت الشركة بالسجل التجاري
لدى املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
تحت رقم .66013
بمثابة ومقت�ضى
املسير

255 P

SOCIETE MAROCAINE
D’IMPORTATION
TECHNIQUE

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  47 :زنقة عمر ابن
العاص إقامة إسماعيل مكتب رقم
 4القنيطرة

تأسيس شركة

أوال  :بمقت�ضى عقد عرفي سجل
بالقنيطرة ،بتاريخ  22يونيو ،2022
حرر القانون األسا�سي لشركة
محدودة املسؤولية املحدودة ذات
شريك وحيد تحمل املواصفات
التالية :
SOCIETE
:
التسمية
MAROCAINE D’IMPORTATION
.TECHNIQUE SARL AU
الهدف  :هدف الشركة :
تاجر مستورد يبيع بالجملة.
تاجر مستورد يبيع بنصف
الجملة.
املقر االجتماعي  47 :زنقة عمر
ابن العاص إقامة إسماعيل مكتب
رقم  4القنيطرة.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد رأس
املال في مبلغ  100.000درهم مقسمة
على  1000حصة بقيمة  100درهم
للواحدة موزعة بين شريك واحد على
الشكل التالي :
السيد مجدوبي عبد الجليل :
 1000حصة.
املجموع  1000 :حصة.
اإلدارة  :تدار الشركة من قبل :
السيدة زينب العلمي املسيرة (غير
شريكة) الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .AB637312
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل
بالسجل التجاري.
الحصص  :تم تسديد كافة
الحصص نقدا بما قدره 100.000
درهم .أودعت في حساب الشركة.
ثانيا  :اإليداع القانوني  :تم
تسجيل الشركة بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 19يوليو  2022تحت رقم .66015
للخالصة والبيان
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14394

SOCIETE AL ALAMIYA
D’ENGINS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  2.100.000درهم
املقر االجتماعي  :زنقة القا�ضي
التازي شقة  10السعادة العالية
املحمدية

رفع رأسمال الشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي بتاريخ  4يوليو 2022
لشركة «SOCIETE AL ALAMIYA
 »D’ENGINSشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد تقرر ما يلي :
قرر الشريك الوحيد رفع رأسمال
الشركة من  100.000درهم إلى
 2.100.000درهم وذلك بإضافة
مبلغ  2.000.000درهم ليصبح
إجمالي الحصص  21.000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة.
تعديل الفصل  6و  7من القانون
األسا�سي للشركة كالتالي :
حدد رأسمال الشركة في مبلغ
 2.100.000درهم مقسم إلى 21.000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للحصة موزعة كالتالي :
السيد سعيد تلموست 21.000 :
حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية تحت رقم
 1599بتاريخ  20يوليو .2022
257 P

التسمية MOUNIR SBI SARL :
.AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤوليةاملحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :سوق الحد أوالد
جلول دوار أوالد زيان الطابق األول
بنمنصور القنيطرة.
الهدف ENSEIGNEMENT :
DE LA CONDUITE ET DE LA
.SECURITE ROUTIERE
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد منير
السبيعي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم التقييد بالسجل التجاري لدى
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  65917بتاريخ  7يوليو .2022
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EL KESSIOUI RENT CARS
شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
رأسمالها  300.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :زاوية زنقة
االستقالل وزنقة امليناء إقامة البيرال
عمارة  Aمكتب رقم  3القنيطرة

تأسيس

MOUNIR SBI
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
بالقنيطرة ،تم تأسيس شركة ذات
بشريك وحيد
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات
رأسمالها  100.000 :درهم
التالية :
مقرها االجتماعي  :سوق الحد أوالد
التسمية EL KESSIOUI RENT :
جلول دوار أوالد زيان الطابق األول
.CARS SARL
بنمنصور القنيطرة
الشكل القانوني  :شركة ذات
تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي  :زاوية زنقة
بالقنيطرة ،تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد االستقالل وزنقة امليناء إقامة البيرال
ذات املواصفات التالية :
عمارة  Aمكتب رقم  3القنيطرة.
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تم التقييد بالسجل التجاري لدى
الهدف :
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
كراء السيارات بدون سائق.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال رقم  66065بتاريخ  21يوليو .2022
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الشركة في مبلغ  300.000درهم
مقسم إلى  3.000حصة اجتماعية
ASS SOUIF TRANS
بقيمة  100درهم للواحدة.
SARL
املدة  99 :سنة.
بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في
التسيير  :أسند إلى السيد محمد
القنيطرة بتاريخ  19يونيو  ،2022تم
القصيوي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى االتفاق على القانون األسا�سي لشركة
ذات الخصائص التالية :
 31ديسمبر.
التسمية ASS SOUIF TRANS :
تم التقييد بالسجل التجاري لدى
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت .SARL
رقم  66023بتاريخ  19يوليو .2022
الشكل القانوني  :شركة ذات
 259 Pاملسؤولية املحدودة.
الغرض  :النقل الشخ�صي.
املركز االجتماعي  48 :شارع أبو
SOCIETE BENTALEB FRITE
بكر الصديق إقامة إيمان مكتب - 2
شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
القنيطرة.
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
الرأسمال  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :الصياد  1رقم مقسمة إلى  1.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة الواحدة.
 346القنيطرة
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل إلى  31ديسمبر من كل سنة.
األرباح  % 5 :االحتياطي القانوني
بالقنيطرة ،تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد والباقي بعد املداولة.
التسيير  :عين قانونيا لتسيير
ذات املواصفات التالية :
التسمية  SOCIETE BENTALEB :الشركة وملدة غير محدودة كمسير
وحيد السيد .ABDENNABI SOUIF
.FRITE SARL AU
تم تسجيل الشركة في املحكمة
الشكل القانوني  :شركة ذات
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  18يوليو
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :الصياد  1رقم  2022تحت رقم .65975
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 346القنيطرة.
الهدف Conditionnement et :
M&H VROOM
.Emballage
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية مقرها االجتماعي  :رقم  2عمارة 25
شارع االستقال القنيطرة
بقيمة  100درهم للواحدة.
تأسيس
املدة  99 :سنة.
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
التسيير  :أسند إلى السيد بنطالب
ن
بالقنيطرة ،تم وضع القانو األسا�سي
خالد.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى لشركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات املواصفات التالية :
 31ديسمبر.
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التجميل

بيع مستحضرات
بالتقسيط.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد مراد
حكامي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم التقييد بالسجل التجاري لدى
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  65979بتاريخ  18يوليو .2022
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التسمية M&H VROOM :
.SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي  :رقم  2عمارة 25
شارع االستقال القنيطرة.
الهدف  :كراء السيارات.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد MEHDI
.CHARNOUBI
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
ERR AHMED TRANS
تم التقييد بالسجل التجاري لدى
SARL AU
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
بمقت�ضى العقد العرفي املحرر في
رقم  65991بتاريخ  18يوليو  .2022القنيطرة بتاريخ  20يونيو  ،2022تم
 262 Pاالتفاق على القانون األسا�سي لشركة
ذات الخصائص التالية :
FRAGRANICH
التسمية .ERR AHMED TRANS :
الشكل القانوني  :شركة ذات
شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
املسؤولية املحدودة ذات مساهم
بشريك وحيد
واحد.
رأسمالها  100.000 :درهم
الغرض  :نقل البضائع وطنيا
مقرها االجتماعي  :زاوية زنقة 134
وزنقة  65بلوك  Aعمارة  A2الطابق ودوليا.
استيراد /تصدير.
األول شقة رقم  9نسيم البحر
املركز االجتماعي  48 :شارع أبو
القنيطرة
بكر الصديق إقامة إيمان مكتب - 2
تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل القنيطرة.
الرأسمال  100.000 :درهم
بالقنيطرة ،تم تأسيس شركة ذات
مقسمة إلى  1.000حصة اجتماعية
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
بقيمة  100درهم للحصة الواحدة.
ذات املواصفات التالية :
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
التسمية FRAGRANICH SARL :
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
.AU
األرباح  % 5 :االحتياطي القانوني
الشكل القانوني  :شركة ذات والباقي بعد املداولة.
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
التسيير  :عين قانونيا لتسيير
املقر االجتماعي  :زاوية زنقة  134الشركة وملدة غير محدودة السيد
وزنقة  65بلوك  Aعمارة  A2الطابق .AHMED ERREBBAHI
األول شقة رقم  9نسيم البحر
تم تسجيل الشركة في املحكمة
القنيطرة.
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  19يوليو
موضوع الشركة  :االستيراد  2022تحت رقم .65999
264 P
والتصدير.
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SCHOOL BUS FZ

شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  13 :زنقة كرد علي
إقامة الريفييرا رقم  19الطابق 6
القنيطرة

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
ذات املواصفات التالية :
التسمية SOCIETE 2AAD :
.TRAV SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :مكتب رقم
 7زاوية زنقة أحمد شوقي ومحمد
غرنيط بلوك  Cإقامة الليمون فال
فلوري القنيطرة.
موضوع الشركة  :املقاولة في
األشغال املختلفة أو البناء.
نقل األشخاص.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيدة
.AICHA SAAIDATE
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم التقييد بالسجل التجاري لدى
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم .63947
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بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
ذات املواصفات التالية :
التسمية SCHOOL BUS FZ :
.SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  13 :زنقة كرد
علي إقامة الريفييرا رقم  19الطابق 6
القنيطرة.
موضوع الشركة  :املقاولة في
النقل املدر�سي.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيدة فاطمة
الزهراء ايتلمين.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى SOCIETE MI GANA COFFEE
 31ديسمبر.
شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
ي
تم التقييد بالسجل التجار لدى
رأسمالها  100.000 :درهم
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت مقرها االجتماعي  :أوالد اوجيه بلوك
رقم .66011
 Lرقم  34متجر  2و  3القنيطرة
265 P
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
SOCIETE 2AAD TRAV
بالقنيطرة ،تم تأسيس شركة ذات
شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات
بشريك وحيد
التالية :
رأسمالها  100.000 :درهم
التسمية MI GANA COFFEE :
مقرها االجتماعي  :مكتب رقم  7زاوية .SARL
زنقة أحمد شوقي ومحمد غرنيط
الشكل القانوني  :شركة ذات
بلوك  Cإقامة الليمون فال فلوري املسؤولية املحدودة.
القنيطرة
املقر االجتماعي  :أوالد اوجيه
بلوك  Lرقم  34متجر  2و  3القنيطرة.
تأسيس

الجريدة الرسمية
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موضوع الشركة EXPLOITANT :
.MILK BAR
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيدة نعيمة
األمين والسيد حسن األمين.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم التقييد بالسجل التجاري لدى
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم .66075
267 P

SAADI CACH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
املقر االجتماعي  :رقم  26زنقة 35
القنيطرة
السجل التجاري  58637القنيطرة

تعيين مسير جديد

إلى العنوان الجديد  :جنان نهضة
عمارة  23شقة رقم  6حي النهضة
الرباط.
بيع حصص السيد السرحاني
مصطفى والسيد عبد هللا املرزاق
كاملة والتي تقدر ب  500حصة بمبلغ
 50.000درهم إلى السيد سفيان
السرحاني والسيدة مروى الزيتوني.
استقالة وتبرئة السيد السرحاني
مصطفى والسيد عبد هللا املرزاق
وتعيين السيد سفيان السرحاني
والسيدة مروى الزيتوني كمسيرين
جديدين للشركة.
زيادة رأس املال  :يتم تحديد رأس
املال مبدئيا بمبلغ  100.000درهم
ليصل إلى  500.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة من طرفين
املسيرين  :السيد سفيان السرحاني
والسيدة مروى الزيتوني والسيدة
امينة ناصر والسيد العوفيف حماني
ملدة غير محددة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  18يوليو  2022تحت رقم
.126408
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بمقت�ضى محضر الجمع العام
غير العادي لشركة «»SAADI CACH
SOHAMRI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SARL AU
بشريك وحيد تقرر ما يلي :
شركة محدودة املسؤولية
السيدة  SAADI HAJARتقدم
ذات الشريك الواحد
استقالتها من مهام تسيير الشركة رأسمال الشركة  100.000 :درهم
وتعيين السيد ياسر السعدي مسير
املقر االجتماعي  6 :إقامة نسيم
جديد للشركة.
البحر  7بلوك  1عمارة  Fالشقة 41
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بوقنادل سال
بمقت�ضى عقد عرفي حرر يوم 31
االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم
ماي  2022بسال تم تأسيس الجمع
 91973بتاريخ  15يوليو .2022
 268 Pالعام االستثنائي للمصادقة على ما
يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى
STE MS GRAND PROJECT
العنوان التالي  6 :إقامة نسيم البحر
SARL
 7بلوك  1عمارة  Fالشقة  41بوقنادل
بمقت�ضى املحضر املؤرخ بتمارة سال.
بتاريخ  27يونيو  2022تم تغيير
تفويت الحصص االجتماعية
بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي  :والتي تقدر ب  250حصة بقيمة 100
تم تغيير مقر الشركة من عنوان درهم للحصة من طرف حمريطة
 :عمارة  30شقة رقم  8شارع موالي شرف الدين لفائدة السيد حمريطة
ادريس والتي تساوي  25.000درهم.
احمد لوكيلي حسان الرباط.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تحويل الشكل القانوني للشركة
إلى شركة محدودة املسؤولية ذات االبتدائية بتمارة بتاريخ  20يوليو
 2022تحت رقم .8561
الشريك الواحد.
272 P
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال تحت رقم  664بتاريخ
RADIOLOGIE TILILA
 19يوليو .2022
الشركة املدنية املهنية لألطباء
بمثابة مقتطف وبيان
رأسمالها  600.000درهم
270 P
مقرها االجتماعي حي األمير ولي العهد
زنقة أوجاج أكادير
MADIG
بمقت�ضى محضر الجمع العام
SARL AU
االستثنائي بتاريخ فاتح يوليو 2022
حل الشركة
بأكادير لشركة RADIOLOGIE
على إثر محضر الجمع العام  TILILAالشركة املدنية املهنية
االستثنائي لشركة  MADIG SARLلألطباء ،قرر الشركاء :
 AUبتاريخ  15يوليو  2022تقرر ما
السيد عطاف مصطفى يمتلك
يلي :
 3000حصة بقيمة  100درهم
حل الشركة  .MADIG SARL AUللحصة.
السيدة ثورية املندلي تمتلك
تسمية مصف للشركة في شخص
السيد املرتقي أسامة الحامل لبطاقة  3000حصة بقيمة  100درهم
التعريف الوطنية رقم  .AD214298للحصة.
رفع رأسمال الشركة من 600.000
جعل مقر االجتماعي للشركة
درهم إلى  1.260.000درهم بإضافة
والكائن رقم  757حي املسيرة 1
 6600حصة بقيمة  100درهم
الطابق السفلي تمارة كمقر لتصفية للحصة عن طريق الحساب الجاري
حسابات الشركة.
للشريك السيد عطاف مصطفى.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وبالتالي أصبح رأسمال الشركة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  20يوليو  1.260.000درهم مقسمة على
 2022تحت رقم .8562
الشكل التالي :
السيد عطاف مصطفى يمتلك
271 P
 9600حصة بقيمة إجمالية تقدر بـ
 960.000درهم.
BLURIZON
السيدة ثورية املندلي تمتلك
SARL AU
 3000حصة بقيمة إجمالية تقدر بـ
حل الشركة
 300.000درهم.
على إثر محضر الجمع العام
273 P
االستثنائي لشركة BLURIZON
 SARL AUبتاريخ فاتح يوليو DIGITAL MANAGEMENT 2022
تقرر ما يلي :
CONSEIL & SOLUTION
حل الشركة BLURIZON SARL
شركة محدودة املسؤولية
.AU
رأسمالها  100.000 :درهم
تسمية مصف للشركة في شخص املقر االجتماعي  ،15 :شارع األبطال،
شقة  ،4أكدال ،الرباط
السيد محمد ياسين ازعيرك الحامل
تأسيس شركة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
.AA39212
جعل مقر االجتماعي للشركة  22يونيو  2022بالرباط ،قد تم
والكائن  1845املسيرة  1تمارة كمقر تأسيس شركة محدودة املسؤولية
والتي تحمل الخصائص التالية :
لتصفية حسابات الشركة.
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DIGITAL
:
التسمية
& MANAGEMENT CONSEIL
SOLUTION
الهدف االجتماعي  :استشارات في
التسويق الرقمي.
املقر االجتماعي  ،15 :شارع
األبطال ،شقة  ،4أكدال ،الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
املساهمون :
السيد االميري عمر بهاء الدين،
القاطن ب  12شارع السرو ،تجزئة
نبابيا ،السوي�سي ،الرباط.
السيدة الركاني سلمى ،القاطنة
بزنقة اوالد البوزيري ،عمارة ،16
شقة  ،12إقامة الربيع مابيال،
الرباط.
ي
السيدة العلو اإلسماعيلي
فاطمة الزهراء ،القاطنة بدبي ص.ب
 85411اإلمارات العربية املتحدة.
التسيير :
السيدة الركاني سلمى ،القاطنة
بزنقة اوالد البوزيري ،عمارة ،16
شقة  ،12إقامة الربيع مابيال،
الرباط.
السيدة العلوي اإلسماعيلي
فاطمة الزهراء ،القاطنة بدبي ص.ب
 85411اإلمارات العربية املتحدة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بالرباط ،في
 21يونيو  2022ومسجل تحت رقم
.161721
عن الشركة
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SQUARE VILLAGE
SARL
سكوار فيالج

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 12ماي  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة لها املميزات
التالية :

الجريدة الرسمية

التسمية  :سكوار فيالج.
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
غرض الشركة :
تشغيل وإدارة محطات الخدمة
والوقود وتشغيل وإدارة املجمعات
السياحية واملنتجات الصحية
واملقاهي واملطاعم.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي زاوية زنقة تيهونفيل وشارع
الزرقطوني الدار البيضاء.
الرأسمال االجتماعي  :يرتفع
الرأسمال االجتماعي إلى 100.000
درهم مقسم إلى  1000حصة 100
درهم مكتتبة ومحررة بالكل ومعطاة
للشركاء بنسب حصصهم للواحدة.
شركة زيدون أنفست ش.م.م 600
حصة.
شركة كولديا ايمو ش.م.م بشريك
وحيد  400حصة.
التسيير  :يعينون كمسيرين
للشركة ملدة غير محدودة.
السيد محمد زكرياء ابن كيران من
جنسية مغربية البطاقة الوطنية رقم
.BK147679
السيد سلمان ابن كيران من
جنسية مغربية البطاقة الوطنية رقم
.BK308684
تم اإليداع القانوني للشركة
باملركز الجهوي لالستثمار للدار
البيضاء يوم  22يوليو .2022
وسجلت في السجل التجاري للدار
البيضاء تحت رقم .550371
275 P
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للشركة املحدودة املسؤولية ذات
شريك وحيد BRIGHT STARS
 EVENTS SARLAUبأنه لن تتم
أية تسوية للشركة بالرغم من أن
رأسمالها أقل من ربع الرأسمال
االجتماعي.
أنجز اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  5يوليو  2022تحت رقم
.126168
بمثابة مقتطف وبيان
املسير
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شركة MY V SPACE

MB FIN SERVICES

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 6يوليو  2022بالرباط ،قد تم وضع
القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية MB FIN SERVICES :
SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
الهدف االجتماعي :
مقاولة في تقديم وإدارة الخدمات.
االستيراد والتصدير.
التجارة العامة.
رأس املال  50.000 :درهم مقسمة
إلى  500حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة موزعة على الشكل
التالي :
السيدة مالك بنسودة 500 :
حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر االجتماعي  :بلوك ج رقم
 82الطابق الثالث ديور الحومر حي
يعقوب املنصور الرباط.
املسيرة  :السيدة مالك بنسودة.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.161719
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 126534
بتاريخ  21يوليو .2022
278 P

ش.م.م
إقامة  30شقة رقم  8زنقة موالي
احمد لوكيلي حسان الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط ،بتاريخ  15يونيو ،2022
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة.
التسمية MY V SPACE :
الهدف االجتماعي :
عقد وكالة اعالنات.
مصمم كمبيوتر.
التاجر.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
ياسين املزرك  500حصة.
ر�ضى اودراك  500حصة.
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
BRIGHT STARS EVENTS
التسجيل.
SARL AU
STE SKODIVAM
املقر  :إقامة  30شقة رقم  8زنقة
رأسمالها  10.000 :درهم
SARL
املقر االجتماعي  30 :شقة  8شارع موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
املسير  :ياسين املزرك  -ر�ضى
موالي احمد لوكيلي حسان الرباط
بتاريخ  22أبريل  2022تم ما يلي :
اودراك.
RC N° 130669
رقم التقييد بالسجل التجاري :
حل الشركة وتسمية بوزكران
عدم حل الشركة
عمر وشروق عبد الكريم لتصفية
قررت الجمعية العامة غير .161689
العادية املنعقدة يوم  30يونيو 2022
 277 Pالشركة بمقرها االجتماعي.
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14398

إقرار إعادة النظام األسا�سي
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  20يونيو للشركة.
 2022تحت رقم .126052
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 279 Pالتجارية بالرباط تحت رقم 126480
بتاريخ  20يوليو .2022
مكتب محمد بوزبع
281 P
تمارة

A5J

س.ت .الرباط 120899 :

تحويل مقر الشركة
تحيين القوانين األساسية للشركة

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة
في  24يونيو  ،2022قرر الشريك
الوحيد لشركة  A5Jش.ذ.م.م،
رأسمالها  10.000درهم ،مقرها
بتمارة ،عين عودة ،كلم  ،1الطريق
الثانوية ط.ث  ،203اتجاه عكراش،
ما يلي :
تحويل مقر الشركة إلى الرباط،
صومعة حسان  ،16 ،10020زنقة
السعديين.
تعديل املادة  4من القانون
األسا�سي للشركة.
تحيين القوانين األساسية
للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  22يوليو  2022تحت رقم
.126553
من أجل االستخالص والبيان

280 P

NEJNET
SARL AU

نقل املقر االجتماعي

طبقا ملقتضيات الجمع العام
الغير عادي باملؤرخ بتاريخ  13يوليو
 2022ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة إلى
زنقة الطالبية الرقم  89سال وبذلك
تم تعديل الفصل  4من القانون
األسا�سي.
تغيير مهام الشركة  :حذف مقاول
الحراسة وزيادة مقاول البستنة
وخدمات أخرى وبذلك تم تعديل
الفصل  3من القانون األسا�سي.

STE RECYPLAME MAROC
SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
 22يونيو  2022بالرباط تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
هدفها االجتماعي  :فرز وإعادة
تدوير النفايات  -تاجر.
رأس املال  100.000 :درهم.
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  24 :شارع األمير
سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد بنعاشر بربوش.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بسال
تحت رقم .36251
282 P

STE BRAFAT
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املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي 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  :حي الشيخ
بلمفضل زنقة الكرمة رقم الدار 35
سال.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
أمين اد الصغير.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بالرباط تحت رقم .36259
رقم التسجيل .39273/2022 :
283 P

االسم KETTANI ACADEMY :
PRIVE SARLAU
املوضوع  :استشارة في التسيير.
رأس املال  100.000 :درهم.
التسيير  :الشريف الكتاني محمد
الحسن.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة تحت رقم RC
 136591بتاريخ  14يونيو .2022
285 P

STE BUILDING SUCCESS
TRAVAUX

SARL
تم بتاريخ  8يوليو  2022اجتماع
عام استثنائي حدد بموجبه النقاط
اآلتية :
CENTRE AMAROUCHI
أوال  :تم اإلعالن عن الحل النهائي
SARL
لنشاط الشركة :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
STE BUILDING SUCCESS
العنوان  :رقم  400شارع الحسن
TRAVAUX SARL
الثاني عمارة رقم  5شقة  2ديور
الجامع الرباط
ثانيا  :تم اإليداع القانوني يوم
بمقت�ضى قانون أسا�سي تم  21يوليو  2022لدى املحكمة
تسجيله بتاريخ  23ماي  2022تم التجارية بمراكش تحت رقم
تأسيس الشركة :
.137985
االسم CENTRE AMAROUCHI :
286 P
.SARL
املوضوع  :استشارة في تسيير STE KHANFIROU ET FILS /
مركز التجميل.
SARL
رأس املال  100.000 :درهم.
حي املسعودية ،رقم  ،101تازة
التسيير  :فيصل عمرو�شي
التعريف الجبائي 4550660 :
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
الضريبة املهنية 15606655 :
التجارية بالرباط  RC 161133بتاريخ
السجل التجاري 1161 :
 21يونيو .2022
التعريف الضريبي املوحد :
284 P
000025835000079

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
KETTANI ACADEMY PRIVE
 4يوليو  2022بالرباط تم تأسيس
SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بالخصائص التالية :
بشريك وحيد
التسمية BRAFAT SARL AU :
العنوان  83 :عمارة الساحل بونغ 83
الصفة القانونية  :شركة ذات
ابن خلدون هرهورة تمارة
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
بمقت�ضى قانون أسا�سي تم
هدفها االجتماعي  :البيع والشراء .تسجيله بتاريخ  6يونيو  2022تم
رأس املال  100.000 :درهم.
تأسيس الشركة :

الزيادة في رأسمال الشركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 12ماي  2022بتازة ،تمت الزيادة في
رأسمال شركة STE KHANFIROU
 ET FILS SARLذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد من
 90.000درهم إلى  2.000.000درهم
بخلق  19100حصة اجتماعية
جديدة  100درهم للواحدة.
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ختم تصفية شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد

اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بتازة
بتاريخ  20يوليو  2022تحت رقم
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
.352/22
 7يونيو  2022تم ختم تصفية
اإلمضاء :
الشركة شركة STE SIWANE SARL
املسير للشركة
 AU 287 Pوطلب التشطيب على الشركة
من السجل التجاري ومن الضريبة
على الشركات.
STE TIZINE TAYDA
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
SARL AU
دوار بوجريد ،التعاونية الحسنية الضبط باملحكمة االبتدائية بتازة
جماعة أوالد الشريف
بتاريخ  21يوليو  2022تحت رقم
تازة
.2022/356
الضريبة املهنية 15770005 :
289 P
التعريف الجبائي 15270484 :
السجل التجاري 3645 :
STE ZBAIR GAZ
التعريف املوحد :
SARL AU
001635625000091
تيزي وسلي ،املركز ،تازة
تحويل املقر االجتماعي
الرسم املنهي 16130261 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
التعريف الجبائي 52539183 :
 11ماي  2022بتازة ،قرر الجمع
السجل التجاري 6621 :
العام االسثنائي لشركة STE TIZINE
التعريف الجبائي املوحد :
 TAYDA SARL AUذات املسؤولية
003104856000071
املحدودة ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة من
باب مرزوقة ،تازة ،إلى جماعة أوالد
الشريف ،التعاونية الحسنية ،دوار
بوجريد ،تازة وجعله املقر الرئي�سي
والوحيد للشركة والتشطيب على
عنوان (باب مرزوقة ،تازة) من
السجل التجاري.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بتازة
بتاريخ  21يوليو  2022تحت رقم
.2022/355
288 P

STE SIWANE

SARL AU
دوار سيوان ،جماعة جبارنا ،دائرة
أكنول ،تازة
الضريبة املهنية 16140011 :
التعريف الجبائي 26158765 :
التعريف الجبائي املوحد :
002141320000046
السجل التجاري 4645 :

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 20يونيو  2022بتازة تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد للشخص املوقع على
القانون األسا�سي للشركة املذكور
خصائصها كالتالي :
التسمية القانونية للشركة STE :
ZBAIR GAZ SARL AU
املوضوع االجتماعي للشركة :
الغازات املضغوطة أو املسالة أو
املذابة ،بالجملة (تاجر).
املقر االجتماعي للشركة  :تيزي
وسلي ،املركز ،أكنول ،تازة.
مدة الشركة  :إن مدة الشركة
محددة في  99سنة.
الرأسمال االجتماعي للشركة
محدد في  100.000درهم مقسم إلى
 1000حصة قيمة كل منها  100درهم
وتتوزع على الشكل التالي :

مصطفى بالي  1000 :حصة
اجتماعية.
تسيير الشركة  :إن الشركة
مسيرة ومدارة من طرف السيد بالي
مصطفى.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بتازة
بتاريخ  14يوليو  2022تحت رقم
.2022/344
290 P

IALIA TRAVAUX

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك املنفرد

تبعا لبنود العقد العرفي املبرم
بالدار البيضاء بتاريخ  7مارس
 2022تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك املنفرد والتي تتميز
بالخصائص التالية :
النوع  :شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك املنفرد.
االسم « IALIA TRAVAUX :يليا
ترافو».
النشاط  :جميع أعمال البناء
وأعمال الدولة ،جميع أشغال
السباكة ،الزليج ،الرخام ومقاومة
املاء إلخ ...
املقر االجتماعي  :زنقة سومية
إقامة شهرزاد  3الرقم  22النخيل
الدار البيضاء.
املدة  99 :سنة تبتدئ من تاريخ
التأسيس النهائي للشركة.
رأسمال الشركة  :رأسمال الشركة
محدد في  100.000درهم ،مقسم
على  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة كلها مكتتبة ومحررة
عند االشتراك.
الشريك املنفرد  :السيد أحمد
أمين 1000 ،حصة.
التسيير املنفرد  :الشركة مسيرة
من طرف مسير واحد في شخص
السيد أحمد أمين ،مدة مهامه غير
محددة.

14399

السنة  :تبتدئ من فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بالدار البيضاء بتاريخ  17مارس
 2022تحت رقم  818103رقم
السجل التجاري .536513
قصد التلخيص والنص
البشير الجعيدي

291 P

CASA CLOUD CENTER

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

تبعا لبنود العقد العرفي املبرم
بالدار البيضاء بتاريخ  3مارس
 2022تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك املنفرد والتي تتميز
بالخصائص التالية :
النوع  :شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك املنفرد.
االسم CASA CLOUD CENTER :
«كزا كلود».
النشاط  :املعالجة املحاسبية
على أجهزة الكمبيوتر ،أو أي دعم
للكمبيوتر ،معالجة النصوص على
أجهزة الكمبيوتر أو أي وسيط
معلوماتي.
املقر االجتماعي  :زنقة سومية
إقامة شهرزاد  3الرقم  22النخيل
الدار البيضاء.
املدة  99 :سنة تبتدئ من تاريخ
التأسيس النهائي للشركة.
رأسمال الشركة  :رأسمال الشركة
محدد في  100.000درهم ،مقسم
على  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة كلها مكتتبة ومحررة
عند االشتراك.
الشريك املنفرد  :اآلنسة مريام
الجعيدي 1000 ،حصة.
التسيير املنفرد  :الشركة مسيرة
من طرف مسير واحد في شخص
اآلنسة مريام الجعيدي ،مدة مهامها
غير محددة.
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DAFT

السنة  :تبتدئ من فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة.
نقل أسهم الشركة
تم اإليداع القانوني بكتابة تحيين القانون األسا�سي للشركة
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
بمقت�ضى قرار استثنائي لشركاء
البيضاء بتاريخ  17مارس  2022تحت
ي الشركة املنعقد بتاريخ  13أبريل
رقم  818104رقم السجل التجار
 2022فقد تقرر ما يلي :
.536515
املوافقة على تحويل أسهم
قصد التلخيص والنص
البشير الجعيدي
الشركة اململوكة لكل من السيد
292 P
 AL BAKRI ALIوالسيدة AL GBURI
 ،AHLAMوذلك لفائدة السيد
PHARMACIE DU MARCHE
.AL BAKRI LUAY
CENTRAL
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
SARL AU
تم اإليداع القانوني بكتابة
تحيين القانون األسا�سي للشركة
بمقت�ضى قرار استثنائي للشركاء ،الضبط لدى املحكمة التجارية
بتاريخ  12مارس  2022تقرر ما يلي  :بالدار البيضاء بتاريخ  12ماي 2022
تحيين النظام األسا�سي للشركة .تحت رقم  823879السجل التجاري
تم اإليداع القانوني بكتابة .185441
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
قصد التلخيص والنص
البيضاء بتاريخ  21مارس  2022تحت
الجعيدي البشير
رقم  818270رقم السجل التجاري
295 P
.317377
قصد التلخيص والنص
البشير الجعيدي

293 P

TRANS BAHA

استقالة مسير
تعيين مسير جديد

بمقت�ضى قرار استثنائي للشريك
املنفرد ،بتاريخ  21أبريل  2022تقرر
ما يلي :
استقالة السيدة حفيضة الشراد
من مهامها كمسيرة للشركة.
تعيين السيد احمد الشركاوي
كمسير جديد للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  12ماي 2022
تحت رقم  823878السجل التجاري
.420687
قصد التلخيص والنص
الجعيدي البشير

294 P
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PEGASUS TEC

نقل أسهم الشركة
استقالة مسير
تعيين مسير جديد
تحيين القانون األسا�سي للشركة

بمقت�ضى قرار استثنائي بتاريخ
 8يونيو  2022فقد قرر شركاء شركة
 PEGASUS TEC SARLما يلي :
املوافقة على تحويل أسهم
الشركة لفائدة السيد محمد بسيسة
.MOHAMMED BASSISSA
السيد
املسير
استقالة
.ABDELGHAFOUR BASSISSA
تعيين مسير جديد في شخص
السيد .MOHAMMED BASSISSA
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  24يونيو
 2022تحت رقم  829012السجل
التجاري رقم .529163
قصد التلخيص والنص
الجعيدي البشير

CAROL’S

إغالق ملف التصفية القضائية

297 P

ELECLA

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
للشركاء املنعقد بالدار البيضاء
بتاريخ  14يونيو  2022فقد تقرر
ما يلي :
املصادقة على تقرير املصفي،
والنطق باإلغالق النهائي مللف تصفية
الشركة مع تسليم إبراء تام ونهائي
بدون تحفظ للسيدة MARTINE
 PARGANAبصفتها مصفية للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  24يونيو
 2022تحت رقم  829015السجل
التجاري .195837

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
للشركاء املنعقد بالدار البيضاء بتاريخ
 10يونيو  ،2022تقرر ما يلي :
حل مسبق للشركة لعدم تحقيق
رقم األعمال ،مع اعتبار تاريخ سيرانه
في  30يونيو  2022وتعيين السيد
جديدي محمد JADIDI Mohamed
بصفته مصفي للشركة ،التصفية
القضائية ستتم بمقر الشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  24يونيو
 2022تحت رقم  829013السجل
التجاري رقم .146377
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قصد التلخيص والنص
الجعيدي البشير

الحل املسبق للشركة

قصد التلخيص والنص
الجعيدي البشير

AUDIO-VIDEO-SECURITE
SOLUTIONS
AVS

نقل أسهم الشركة
تحيين القانون األسا�سي للشركة

بمقت�ضى قرار استثنائي لشركاء
الشركة املنعقد بتاريخ  17يونيو
 2022فقد تقرر ما يلي :
املوافقة على تحويل أسهم الشركة
لفائدة السيد ملياء وردي LAMIA
 ،OUARDلفائدة السيد FREDERIC
 ETIENNEاتيان فرديرك.
الشركة أصبحت شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
منفرد.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  24يونيو  2022تحت
رقم  829014السجل التجاري رقم
.200859
قصد التلخيص والنص
الجعيدي البشير
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SUNMEX

إخطار بحدوث وفاة
استمرارية الشركة
إعادة تعيين مسيرين

بمقت�ضى قرار استثنائي للشركاء
املنعقد بتاريخ  10يونيو  2022فقد
تقرر ما يلي :
إخطار بوفاة املرحوم عبد هللا
ابو حمدان ABDELLAH ABOU
.HAMDAN
استمرارية الشركة.
إعادة تعيين كل من السيدين Fadi
Mohamed ABOU HAMDAN
وAli Mohamed ABOU HAMDAN
كمسيرين للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  27يونيو  2022تحت
رقم  829197السجل التجاري رقم
.310457
قصد التلخيص والنص
الجعيدي البشير

300 P

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

SUPER USER
SARL AU

تفويت الحصص ،تغيير الشكل
القانوني للشركة ،تغيير نشاط
الشركة وتغيير تسمية الشركة

بمقت�ضى عقد عرفي من الجمع
العام غير عادي مسجل بالرباط
بتاريخ  30يونيو  ،2022قرر الشريك
الوحيد لشركة SUPER USER SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
الشريك الوحيد ما يلي :
تفويت حصص السيد ياسين
اديحيا  500حصة إلى السيد نبيل
بوهية.
تغيير الشكل القانوني للشركة من
 SARLAUإلى .SARL
تغيير نشاط الشركة من تاجر
أو مستأجر معدات كمبيوتر،
مبرمج ،محلل ،مصمم كمبيوتر،
تاجر برمجيات وبرامج كمبيوتر إلى
تاجر وموزع منتجات ومستحضرات
الصيدلة ،التجارة.
تغيير تسمية الشركة من SUPER
 USERإلى .PERLAMED
تعديل القانون األسا�سي.
تم إيداع القانون في مكتب
تسجيل محكمة الرباط التجارية
بتاريخ  20يوليو  2022تحت رقم
.126497
301 P

STE MEGA BEAUTY

شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط بتاريخ  6يونيو ،2022
ومسجل بتاريخ  7يونيو  ،2022تم
إعداد القانون األسا�سي لشركة
ذات املسؤولية املحدودة باملميزات
التالية :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
التسمية STE MEGA BEAUTY :
الهدف االجتماعي  :تاجر عطور،
استيراد وتصدير ،ومقاول نقل
البضائع.

املقر االجتماعي  ،14 :زنقة برلين،
متجر الطابق األر�ضي ،املحيط،
الرباط.
املدة  :مدة الشركة  99سنة.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة بقيمة 100
درهم لكل منها.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد طارق حاتم والسيد رشيدي
صالح الدين.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  7يوليو
 2022تحت رقم .126243
302 P

GO FIRSTE PRO
SARL AU

بيع حصص
بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة GO FIRSTE
 PRO SARL AUشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد املنعقد يوم  28يونيو 2022
لقد قرر الشريك الوحيد ما يلي :
بيع األسهم  :يبيع السيد ربيع وايا
إلى السيد عزيز عمارة جميع أسهمه،
أي  1000سهم ل  100درهم لكل
سهم ما يعادل  100.000درهم.
استقالة املسير السابق وتعيين
مسير جديد  :استقال السيد ربيع
وايا من الشركة بشكل نهائي وتعيين
السيد عزيز عمارة مدير للشركة ملدة
غير محددة.
تغيير املقر االجتماعي  :من رقم 1
شارع بيبينير الطابق الثالث الشقة 1
تابريكت سال إلى سانية الرباطي زنقة
منار رقم  5سيدي مو�سى سال.
تم إيداع السجل التجاري بمكتب
الضبط باملحكمة االبتدائية سال
بتاريخ  6يوليو  2022تحت رقم .628
303 P

STE MARYONE SARL A.U

إع ـ ــالن عن إنش ــاء شرك ــة

14401

 الرأسمال االجتماعي :حدد في( )100.000,00درهم ،موزع على
( )1000حصة من فئة ( )100درهم
لكل واحدة موزعة كمايلي:
السيد محمد الحبيب القر�شي:
 450حصة .
السيد كادي بيتان 450 :حصة .
السيد ألبير سباك 100 :حصة .
التسيير:تم تعيين السيد محمد الحبيب
القر�شي كمسير وحيد للشركة ملدة
غير محددة.
 املدة  99 :سنة.وقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  13/07/2022تحت
رقم .111745
305 P

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 08/06/2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة من شريك
وحيد املميزات التالية:
التسمية :
»STE MARYONE «SARL A.U
املقر االجتماعي :
 29تجزئة بيعزا ،طانطان.
الرأسمال  100.000,00 :درهم
مقسمة على  1000حصة من فئة
 100,00درهم.
الهدف :
خدمات التموين.
تموين املواد واملعدات االلكترونية
واملكتبية.
الشريك الوحيد  :يونس مروان،
مغربي ،مزداد بتاريخ 2000/02/22
بكلميم ،ب.ت.و رقم .JA184194
السنة املالية  :تبتدئ من
فاتح يناير و تنتهي في  31دجنبر من كل
CROCO LOCO
سنة
تأسيس شركة
التسيير  :تسير الشركة حاليا من
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
طرف :
السيد يونس مروان ملدة غير  01/07/2022تم وضع القوانين
األساسية لشركة ذات املسؤولية
محددة.
ي
السجل التجار  :تم باملحكمة املحدودة ذات املميزات التالية :
بتاريخ
بطانطان
االبتدائية
التسمية CROCO LOCO :
 23/06/2022تحت رقم. 7034.
 الشكل القانوني  :شركة ذات304 P
املسؤولية املحدودة.
 الهدف :حديقة حيوان /حديقةTIMSAH FARM
التماسيح.
تأسيس شركة
املقر االجتماعي  :مركزبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 01/07/2022تم وضع القوانين إكسيالنسيا لألعمال :مكتب رقم 53
األساسية لشركة ذات املسؤولية الطابق  4أروقة املامونية شارع حسن
املحدودة ذات املميزات التالية :
بونعماني حي الداخلة أكادير.
التسمية TIMSAH FARM :
 الرأسمال االجتماعي  :حدد في الشكل القانوني  :شركة ذات( )100.000,00درهم ،موزع على
املسؤولية املحدودة.
 الهدف  :إنتاج الجلود من جلد ( )1000حصة من فئة ( )100درهملكل واحدة موزعة كمايلي :
التمساح.
السيد محمد الحبيب القر�شي:
املقر االجتماعي  :مركزإكسيالنسيا لألعمال  :مكتب رقم  450حصة.
السيد كادي بيتان 450 :حصة.
 53الطابق  4أروقة املامونية شارع
حسن بونعماني حي الداخلة أكادير.
السيد ألبير سباك 100 :حصة .

الجريدة الرسمية
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 التسيير:تم تعيين السيد محمد الحبيب
القر�شي كمسير وحيد للشركة ملدة
غير محددة.
 املدة  99 :سنة.وقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  13/07/2022تحت
رقم .111744
306 P

شركة «ARADY IMMO
» CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  45.000.00ألف درهم
الكائن مقرها االجتماعي بمكتب رقم
 38الطابق السابع اقامة ياسمين
بلوك ب  ،1مدينة أكادير

الرأسمال االجتماعي :
يتكون من ( 45.000,00ألف
دراهم) خمسة و اربعون ألف درهم
مقسمة إلى اربعمائة و خمسون
حصة ( 450حصة) بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة .
تسيير الشركة:
ستسير الشركة من طرف
السيد مدراء مشاركين والسيدة
حنان العرجناصر الدين بن زيان
وذلك ملدة غير محدودة .وستلتزم
الشركة بالتوقيع املنفصل للمديرين
املشاركين.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ ،27/06/2022تحت رقم
 2187السجل التجاري رقم.51893
للخالصة و البيان

ت ـ ـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11ماي  ،2022قرر ت السيدة
حنان العرجو السيد ناصر الدين
بن زيانو السيد محمد اد سعيد
،تأسيس الشركة املسماة « ARADY
 » IMMO CONSULTINGشركة
ذات مسؤولية محدودةووضع قانونها
األسا�سي باملواصفات التالية :
التسمية:
ARADY IMMO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة.
الغرض االجتماعي :
استشارات في املعامالت العقارية
املعامالت العقارية بيع وكراء.
تقدير سعر العقارات.
استشارات عقارية  -تسيير كراء
العقارات.
املقر االجتماعي :
بمكتب رقم  38الطابق السابع
اقامة ياسمين بلوك ب  ،1مدينة
أكادير.
املدة االجتماعية :
 99سنة ابتداء من تاريخ تسجيل
الشركة في السجل التجاري.

307 P

شــركة MAISON
FRIANDISES «SARL»A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الواحد
رأسمالها اإلجتماعي  :مائة ألف درهم
( )100.000,00درهم
مقرها اإلجتماعي  :املتجر رقم 11
و  ،11Aزيالي  ،6شارع املقاوامة،
أكادير

تـأسـيـس شــركة
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 و بصفة عامة جميع العملياتالتي ترتبط بصفة مباشرة أو غير
مباشرة بهدف الشركة.
 الـمـقـر اإلجـتـماعــي  :املتجر رقم 11و  ،11Aزيالي  ،6شارع املقاوامة،
أكادير.
 م ـ ــدة الشرك ـ ــة  99 :سنة ابتداءمن يوم تأسيسها.
رأسم ــال الشرك ــة 100.000,00 :
درهم مقسم على  1.000حصة من
فئة  100درهم.
 الشركاء و مساهمتهم  :السيدةايت درحم سامية 100.000,00
درهم مقابل  1.000حصة.
 األرب ـ ـ ــاح  :يتم إقتطاع نسبة %5من األرباح لإلحتياط القانوني
والباقي سواء يوزع أو ينقل.
 الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :تسير الشركة منطرف السيدة ايت درحم سامية .
 حـق اإلمـضاء  :أعطي حقاإلمضاء للسيدة ايت درحم سامية.
 الـسنــة االجتمـاعيـة  :من فاتحيناير إلى  31دجنبر.
لقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 2022/07/ 18تحت رقم .111843 :
للخالصة البيان
الـمـسـيــرة الـوحـيـدة
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بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
فاتح يوليوز  ،2022تم وضع القانون
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة
املحدودة ذات الشريك الواحد تحمل
رأسم ــالها  100.000,00درهم
الخصائص التالية :
 الـتـسـمي ـ ـ ـ ــة  :شـركة  MAISONمقرها اإلجتماعي  :قطعة ،1504ايت سوال ،تمراغت ،أورير
)FRIANDISES «SARL» (A.U
أكادير
 :شركة ذات
 الـشـكــلتـأسـيـس شركة ذات مسؤولية
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
محدودة
الواحد
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 الـمـوضـ ــوع : تجارة وتوزيع منتجات املخابز  25يونيو  2022تم وضع القانونالتاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
و املعجنات و الحلويات.
 قاعة للشاي.تحمل الخصائص التالية :

شــركة LES ARÔMES DE
SOUSS SARL

 الـتـسـميـ ـ ـ ـ ــة  :شركة « LESARÔMES DE SOUSS » SARL
 الـشـكـل  :شركة ذات املسؤوليةاملحدودة.
 الـمـوضـ ــوع : إنتاج وتسويق زيت أركان. املتاجرة بمواد التجميل. تاجر أو وسيط في مجالاإلستيراد والتصدير.
 و بصفة عامة جميع العملياتالتي ترتبط بصفة مباشرة أو غير
مباشرة بهدف الشركة.
 الـمقـر اإلجـتـماعي  :قطعة ،1504ايت سوال ،تمراغت ،أورير،
أكادير.
 مــدة الـشـركـ ــة  99 :سنة ابتداءمن تاريخ تأسيسها.
:
 رأسم ــال الشرك ــة 100.000,00درهم مقسم على
 1.000حصة من فئة  100درهم.
 الشركاء و مساهمتهم : السيد امنصور الحبيب 33.400,00درهم مقابل  334حصة.
 السيد امنصور عبد الرحيم33.300,00درهم مقابل  333حصة.
 السيد امنصور فيصل 33.300,00درهم مقابل 333حصة.
 األرب ـ ـ ــاح  :يتم اقتطاع نسبة 5 %من األرباح لإلحتياط القانوني
والباقي حسب تقرير الشركاء سواء
يوزع او ينقل.
 الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :تسير الشركة منطرف السيد امنصور الحبيب.
 حق اإلمضاء  :أعطي حقاإلمضاء للسيد امنصور الحبيب.
 السن ــة االجتمـاعيـة  :من فاتحيناير إلى  31دجنبر.
تم االيداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بأكادير
التجارية
 07/07/2022تحت رقم .111457
للخالصة البيان
الـمـسـي ــر الـوحـيـد
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الجريدة الرسمية
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شــركة TAMRAGHAT BAY
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسم ــالها  100.000,00درهم
مقرها اإلجتماعي  :متجر M03/
 ،M12عمارة  ،01أكادير باي ،2
 ،R20حي فونتي  -أكادير

تـأسـيـس شــركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 01يوليوز  2022تم وضع القانون
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية :
 الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة TAMRAGHAT :»BAY «SARL
 الشكل  :شركة ذات مسؤوليةمحدودة.
 الـمـوضـ ــوع  - :محلبة أو محلاأللبان واألجبان.
 و بصفة عامة جميع العملياتالتي ترتبط بصفة مباشرة أو غير
مباشرة بهدف الشركة.
 الـمـقر االجـتـماعــي  :متجر ،M03/M12عمارة  ،01أكادير باي
 ،R20 ،2حي فونتي ،أكادير.
 م ـ ــدة الشرك ـ ــة  99 :سنةابتداء من يوم تأسيسها.
:
 رأسم ــال الشرك ــة 100.000.00درهم مقسم على
 1.000حصة من فئة  100درهم.
 الشركاء و مساهمتهم : السيدة برودي فاطمة الزهراء 33.400,00درهم مقابل  334حصة.
 السيدة ابنهمو آية 33.300,00درهم مقابل  333حصة.
 السيد ابنهمو آدم 33.300,00درهم مقابل  333حصة.
 :يتم اقتطاع
 األرب ـ ـ ــاحنسبة  5 %من األرباح لإلحتياط
القانوني والباقي حسب تقرير الشركاء
سواء يوزع او ينقل.
 الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :تسير الشركة منطرف السيدة برودي فاطمة الزهراء.

 حق اإلمضاء  :أعطي حقاإلمضاء للسيدة برودي فاطمة
الزهراء.
 السن ــة االجتمـاعيـة  :من فاتحيناير إلى  31دجنبر.
لقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 2022/07/ 19تحت رقم .111918 :
للخالصة البيان
الـمـسـيــرة الـوحـيـدة
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STE DIAG STORE
Sarl AU

AU CAPITAL DE 100.000, 00 DH
IMMEUBLE CHOURI HAY
MOULAY OMAR AIT MELLOUL
شـركـة« دياك سطور » ش.م.م .ش.و
رأسمالها  100.000,00 :درهم.
مقرها االجتماعي  :عمارة الشوري
حي موالي عمر ايت ملول

تـأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد.

14403
FIDUCIAIRE AMIZA

LA MAISON DU VOLAILLE
SARL

رأسمال الشركة  100.000 :درهم
ICE : 003086044000006
RC 51979 -

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ باكادير
بتاريخ  25يونيو  ،2022تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
باملواصفات التالية :
التسمية LA MAISON DU :
. VOLAILLE
الهدف :
 )1تربية الدواجن.
املقر االجتماعي  :عمارة طارق
انومو شارع الحسن التاني اكادير .
املدة  99 :سنة.
السنة االجتماعية  :من  01يناير
إلى  31دجنبر.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم إلى 1000حصة اجتماعية
بمقدار  100درهم لكل واحدة.
التسيير :تعين السيد حدير
يوسف  ،كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية باكادير
بتاريخ  04يوليوز  2022تحت
ال ــرقم  110742و مسجلة بالسجل
التجاري في نفس اليوم تحت الرقم
.51979
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بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ، 01/07/2022تأسست شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد .وعناصرها كالتالي :
التسمية  :الشركة تحمل اسم
« دياك سطور » ش.م.م .ش.و
الغرض االجتماعي  :املراقبة
والفحص التقني للعربات باستعمال
التكنولوجية الحديثة.
املقر االجتماعي  :عمارة الشوري
حي موالي عمر ايت ملول.
:
االجتماعي
الرأسمال
 100.000,00درهم .
ش ــركة يور باك ك ــار ش.م.م.ش.و
التسيير واإلمضاء  :تم تخويل SOCIETE YOUR PACK CARS
التسيير واإلمضاء إلى السيد :
sarl a.u
الشوري انس.
رأس مالها  100.000 :درهم
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
املقر االجتماعي  :مكتب بالطابق
الضبط لدى هيئة املحكمة
الثاني رقم  04الكائن بحي الفرح رقم
االبتدائية بانزكان تحث رقم 1369
 01طريق تزنيت ايت ملول
بتاريخ .2022/07/15
إعالن عن تأسيس شركة
من أجل النسخة والبيان
ذات املسؤولية املحدودة
عـن الـمسـيـر
بالشريك الوحيد
311 P

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 30يونيو  ، 2022تم إحداث القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف
املوقع للعقد ،خصائصها كالتالي :
التسمية  :يور باك كار ش.م.م
ش.و STE YOUR PACK CARS
.SARL A.U
املقر االجتماعي  :مكتب بالطابق
الثاني رقم  04الكائن بحي الفرح رقم
 01طريق تزنيت ايت ملول.
الهدف االجتماعي :
كراء السيارات بدون سائق.
LOCATION DE VOITURES SANS
. CHAUFFEUR
رأس مال الشركة حدد في :
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة يملكها كل من :
السيد عبد الحميد الريفي..
 1000حصة.
 السنة املالية  :من فاتح يناير إلى 31دجنبر.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
الذي يمثل الجمع العام التأسي�سي
املؤرخ بتاريخ  30يونيو 2022م ،
تقرر ما يلي :
التسيير :عين السيد عبد الحميد
الريفي ؛ الحامل لبطاقة التعريف
رقم GM 115443؛ مسيرا للشركة
ملدة غير محدودة .لشركة» يور باك
كار ش.م.م ش.و .
اإلمضاء البنكي  :السيد عبد
الحميد الريفي.
لقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بإنزكان بتاريخ
 2022/07/07م تحت رقم - 1342 :
السجل التجاري .26507 :
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ZARBIATE ET OUD BLADI

ش م م ذات ش.و.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
التأسي�سي املؤرخ في  23ماي 2022
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
املواصفات التالية :

14404

الجريدة الرسمية
الهدف  -:البناء واألشغال.
الهندسة املدنية.
كراء االليات.
العنوان  :دار بوبكر الزرايب –
الدراركة-أكادير اداوتنان.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة.
التسيير :تسير من طرف السيد
الخيراني عبد هللا .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكادير في 06/07/2022
تحت الرقم الترتيبي . 111296
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التسمية ZARBIATE ET OUD :
 BLADI؛
الهدف االجتماعي  :جميع
التصاميم واملصنوعات الحرف
التقليدية.
املقر االجتماعي  :الطابق  7عمارة
E2إقامة تيفاوين شارع املقاومة -
أكادير؛
املدة االجتماعية  99 :سنة
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو
التمديد.
الرأسمال االجتماعي  :يتكون من
 10.000درهم.
ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE
تسيير الشركة  :تعيين السيد
0666534378
لعفو طارق كمسير للشركة ملدة غير
STE WMKR PARA
محدودة.
S.A.R.L AU
التقييد  :تم التقيد في السجل
التجاري للمحكمة التجارية بأكادير تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
بتاريخ  2022 /06/ 29تحت عدد
بموجب عقد عرفي مؤرخ باكادير
.110686
 20/06/2022تم وضع النظام
314 P
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة والتي تكمن مميزاتها فيما
Cabinet
IDJAMAA CONSEILS
يلي :
Siège social :
التسمية :
N°704, LOT MESUGINA, DRARGA,
STE WMKR PARA » .S.A.R.L AU
AGADIR
ICE 003103189000072
Tél : 06-62-64-12-88
E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com
الغرض  :يمكن غرض الشركة
TIL KHAYR SOUSS
سواء لحسابها الخاص أو لحساب
الغير في املغرب وفي أي دولة أخرى
TRAVAUX SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام فيما يلي :
املنعقد في  25/05/2022والدي
بيع مواد شبع صيدلية.
ثم بموجبه تأسيس شركة ذات
مقر الشركة  :يوجد مقر الشركة
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
BLOC 04 RUE 01 N 42 HAY
االسم التجاري :
BAKHCHANE
AGHROUD
. AGADIR TIL KHAYR SOUSS TRAVAUX
. SARL
املدة  :حددت مدة الشركة في
الصفة  :شركة ذات مسؤولية  99سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها
محدودة.
النهائي.
رأسمال الشركة  :يبلغ رأسمال
الرأسمال  100.000.00 :درهم .
حيث يتوفر :
الشركة مائة ألف درهم 100000.00
السيد الخيراني عبد هللا على مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 100
درهم كقيمة للحصة الواحدة.
 1000حصة.
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السيد بدرالدين اليحياوي 1000
حصة .
السنة املالية  :تبتدئ في فاتح
يناير وتنتهي في  31دجنبر .
التسيير :يسير الشركة السيد بدر
الدين اليحياوي ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني لدي كتابة
الضبط باملحكمة التجارية اكادير
بتاريخ  06/07/2022تحت عدد
.111388
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STE WOODLY S.A.R.L A.U
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيــد

تأسيــس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ،15/10/2021تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيــد خصائصها كالتالـي :
التسمية :
STEWOODLY S.A.R.L A.U
 الهدف االجتماعي : تاجر في خشب /استيراد وتصدير
 املقر االجتماعي  :انزكان الدشيرةالجهادية رقم  63زنقه الناظور
تاسيال.
 املدة  99 :سنة.الرأسمال  100.000,00 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة إجتماعية
من فئة  100درهم للحصة
الواحدة منتسبة للشريك الوحيـد
السيد مفتوح طارق  1000حصة
إجتماعية.
 التسيير :يعهد بتسيير الشركةإلى السيد مفتوح طارق ملدة غير
محددة  ،أما التوقيع فينسب إليه.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بانزكان بتاريخ  04/07/2022تحت
رقم . 26469
للخالصة و البيان
عن املسير

XRP SERVICES

شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد

انشاء شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 8يونيو  2022باكادير ،تمت صياغة
القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد
بالخصائص التالية:
التسمية  :الشركة تحمل اسم
«»XRP SERVICES
الغرض االجتماعي :
 تسيير ملهى ليلي.املقر االجتماعي  :رقم  31مكرر
تجزئة االمل انزا ،اكادير.
املدة  :محددة في  99سنة.
الرأسمال  :محدد في مبلغ
 10.000درهم مقسم إلى  100حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة بحوزة الشريك الوحيد
السيد هشام زهري.
التسيير  :الشركة مسيرة من طرف
السيد هشام زهري ملدة غير محددة.
السنة االجتماعية تبتدئ من
فاتح يناير و تنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة.
األرباح :موزعة حسب مقتضيات
الفصل  16من القانون األسا�سي.
اإليداع القانوني تم لدى
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 6يوليوز 2022تحت رقم .111455
السجل التجاري تحت رقم
.52033
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Société «T.A TOURS» SARL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000,00 DH
Siege socia l: MAGASIN N°376
SOUK ANZA
T.F : 09 /58782 AGADIR

تأسيس شركة

 - 1بموجب عقد عرفي محرر
بتاريخ  2022/06/ 20تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية ذات
 317 Pاملميزات التالية :

الجريدة الرسمية
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التسمية  :شركة T.A TOURS
ش.م.م.
الهدف  :كراء السيارات بدون
سائق.
املقر االجتماعي  :محل رقم 376
سوق انزا اكادير.
رأس املال االجتماعي :
100.000.00درهم مجزأ إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة.
 500حصة للسيد طارق ناجمي.
 500حصة للسيد عبد الرحيم
ماو.
التسيير :تعيين السيد طارق
ناجمي و السيد عبد الرحيم ماو
مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
التوقيع االداري واملالي السيد
طارق ناجمي و السيد عبد الرحيم
ماو .
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في
آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد
بكتابة الضبط لدى هيئة املحكمة
التجارية بأكادير تحت رقم 111740
والسجل التجاري رقم52071
بتاريخ 2022 /07/ 12م.
من اجل النسخة والبيان
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الـشــركــة تسكالرت ش.م.م

Société STE TASKALART
SARL

تـأسـيـس شـركة ذات املـسـؤولـيـة
املحـدودة

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية
املحدودة بمقت�ضى العقد العرفي
املؤرخ في  27/06/2022بأكادير
واملسجل بتاريخ 28/06/2022
بأكادير تم وضع القانون األسا�سي
للشركة ذات املسؤولية املحدودة
حسب املواصفات اآلتية :
الت ـس ـم ـي ـ ــة  :الـشــركــة تسكالرت
ش.م.م .
** Société ** STE TASKALART
.SARL

املوضوع االجتماعي للشركة :
التصميم االستراتيجي ودعم
العالمة التجارية
 الهوية املرئية وامليثاق البياني. التسويق الرقمي.مق ـ ــر الشرك ـ ــة  :حي املستقبل
بلوك ب الطابق التالت رقم 187
الدراركة أكادير.
امل ـ ـ ـ ـ ــدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
الرأسم ـ ـ ـ ــال  100.000.00 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100.00درهم كلها اكتتبت نقدا
ودفعت في مجموعها عند االكتتاب
كالتالي :
السيـد محمد ايت بركا1000 .......
حـصــة.
السنة االجتـماع ــية  :تبتــدئ من
فاتح يناير حتى  31ديسمبر.
التس ـي ـيــر  :عين الس ـيــد محمد
ايت بركا كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
التوقيع االجتماعي  :التوقيع في
العقود و الوثائق و األوراق البنكية
يكون من طرف السـيـد محمد ايت
بركا.
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  08/07/2022تحت
رقم 		.111636
املـسي ــر
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شــركة تازاكري ش.م.م

SOCIETE TAZAGRI sarl-AU
رأس مالها  100.000 :درهم
رقم  43بلوك  05حي قصبة الطاهر
ايت ملول

إعالن عن تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 23يونيو  ،2022تم إحداث القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة من طرف املوقعين للعقد،
خصائصها كالتالي :

14405

التسمية  :شركة تازاكري
تم اإليداع القانون األسا�سي لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
.STE TAZAGRI
املقر اإلجتماعي  :رقم  43بلوك  05اكادير بتاريخ  05/07/2022تحت
رقم  110760والسجل التجاري
حي قصبة الطاهر ايت ملول.
تحت رقم . 51999
الهدف اإلجتماعي :
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شراء،بيع،اتجار كل املواد
و املنتجات الفالحية .
SAX CONTRACTORS
Achat, Vente, Négoce de
GROUP
 tout Fournitures et Produitsشقة  14عمارة  55جيت سكن اتري
.Agricoles
بنسركاو اكادير
رأس مال الشركة حدد في:
ت ــأسـيــس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ اكادير
 100.000.00درهم مقسمة إلى ألف
حصة من فئة  100درهم للحصة بتاريخ  ، 13/06/2022تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية صفاتها
الواحدة يملكها كل من :
السيد عمر بوقالب 1000...كما يلي :
التسمية :
حصة.
SAX CONTRACTORS GROUP
التسيير :عين السيد عمر بوقالب
الهــدف  :تهدف الشركة أساسا
للشركة ملدة غير محدودة.
إلى :
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 - 1تأجير املعدات.
 31دجنبر.
 - 2أعمال أو إنشاءات متنوعة.
لقد تم اإليداع القانوني لدى
 - 3االستيراد والتصدير.
وعموما جميع العمليات التجارية
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 07/07/2022تحت رقم - 1335الصناعية املالية و العقارية املتعلقة
باالنشطة املذكورة وكل األنشطة
السجل التجاري .26503 :
 321 Pاملشابهة أو ذات طابع من شأنه
توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
املقر االجتماعي  :شقة  14عمارة
STE RAZREV SARL
 55جيت سكن اتري بنسركاو اكادير
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
اسم التجاري  STE RAZREV :التسجيل بالسجل التجاري باستثناء
SARL
حالة التمديد أو الفسخ املسبق.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
العنوان  :رقم أ  85الوفاق في  100.000,00درهم مقسم إلى
 1000حصة.
بنسركاو اكادير .
السيد عدنان لوطف هللا
املهام :
تركيب و اصالح الالقطات  1000حصة
التسيير  :السيد عدنان لوطف
الهوائية.
هللا مسير للشركة و ذلك ملدة غير
اعمال حرة.
محدودة .
رأسمال الشركة 100.000.00 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
درهم.
التجارية بأكادير يوم 14/07/2022
التسيير  :ابني احمد.
تحت رقم .111752
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االمضاء  :ابني احمد.
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STE NOTIS CAFESARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة
بشريك واحد
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 13/07/2022تم تأسيس الشركة
ذات املميزات التالية :
التسمية االجتماعية :
STE NOTIS CAFE SARL AU
الهدف االجتماعي  :استغالل
مطعم و مقهى.
املقر االجتماعي  :تكنوبول  1محل
إ/18أم 15و إ/18أم16عمارة أكادير
بايفونتي ٱكادير.
:
االجتماعي
الرأسمال
 100.000.00درهم.
التسيير  :تم تعين السيد عالي
الركيبي كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31دجنبر من كل سنة ماعدا السنة
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل
بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
أكادير بــتاريخ  14يوليو  2022تحت
رقم .111764
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC
– Création de société – Comptabilité
Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de
projet –Gestion financière
Avenue Hassan II Les chalets Imm.
OUCHBANI 2éme Etage En face de la
mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA
CHTOUKA AIT BAHA
PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158
- - R.C : 34 262 INZEGANE
GSM : 06 03062700

AGRO SUD PRODUCTION
اكرو سود بروديكسيون

إعالن عن تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 05/07/2022ب جماعة الصفاء
حررت قوانين شركة ذات مسؤولية
محدودة خصائصها كالتالي :
االسـم  :اكرو سود بروديكسيون
AGRO SUD PRODUCTION
األهداف  :االنتاج الفالحي/
االستيراد و التصدير/التلفيف و
التغليف.
املقر االجتماعي  :دوار زيان
الصفاء اشتوكة ايت باها.
:
االجتماعي
الرأسمال
 100.000.00درهم موزع على الشكل
التالي :
الهاشمي بوخاري .50% :
علي لعبيد .50% :
التسيير :تم تكليف كل من السيد
الهاشمي بخاري و السيد علي لعبيد
ملدة غير محدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
لدى املحكمة االبتدائية بانزكان
بتاريخ  19/07/2022تحت رقم
.1386/2022
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اإلسم  :اولين انفيست
OLEN INVEST SARL
األهداف :
انشاء املواقع االلكترونية
والتواصل /االشغال املختلفة /
التجارة العامة.
املقر االجتماعي  :حي التوامة
بيوكرى اشتوكة ايت باها.
:
االجتماعي
الرأسمال
100.000.00درهم.
التسيير  :لحسن واعزيز .
اإليداع القانوني  :تم اإليداع لدى
املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ
 20أبريل  2022تحت رقم .755
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PO NEUVE
ش.ذ.م.م

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه
األستاذ نور الدين أميني ،موثق
بأكادير بتاريخ  13ماي  2022تم
انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة
من شريك وحيد باملميزات التالية :
التسمية »PO NEUVE« :ش.ذ.م.م
املوضوع  :منعش عقاري.
املقر االجتماعي  :متجر رقم ،80
FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC
سوق انزا،أكادير.
– Création de société – Comptabilité
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de
تسجيلها في السجل التجاري.
projet –Gestion financière
الرأسمال  100.000 :درهم،
Avenue Hassan II Les chalets Imm.
 OUCHBANI 2éme Etage En face de laمقسم إلى  1000حصة اجتماعية
 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRAبقيمة  100درهم للحصة الواحدة،
CHTOUKA AIT BAHA
اكتتبت كلها نقدا وحررت بالكامل
PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158
على الشكل التالي  1000 :حصة
- - R.C : 34 262 INZEGANE
للسيد نور الدين العابد.
GSM : 06 03062700
التسيير  :تسير الشركة منOLEN INVEST SARL
طرف السيدنور الدين العابد.
اولين انفيست
تم االيداع القانوني بكتابة
إعالن عن تأسيس
الضبط لدى املحكمة التجارية
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
بأكادير بتاريخ  05يوليوز  2022تحت
ى
 12/04/2022ببيوكر حررت عدد .110851
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة
مقتطف من اجل اإلشهار
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ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي :

حسابات ادميم ش.م.م
 336شارع املقاومة ايت ملول
الهاتف 05.28.240004
الفاكس 05.28.249216

QUICK INDUSTRIELLES

إعالن عن تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ
 22يونيو  2022ثم وضع القانون
األسا�سي لتأسيس شركة محدودة
املسؤولية باملميزات التالية :
التسمية  :شركة QUICK
. INDUSTRIELLES
الشكل  :شركة ذات املسؤولية
املحدودة.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  100.000درهم مقسمة
إلى 1000حصة اجتماعية بقيمة
 100دراهم للواحدة و مقسم
كما يلي :
السيد نايت انجار محمد 500
حصة و السيد السو�سي ابراهيم
 500حصة .
مقر الشركة  :الطابق السفلي رقم
 17اقامة االطلسية  202حي املرس
الدشيرة الجهادية انزكان.
نشاط الشركة :بيع املواد
الصناعية ،بيع مواد البناء.
التسيير :عين السيد السو�سي
ابراهيم كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
التوقيع  :الشركة ملزمة
بالتوقيعات املشتركة للسيدين نايت
انجار محمد و السو�سي ابراهيم.
السنة املالية  :من  01يناير إلى
 31ديسمبر.
املدة  :مدة الشركة محددة في
 99سنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية إلنزكان
يوم  14/07/2022تحت رقم 1361
ورقم السجل التجاري .26517
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حسابات ادميم ش.م.م
 336شارع املقاومة ايت ملول
الهاتف 0528240004
الفاكس 0528249216

شركة BOUBAKER IMMO
إعالن عن تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات الشريك الوحيد
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ
 08يوليوز  2022ثم وضع القانون
األسا�سي لتأسيس شركة محدودة
املسؤولية وذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية :
التسمية  :شركة BOUBAKER
IMMO
الشكل  :شركة ذات املسؤولية
املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  500.000درهم مقسمة
إلى  5000حصة اجتماعية بقيمة
 100دراهم للواحدة و هي كلها في
ملكية السيد بيدارن مبارك.
مقر الشركة  :الطابق الثاني رقم
 141زنقة  16الحي الصناعي ايت
املول.
نشاط الشركة  :منعش عقاري,
االشغال املختلفة او البناء.
التسيير :عين السيد بيدارن
مبارك كمسير للشركة ملدة غير
محدودة.
التوقيع :الشركة ملزمة بالتوقيع
الوحيد للمسير السيد بيدارن مبارك
السنة املالية  :من  01يناير إلى
 31ديسمبر.
املدة  :مدة الشركة محددة في
 99سنة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان
يوم  14/07/2022تحت رقم 1363
ورقم السجل التجاري . 26519
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STE N&S ATLANTIC
SERVICE NEGOCE

رأسمالها  100.000,00 :درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة 1500
شارع الحرمين رقم  243العيون

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 25/05/2022تأسست شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد وعناصرها كالتالي :
التسمية ׃ الشركة تحمل
إسم N&S ATLANTIC SERVICE :
.NEGOCE
الغرض االجتماعي  :تسويق وتوزيع
قطع غيار السيارات.
املقر االجتماعي  :تجزئة 1500
شارع الحرمين رقم  243العيون.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة.
التسيير واإلمضاء  :خول
للسيد بن بيا صالح الدين.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
لدى هيئة املحكمةاالبتدائيةبالعيون
تحت رقم  1648/2022بتاريخ
.08/06/2022
من أجل النسخة والبيان
عن املسير
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STE K R OPTIC

SARL A.U
رقم  9زنقة طرابلس الحي الصناعي-
أكادير  80020 -أكادير  -املغرب
تأسيس الشركة
بمقت�ضى القانون األسا�سي املؤرخ
في  2020/11/27واملسجل بتاريخ
 2020/12/07تحت عدد  ،12067تم
تأسيس الشركة «»STE K R OPTIC
 SARL A.Uباملميزات التالية :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

14407

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي :
السيد إبراهيم بساين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية انزكان بتاريخ 15/07/2022
تحت رقم .1364
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تسمية الشركة STE K R OPTIC :
.SARL A.U
الغرض  :نضاراتي.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 9
زنقة طرابلس الحي الصناعي -أكادير
  80020أكادير املغرب.املدة  99 :سنة.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسم كالتالي :
السيدة رفاق هاجر  1000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
مكتب التسيير  ،االعالميات واملحاسبة
السيدة رفاق هاجر عنوانها رقم 36
«كاجيسكو»
رقم  05عمارة بيشا تجزئة أمنية تيزنيت
تجزئة النخيل تيزنيت.
تم إيداع امللف القانوني بمكتب
HOTEL SENEGAL
الضبط لدى املحكمة التجارية
ش.م.م
بأكادير بتاريخ  2022/07/01تحت
إعالن بتأسيس شركة
رقم .110710
بموجب عقد عرفي مسجل بتاريخ
 19/04/2021 331 Pتحت رقم ،RE34801
تأسست شركة ذات املسؤولية
مكتب حسابات شحودي
املحدودة تحت اسم HOTEL
زنقة  7بلوك  1رقم  98شارع املقاومة ايت
ملول ،86150 ،ايت ملول املغرب
 ،SENEGALش.م.م هدفها كالتالي :
SOCIETE INO 2 TRANS
.HOTELSARL AU
العنوان التجاري  :رقم  24تجزئة
شركة ذات مسؤولية محدودة
اسكا  3تيزنيت.
ذات الشريك الوحيد
رأس مال ــها  100.000 :درهم
وعنوان مقرها االجتماعي  :دوار تن (مائة أالف درهم ) موزعة إلى 1000
علي منصور سيدي بيبي بيوكرة
حصة قيمة كل حصة ( 100درهم)
رقم التقييد في السجل التجاري :
مائة درهم.
 26521انزكان
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
محمد مزي كمسير للشركة ملدة
 ،07/06/2022تم إعداد القانون
غير محدودة مع إعطائه كامل
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الصالحيات حسب القانون األسا�سي
محدودة ذات الشريك الوحيد
للشركة.
باملميزات التالية :
امل ــدة  :مدة عمر الشركة 99
تسمية الشركة متبوعة عند
االقتضاء بمختصر تسميتها (تسعة وتسعون سنة) من تاريخ
 SOCIETE INO 2 TRANS SARLتأسيسها النهائي .
اإليداع القانوني  :تم إيداع
.AU
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى
غرض الشركة بإيجاز :
املحكمة االبتدائية بتيزنيت عدد
نقل السلع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار تن  214/2022بتاريخ .14/07/2022
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علي منصور سيدي بيبي بيوكرة.
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14408

STE JANOUB RECYCLAGE

رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :مدينة الوفاق
بلوك  Wرقم  456العيون
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودةذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ،15/06/2022تأسست شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد وعناصرها كالتالي :
التسمية ׃ الشركة تحمل
إسم .JANOUB RECYCLAGE :
الغرض االجتماعي  :جمع وإعادة
تدوير البطاريات املستعملة واملعادن
الحديدية وجميع النفايات.
املقر االجتماعي  :مدينة الوفاق
بلوك  Wرقم  456العيون.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للحصة الواحدة مخصصة ل :
اعرورو عبد العزيز.
ل
التسيير واإلمضاء خو للسيد
اعرورو عبد العزيز.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة
اإلبتدائية بالعيون تحت رقم
 1871/2022بتاريخ .22/06/2022
من أجل النسخة والبيان
عن املسير
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STE CONFIADOR
LOGISTIQUE

SARL
رأسمالها  100.000درهم
إعالن بتأسيس شركة
بموجب عقد عرفي تأسست
شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت
إسم CONFIADOR LOGISTIQUE
 ،SARLبتاريخ : 28/06/2022
هدفها  :النقل الطرقي الوطني
والدولي للبضائع لحساب الغير.
العنوان التجاري  :رقم 167بلوك
س حي املسيرة ايت ملول.
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رأسمالها  100.000درهم موزعة
تم اإليداع القانوني بكتابة
إلى  1000حصة قيمة كل حصة  100الضبط لدى هيئة املحكمة
SARL
دراهم ،موزعة كما يلي :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ يوم
اإلبتدائية بالعيون تحت رقم
السيدة وسيمة الحسني  1874/2022 300 :بتاريخ  ،2022/06/16 .22/06/2022تم إنشاء شركة ذات
من أجل النسخة والبيان
حصة.
الخصائص التالية :
املسير
عن
السيد حمزة باكا .700 :حصة.
التسمية .STE BATIXEL S.A.R.L :
336
P
تسيير الشركة  :تم تعيين السيدة
املقر  :شارع العيون بلوك  5رقم
وسيمة الحسني والسيد حمزة باكا
 12حي الوفاق أكادير.
SOCIETE
CHTOUKI
مسيرا الشركة ملدة غير محدودة مع
غـرض الشركة  :اشغال
تخويله كامل الصالحيات حسب
CERAME
األلومنيوم واالنوكس.
القانون األسا�سي للشركة.
شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال  100.000 :درهم
املدة  99 :سنة من تاريخ تأسيسها.
رأسمالها  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة نقدية من
اإليداع القانوني تم بمكتب
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع فئة 100درهم :
افرياض علي  500 :حصة ؛
الضبط لدى املحكمة االبتدائية العام العادي يوم 30/06/2022
مجالن سعيد  250 :حصة ؛
بانزكان تحت رقم  1366بتاريخ تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية
.15/07/2022
مجالن محمد  250 :حصة.
املحدودة :
سجلت شركة «CONFIADOR
التسيير في شخص افرياض علي .
التسمية .CHTOUKI CERAME :
 LOGISTIQUE» SARLبالسجل
ا إليداع القانوني وضع باملحكمة
املقر االجتماعي  :شارع النصر حي
التجاري بانزكان تحت رقم  26523أيت الحسن اوعلي بيوكرى اشتوكة التجارية بأكادير يوم 06/06/2022
بتاريخ .15/07/2022
تحت رقم  111196والسجل التجاري
ايت بها.
335 P
تحت رقم .52019
مدة صالحية الشركة ( 99 :تسعة
مقتطف قصد اإلشهار
وتسعون) سنة.
338 P
STE ECOSYSTEM SAHARA
رأس املال  100.000 :درهم.
رأسمالها  100.000درهم
الحصص  :إن الحصص وزعت SOCIETE CAFE LOTINOS
مقرها االجتماعي  :تجزئة الوحدة
:
التالي
الشكل
على
الشركاء
بين
الوكالة  01بلوك  Cرقم  321العيون
SARL
:
هللا
عبد
السعيدي
السيد
شركة كافي لوتينوس ش .م.م
تأسيس شركة ذات املسؤولية
درهم.
49.000
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
51.000
:
محمد
السعيدي
السيد
بمقت�ضى العقد العرفي مؤرخ
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
درهم.
في  27/06/2022بأكادير واملسجل
 ،15/06/2022تأسست شركة
درهم.
100.000
:
املجموع
بتاريخ  29/06/2022بأكادير ،تم
ذات املسؤولية املحدودة وعناصرها
يناير
فاتح
من
:
االجتماعية
السنة
تأسيس شركة كافي لوتينوس ش .م.م
كالتالي :
التسمية ׃ الشركة تحمل إلى غاية  31ديسمبر.
شركة ذات املسؤولية املحدودة.
هدفها  :مقهى .الوجبات السريعة.
التسيير  :السيد عبد هللا
إسم .ECOSYSTEM SAHARA :
املقر االجتماعي  :تجزئة موالي
الغرض االجتماعي  :جمع وإعادة السعيدي.
التوقيع  :السيد عبد هللا رقم  119الدراركة أكادير.
تدوير البطاريات املستعملة واملعادن
املـدة  99 :سنة ابتداء من
الحديدية وجميع النفايات.
السعيدي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي  :تجزئة الوحدة
 100.000درهم
الرأسمال :
الوكالة  01بلوك  Cرقم  321العيون .التجارية بإنزكان تحت رقم 1346
الرأسمال االجتماعي  :حدد في بتاريخ  08/07/2022وبالسجل مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
 100.000درهم مقسم إلى  100التجاري تحت رقم  26509بتاريخ درهم موزعة كالتالي :
السيد الزروالي محمد 500 :
حصة اجتماعية بقيمة 100درهم .08/07/2022
حصة ؛
للحصة الواحدة.
االقتطاف والبيان
محمد بهتاني
السيد الزروالي خالد 500 :
التسيير واإلمضاء خول للسيد
 337 Pحصة.
اعرورو سعيد.

STE BATIXEL
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التس ـي ـيــر  :عين السيد الزروالي
محمد كمسير للشركة ملدة غير
محدودة واعتماد توقيع الزروالي
محمد أو الزروالي خالد في جميع
العقود و الوثائق اإلدارية و البنكية.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ  07/07/2022تحـت رقم
			
.111459
للخالصة و البي ـ ــان

339 P

ASSM JOB

تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة شريك
الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي حرر في أكادير
بتاريخ  ،22/11/2021تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة لها
املميزات التالية :
التسمية .ASSM JOB :
الهدف  :مراقبة  -أمن املباني
العامة أو الخاصة  -تنظيف.
املقر االجتماعي  :بزنقة ايت ملول
رقم  26انزكان.
التسيير  :السيدة أسماء ايت
السودان ملدة غير محدودة.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ
 30/06/2022تحت رقم 1281
سجل تجاري رقم .26445
340 P

STE AGROBEST TRADING

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

الهدف  :اإلنتاج الفالحي.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم.
التسيير  :نوفل شاوش والحسين
جواب.
املقر االجتماعي  :الخربة أوالد
ميمون سيدي بيبي.
املدة  99 :سنة.
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية باكادير تحت
رقم  1247بتاريخ  27/06/2022وتم
تسجيل الشركة في السجل التجاري
تحت رقم .26417
341 P

STE AFRO MINING
SARL au

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

طبقا للعقد املؤرخ في
 27/06/2022تم تأسيس شركة
املسؤولية محدودة بالخصائص
التالية :
االسم STE AFRO MINING :
SARL au
رأسمال املجموعة 100.000 :
درهم.
التسيير  :سعيو يوسف.
املقر االجتماعي  :رقم  2زنقة 1
بلوك ب شارع الحسن  2ايت ملول.
املدة  99 :سنة.
تم اإليداع القانوني للمجموعة
بالسجل التجاري باملحكمة
االبتدائية انزكان تحت رقم 1325
بتاريخ .2022/07/06
342 P

STE CENTRE COMMERCIAL
BOUAAITA
SARL AU
ICE : 003102529000044

طبقا للعقد املؤرخ في
 27/05/2022تم تأسيس شركة تأسيس شركة محدودة املسؤولية
محدودة املسؤولية بالخصائص
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
التالية :
 2022/06/23تم تأسيس شركة
االسم  STE AGROBEST :محدودة املسؤولية ذات شريك
TRADING
وحيد ذات الخصائص التالية :

14409

السيد اخراز الحسن 1000
حصة.
السنة املالية  :تبتدئ في فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر.
التسيير  :يسير الشركة السيد
اخراز الحسن ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية باكادير
بتاريخ  14/07/2022تحت رقم
.111765

التسمية STE CENTRE :
 COMMERCIAL BOUAITASARL.AU
املقر االجتماعي  :رقم  94زنقة
كلميم بلوك بوعيطة حي السعادة
ايت ملول.
الهدف  :توزيع املواد الغذائية
بالتقسيط والجملة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم.
التسيير  :عبد هللا الضعيف.
للخالصة والبيان
املدة  99 :سنة.
املسير
السنة املالية  :فاتح يناير حتى
344 P
 31ديسمبر.
تم تسجيل الشركة بالسجل STE AUXILIARY ANGELS
التجاري بإنزكان تحت رقم 1358
SARL
بتاريخ  2022/07/14رقم السجل
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ يوم
التجاري .26515
 2022/06/20 343 Pتم إنشاء شركة ذات
الخصائص التالي :
التسمية STE AUXILIARY :
STE ALH CONSULTING
ANGELS S.A.R.L
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املقر  :حـي العـزيب جماعة
املحدودة للشريك الوحيد
بموجب عقد عرفي مؤرخ باكادير القليعة ايت مـلول.
 28/06/2022تم وضع النظام
غـرض الشركة  :العمل املؤقت.
األسا�سي لشركة دات املسؤولية
الرأسمال  100.000 :درهم
املحدودة للشريك الوحيد والتي مقسم إلى  1000حصة نقدية من
تكمن مميزاتها فيما يلي :
فئة  100درهم كما يلي :
التسمية STE ALH :
تاملودي عمر  500 :حصة.
CONSULTING S.A.R.L-AU
اباكـريم عثمان  500 :حصة.
الغرض  :يمكن غرض الشركة
التسيير في شخص تاملودي عمر.
سواء لحسابها الخاص أو لحساب
اإليداع القانوني وضع باملحكمة
الغير في املغرب وفي أي دولة أخرى
االبتدائية بانزكان يوم 19/07/2022
فيما يلي :
تحت رقم  1389والسجل التجاري
مركز اعمال وتدريب.
مقر الشركة  :الطابق الثالث رقم تحت رقم .26537
مقتطف قصد اإلشهار
ب  1883عمارة كديرة الكائنة بتجزئة
345 P
املسيرة رقم  16و .17
املدة  :حددت مدة الشركة في
.AUTO ECOLE CHGUA
 99سنة ابتداء من تاريخ تكوينها
النهائي.
SARL
رأسمال الشركة  :يبلغ رأسمال
Au Capital de 100.000 Dhs
الشركة مائة االف درهم Siège Social : DOUAR IGHIR 100.000
مقسم إلى  1000حصة ذات 100
NTZOUGART TAGHJIJT
درهم كقيمة لحصة الواحدة،
BOUIZAKARNE GUELMIM
مكتتبة ومدفوعة القيمة كليا
ICE : 003083495000056
ومخصصة للشركاء :
ت ــأسيــس

الجريدة الرسمية

14410

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ،26/05/2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة باملميزات
التالية :
التسمية AUTO ECOLE :
.CHGUA
املقر االجتماعي  :دوار اغير
نتزكارت تغجيجت بويزكارن كلميم.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة من فئة
 100درهم.
الشـركاء  :السادة :
شكى اسامة  500 :حصة.
كمغار احمد  500 :حصة.
اله ــدف  :مؤسسة لتعليم السياقة
وقانون السير.
املسير القانوني  :شكى اسامة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بكلميم
االبتدائية
 05/07/2022تحت رقم .270/2022
346 P

STE ABRAJ ISRA
SARLAU
شركة ابراج اسراء ش.م.م

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 27/06/2022تم تأسيس شركة
ذات املميزات التالية :
التسمية  :شركة ابراج اسراء
ش.م.م.
الهدف االجتماعي  :اشغال البناء
والعقار.
العنوان  :الطابق  1حي بيكا
العزيب القليعة انزكان أيت ملول.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
التسيير  :يسير الشركة السيد
جرة عبد املجيد ملدة غير محدودة.

السجل التجاري  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
بتاريخ
بإنزكان
االبتدائية
 06/07/2022تحت رقم .1333
347 P

STE COLOPIG SARL

sociéte à responsabilité limitée
au capital de 100.000 dhs
siège social : lotissement tafoukt
n° 25 tiznit

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
التأسي�سي املنعقد بمقر الشركة
بتاريخ  14أبريل  2022تقرر تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وخصائصها كالتالي :
االسم االجتماعي  :كولوبيك.
الغرض االجتماعي  :إنشاء
وتصميم وتطوير التطبيقات
واملواقع.
املقر االجتماعي  :تجزئة تفوكت
رقم  25تزنيت.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مكون من  1000حصة اجتماعية من
فئة  100درهم للواحدة.
اإلمضاء والتسيير  :خول للسيد
العبدولي عبد العزيز.
وقد تم اإليداع القانوني لدى
مكتب الضبط باملحكمة االبتدائية
بتزنيت تحت رقم  147بتاريخ  5ماي
.2022
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التسمية  :شركة نيو واف بانتير.
الغرض االجتماعي :
صباغة املباني.
املقر االجتماعي  :تجزئة برماتا 1
حي تمازارت ايت ملول.
املدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة 100.000 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للواحدة.
السنة املالية  :من  01يناير إلى 31
ديسمبر من كل سنة.
التسيير  :الشركة مسيرة من طرف
السيدة رشيدة سليماني.
اإليداع القانوني  :باملحكمة
االبتدائية بانزكان تحت رقم 1146
بتاريخ .14/06/2022
349 P

شركة اوريزون فريش

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :دوار البرايج اوالد
ميمون سيدي بيبي اشتوكة ايت باها
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 23/06/2022املسجل بانزكان ،تم
تأسيس شركة باملواصفات التالية :
التسمية  :شركة اوريزون فريش.
الغرض االجتماعي :
استغالل الحمضيات والفواكه
والخضر  /االستيراد والتصدير
لجميع املنتجات الفالحية.
املقر االجتماعي  :دوار البرايج اوالد
ميمون سيدي بيبي اشتوكة ايت باها.
املدة  99 :سنة.
من أجل النسخة والبيان
رأسمال الشركة 100.000 :
عن املسير
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
 348 Pفئة  100درهم للواحدة.
السنة املالية  :من  01أكتوبر إلى
شركة نيو واف بانتير
 30سبتمبر من كل سنة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التسيير  :الشركة مسيرة من طرف
رأسمالها  100.000 :درهم
السيد مورينو مارتن ميكايل انخيل
املقر االجتماعي  :تجزئة برماتا 1
والسيد رودريكيز لوبيس مانويل.
حي تمازارت ايت ملول
اإليداع القانوني  :باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ االبتدائية بانزكان تحت رقم 1324
 20/05/2022املسجل بانزكان ،تم بتاريخ .05/06/2022
350 P
تأسيس شركة باملواصفات التالية :

سيم ايريكا

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد
وعنوان مقرها في مركز االعمال
بعمارة الخياطي الطابق الثالث
الشقة رقم  5شارع الحسن الثاني
املحايطة تارودانت 83000 -
تارودانت
رقم التقييد في السجل التجاري
8867
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07/07/2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الواحد.
تسمية الشركة متبوعة عند
االقتضاء بمختصر تسميتها  :سيم
ايريكا.
غرض الشركة بإيجاز :
مقاول في األشغال املختلفة.
تركيب البيوت البالستكية.
نقل بضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي ب مركز
االعمال بعمارة الخياطي الطابق
الثالث الشقة رقم  5شارع الحسن
الثاني املحايطة تارودانت 83200 -
تارودانت.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000
درهم ،مقسم كالتالي :
السيد بوشفرة عبد الرحيم :
 1000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن الشركاء
السيد بوشفرة عبد الرحيم
عنوانه بدوار القياد اداومومن
تارودانت.
االسم شخ�صي والعائلي ومواطن
مسير الشركة :
السيد بوشفرة عبد الرحيم
عنوانه بدوار القياد اداومومن
تارودانت.
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كما تم تثبيت مقر تصفية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتارودانت بتاريخ الشركة بـحي الخميس ،مركز أيت
عميرة ،شتوكة آيت باها.
 18/07/2022تحت رقم .457
القانوني
اإليداع
إجراء
351 P
باملحكمة االبتدائية إلنزكان بتاريخ
 12/07/2022تحت رقم .1350
شركة SOCIETE QUALITE
353 P
DES PRESTATIONS

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

طبقا للعقد املؤرخ في
 04/07/2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد بالخصائص التالية :
التسمية SOCIETE QUALITE :
DES PRESTATIONS
الهدف  :متابعة الدراسة
واملساعدة الفنية  /أعمال التنمية
الزراعية واملائية والزراعية.
رأسمال املجموعة 100.000 :
درهم.
املسير  :ابراهيم الفوكالي.
املقر االجتماعي  :مدينة الوفاق
بلوك أ رقم  171العيون.
املدة  99 :سنة.
تم التسجيل بالسجل باملحكمة
االبتدائية العيون تحت رقم
.42389
352 P

STE AFOZAR FERME
Sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس املال  3.532.800 :درهم
السجل التجاري  15939 :إنزكان
املقر االجتماعي  :حي الخميس ،مركز
أيت عميرة ،شتوكة آيت باها
بموجب محضر الجمعية العامة
غير العادية بتاريخ ،16/06/2022
َت ّ
قرر حل الشركة اعتبارا من
 30/06/2022وتصفيتها.
وعينت الجمعية العامة السيد نيا
سعيد ،يقيم بـحي النية ،أيت عميرة،
شتوكة آيت باها ،كمصفي للشركة.

شركة أماتيترترانسبور

ش.م.م
املقر االجتماعي  :حي بلوك ك
رقم  423حي الهدى أكادير

إقفال عملية التصفية

بمقت�ضى محضر الجمع العام
املؤرخ بتاريخ  20/06/2022لشركة
«أماتيتر ترانسبور» تقرر ما يلي :
املصادقة على حسابات التصفية.
إقفال عملية التصفية.
تبرئة املسؤول عن التصفية
السيد الطاهيري محمد.
وقد تم اإليداع القانوني
لدى املحكمة التجارية بتاريخ
 ،17/06/2022تحت رقم .110314
355 P

STE CENTRE IMPREMERIE
SARL
شركة سونتر امبريمري ش.م.م

الفسخ املسبق للشركة

بمقت�ضى محضر القرار
االستثنائي للشركة ذات املسؤولية
املحدودة بتاريخ  06/07/2022تقرر
ما يلي :
الفسخ املسبق للشركة ابتدءا من
اليوم نفسه.
تعين السيد حسن االيسري
كمصفي للشركة.
مقر الشركة هو نفسه مقر
الفسخ املسبق.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية انزكان
بتاريخ  18/07/2022تحت رقم
.1379
356 P

14411

جعل شارع محمد الخامس زنقة
شركة AVENCOM
شمس رقم  53بيوكرى شتوكة ايت
شمم
املقر االجتماعي  :شارع محمد
باها مقر للمراسلة.
الخامس زنقة شمس رقم  53بيوكرى
تم اإليداع القانوني بكتابة
شتوكة ايت باها
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بانزكان
تصفية الشركة
بتاريخ  06/07/2022تحت رقم
على اثر مداوالتها بتاريخ .1329
 24/07/2022قررت الجمعية
358 P
العامة غير العادية لشركاء شركة
 AVENCOM SARL AUش م م
BANDO DENTAIRES
مسجلة بالسجل التجاري باملحكمة
LAKHSSAS
االبتدائية بانزكان تحت رقم 8845
التعريف املوحد للمقاولة
ما يلي :
000171361000056
اعتماد تقرير املصفي بعد
السجل التجاري 2839 :
الفحص.
وقف نهائي لنشاط الشركة
إعالن إقفال التصفية الودية
بمقت�ضى محضر الجمع العام
للشركة.
االستثنائي بتاريخ  28أغسطس
إبراء ذمة املصفي.
 2019واملسجل بتاريخ  29أغسطس
تخويل املصفي الصالحيات
 2019تحت رقم RE : 5789
الضرورية النجاز اإلجراءات األخيرة
و ،OR : 5531لشركة BANDO
الناتجة عن إقفال التصفية الودية.
 ،DENTAIRES LAKHSSASرأسمالها
تم اإليداع القانوني بكتابة
 40.000درهم مقرها االجتماعي :
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان
ودادية تيكينيت لخصاص سيدي
 18/07/2022تحت رقم .1378
افني ،تمت املصادقة على  :إقفال
357 P
التصفية والوقف النهائي لنشاط
الشركة.
SOCIETE AVENCOM
تم إيداع امللف القانوني بمكتب
SARL
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
املقر االجتماعي  :شارع محمد
الخامس زنقة شمس رقم  53بيوكرى بتيزنيت تحت رقم  627بتاريخ
 29أغسطس .2019
شتوكة ايت باها
359 P
على اثر مداوالتها بتاريخ

 24/06/2022قررت الجمعية
العامة غير العادية لشركاء شركة
.AVENCOM SARL
مقرها االجتماعي  :شارع محمد
الخامس زنقة شمس رقم  53بيوكرى
شتوكة ايت باها.
واملسجلة بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية انزكان تحت رقم
 8845ما يلي :
حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء
من .24/06/2022
تعيين مصفي الشركة في شخص
بزي عبد الحكيم.

شركة AZAFAD TRANS

التشطيب النهائي للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي لشركة AZAFAD
 TRANSاملنعقد يوم 15/07/2022
تقرر ما يلي :
التشطيب النهائي لشركة
 AZAFAD TRANSوتم تحديد مقر
التصفية هو املقر االجتماعي  :بلوك
 03رقم  42حي سيدي ميمون قصبة
الطاهر ايت املول وعين السيد
أزفاض الحسين مصف للشركة.

الجريدة الرسمية
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تم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
النزكان تحت رقم  1375/2022يوم
.18/07/2022
360 P

STE FTUSA

SARL AU
بمقت�ضى محضر االستثنائي
بتاريخ  05/07/2022لشركة
« »FTUSA SARL AUذات مسؤولية
محدودة شريك واحد الكائنة بتجزئة
الوفاق كلميم.
تقرر ما يلي :
التصفية النهائية للشركة.
تعيين السيد بوجناح حسنا
مصفي للشركة.
مقر الفسخ املسبق للشركة هو
بتجزئة الوفاق كلميم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بكلميم
االبتدائية
 06/07/2022تحت رقم .2022/273
361 P

STE ETUDES
GEOTECHNIQUES
MAROCAINE

EGEOM - SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي  :رقم  503تجزئة
الكويرة حي الخيام اكادير
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 10/06/2022قرر مساهمو الشركة
ما يلي ׃
الحل والتصفية املسبقة للشركة.
تعيين السيد الخلفي محمد
كمصفي للشركة.
إتخاد مقر الشركة كمكان
للتصفية.
اإليداع القانوني تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية ألكادير تحت رقم
 111646بتاريخ .08/07/2022
362 P

SOCIETE ELMANSSOURI
COMMERCE
S.A.R.L A.U
SIEGE SOCIAL : HAY
ELWIDADIYA COMMUNE
TAGANTE BOUIZAKARNE
GUELMIM

DISSOLUTION ANTICIPEE

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
االستثنائي بتاريخ 28/06/2022
بمقر الشركة املدون أعاله ،تقرر
ما يلي :
فسخ الشركة.
تعيين السيد عبد الراحيم
املنصوري كمصفي للشركة.
ثم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بكلميم
االبتدائية
 05/07/2022تحث رقم .268
363 P

STE DONYAG
Sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس املال  5.520.000 :درهم
السجل التجاري  15943 :إنزكان
املقر االجتماعي  :حي األمل ،مركز
خميس أيت عميرة ،شتوكة
آيت باها
بموجب محضر الجمعية العامة
غير العادية بتاريخ ،16/06/2022
َت ّ
قرر حل الشركة اعتبارا من
 30/06/2022وتصفيتها.
وعينت الجمعية العامة السيد نيا
سعيد ،يقيم بـحي النية ،أيت عميرة،
شتوكة آيت باها ،كمصفي للشركة.
كما تم تثبيت مقر تصفية
الشركة بـحي األمل ،مركز خميس
أيت عميرة ،شتوكة آيت باها.
القانوني
اإليداع
إجراء
باملحكمة االبتدائية إلنزكان بتاريخ
 12/07/2022تحت رقم .1351
364 P
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ITEMEDIC

S.A.R.L.A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك واحد
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي  :رقم  210عمارة 55
الطابق الرابع الحي املحمدي اكادير

تصفية الشركة

بمقت�ضى مداولة الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  04يوليو ،2022
قرر الشريك الوحيد لشركة
 ITEMEDIC SARLAUمقرها رقم
 210عمارة  55الطابق الرابع الحي
املحمدي اكادير ،ما يلي :
تصفية الشركة.
تعيين املصفي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
ألكادير تحت رقم  111182بتاريخ
.06/07/2022
من اجل النسخة والبيان عن املسير :
السيدة طاطا نادية

365 P

شــركة INTERSTATE TIRES
MAROC

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسم ــالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  :الشقة رقم ،2
بلوك أ ،رقم  ،39حي السالم
أيت إعزة ،تارودانت

إقفال التصفية الودية

أوال  :على إثر مداوالتها بتاريخ
 15/06/2022قررت الجمعية
العامة غير العادية لشركاء شركة
INTERSTATE TIRES MAROC
 SARLشركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال  100.000درهم املوجود
مقرها اإلجتماعي  :بالشقة رقم ،2
بلوك أ ،رقم  ،39حي السالم ،أيت
إعزة ،تارودانت ،مسجلة بالسجل
التجاري لدى املحكمة اإلبتدائية
بتارودانت تحت رقم  1003ما يلي :

إعتماد تقرير املصفي بعد
الفحص ؛
إعتماد نتائج التصفية ؛
إعالن إقفال التصفية الودية
للشركة ؛
إبراء ذمة املصفي السيد لولتيتي
موالي عبد املالك ؛
تخويل املصفي الصالحيات
الضرورية إلنجاز اإلجراءات األخيرة
الناتجة عن إقفال التصفية الودية.
ثانيا  :أنجز اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة اإلبتدائية
بتارودانت بتاريخ 14/07/2022
تحت رقم .454
ثالثا  :سيودع طلب التشطيب على
السجل التجاري رقم  1003بكتابة
الضبط لدى املحكمة اإلبتدائية
بتارودانت وتلحق به الوثائق املتعلقة
بالتصفية.
للخالصة البيان
املصفي
السيد لولتيتي موالي عبد املالك

366 P

شركة OMEGA BIO

حـ ــل مسبق للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي لشركة OMEGA BIO
املنعقد يوم  ،29/06/2022تقرر
ما يلي :
الحل املسبق لشركة OMEGA
 BIOوتم تحديد مقر التصفية هو
املقر االجتماعي  :املحل التجاري
الكائن برقم  51بلوك ا الوفاق
بنسركاو اكادير و عين السيد طالب
عمرمصف للشركة.
ثم االيداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
ألكادير تحت رقم  111771يوم
.15/07/2022
367 P
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مكتب حسابات شحودي
زنقة  7بلوك  1رقم  98شارع
املقاومة ايت ملول86150 ،
ايت ملول

SOCIETE RIG TRANS

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
(قفل التصفية)
وعنوان مقرها  :رقم  243ؤ تجزئة
ادمين بايت ملول
رقم التقييد في السجل التجاري :
12901

قفل التصفية

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01يوليو  2022تقرر قفل
التصفية لشركة ذات مسؤولية
محدودة SOCIETE RIG TRANS
 SARLرأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 243
ؤ تجزئة ادمين بايت ملول نتيجة
ل  :مردودية غير كافية .وحدد مقر
رقم  243ؤ تجزئة ادمين بايت ملول
وعين  :السيد لحسن حبيب هللا
كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :رقم  243ؤ
تجزئة ادمين بايت ملول.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بإنزكان
االبتدائية
 15/07/2022تحت رقم .1365
368 P

حل الشركة متبوع بتصفيتها ؛
تعيين السيد Adrianus
Johannes Maria Van Kester
مصفي للشركة ؛
تحديد مقر التصفية ب  :أربعاء
أيت بوطيب ،انشادن اشتوكة ايت
باها.
صالحيات.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان
بتاريخ  9يونيو  2022تحت رقم
.1105
من أجل النشر والبيان

369 P

STE TILILA SOUSS

مقرها االجتماعي  :زنقة  304رقم 11
الخيام اكادير
بـمـوجـب محضر قرار الجمع العام
االستتنائي بـتـاريـخ  10/05/2022تم
االتفاق على ما يلي :
تفويت الحصص االجتماعية على
الشكل التالي :
 1.000حصة للسيد فيصل
اكوجكال الى السيد عبد الرحيم
انظيف.
استقالة السيد فيصل اكوجكال
من تسيير الشركة.
تعيين السيد عبد الرحيم انظيف
مسيرا جديدا ووحيدا للشركة لسنة
قابلة للتجديد وتخويله االمضاء
املنفرد .
السيد عبد الرحيم انظيف
يلتزم بأداء جميع الضرائب والديون
السابقة واالحقة املترتبة على
الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية
باكادير تحت رقم  110485وذلك
بتاريخ  28يونيو .2022

SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام اإلسثنائي
لشركة STE TILILA SOUSS
بتاريخ
املنعقد
SARLAU
 20/06/2022شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد
رأسمالها  100.000درهم مقرها
االجتماعي  :الشارع الرئي�سي الياسمين
املزار ايت ملول.
من اجل النسخة والبيان
قرر ما يلي :
371 P
التصفية املسبقة للشركة.
تعيين السيد محمد بيزماون
شركة بي م ل الكترونيك
كمصفي للشركة.
ش.م.م
إلغاء عقد الشركة.
برأسمال قدره  300.000 :درهم
اإليداع القانوني وضع باملحكمة
بلوك  4رقم  120حي الحرش
االبتدائية بإنزكان تحت رقم 1343
طريق بيوكرى ،ايت ملول
بتاريخ . 2022/07/07
بمقت�ضى محضر الجمع
370
P
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 ،20/04/2022تمت املصادقة
شركة سوس هولدينج
AGAMIN
TRAVAUX
باإلجماع على املقترحات اآلتية :
ش.م.م ش.و
وهب الحصص االجتماعية  :قام
DIVERS
STE SOUSS HOLDING
 Société à responsabilité limitéeالسيد بنعمر جمال بوهب جميع
S.A.R.L A.U
الحصص التي يمتلكها داخل الشركة
.à associé unique
رأسمالها  200.000درهم
 1140 .Au capital de 1.000 000,00 DHحصة إلى ابنه السيد عثمان
مقرها االجتماعي  :أربعاء أيت
بنعمر.
Siège social : RUE 304 N°11
بوطيب ،انشادن اشتوكة ايت باها
استقالة السيد بنعمر جمال من
KHIAM II AGADIR
السجل التجاري رقم  9887انزكان
منصب املسير وتعيين السيد عثمان
.R.C N° 29313
حل شركة
بمقت�ضى محضر القرارات  Tribunal de Commerce D’Agadirبنعمر مسيرا وحيدا للشركة مع
تخويله اإلمضاء االجتماعي والبنكي
I.F n° 15235525
االستثنائية للشريك الوحيد بتاريخ
لوحده وملدة غير محدودة.
ICE : 001580969000045
 31/03/2022تقرر ما يلي :

14413

تحديث القوانين.
صالحيات.
ثم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بانزكان
االبتدائية
 19/07/2022تحت رقم :
.1388/2022
مقتطف قصد االشهار

372 P

حسابات ادميم ش.م.م
 336شارع املقاومة ايت ملول
الهاتف  0528 24 0004الفاكس 92 16
0528 24

شركة CHANOUJ TRANS
SARL
بيع ح ــصص اجــتماعية
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي لشركة CHANOUJ
 TRANSاملنعقد يوم
SARL
 ،08/07/2022تقرر ما يلي :
بيع حصص اجتماعية بين السيد
أبو النعائم عبد هللا والسيد شنوج
هشام ،والتوزيع الجديد لرأس املال
االجتماعي على النحو التالي السيد
شنوج هشام  1000حصة.
تحويل الشركة من شركة ذات
املسؤولية املحدودة العادية إلى
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد.
تعيين السيد شنوج هشام كمسير
للشركة.
الشركة ملزمة بالتوقيع الوحيد
للسيد شنوج هشام.
تحديث القانون األسا�سي
للشركة وفق التعديل  :بيع حصص
اجتماعية.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية ألكادير
يوم  19/07/2022تحت رقم
.111900
373 P
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STE FLEURICHE SAKANE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  240.000 :درهــم
مقرها االجتماعي  :شارع محمد
الخامس ،عمارة أمنار  -انزكان
س.ت 3645 :
بمقت�ضى مشاورات الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 ، 09/06/2022تقرر مايلي :
املصادقة على بيع الحصص
االجتماعية ؛
استقالة السيد يوسف أيت عمي
من التسيير ؛
إبراء ذمة املسير املستقيل ؛
التوقيع االجتماعي ؛
تعديل النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بإنزكان
االبتدائية
 08/07/2022تحت رقم .1348
374 P

STE HADEED AL JANOUB
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1.000.000 :درهــم
مقرهااالجتماعي  :دوار العطاية
بالد بولعروج بوزنيقة
س.ت6073 :
بمقت�ضى مشاورات الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 ،02/06/2022تقرر مايلي :
بيع الحصص االجتماعية  :بيع
 1000حصة اجتماعية لصالح
السيد محمد كركوب من طرف
السيد عبد املجيد كدوري.
استقالة السيد عبد املجيد
كدوري من مهامه كمسير وحيد
للشركةو تعيين السيد حسن ماء
العينين كمسير جديد وحيد.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببنسليمان بتاريخ
 15/07/2022تحت رقم .386
375 P

JOUHRA CAR
Société à Responsabilité Limitée
d’Associé Unique
Au Capital de 500.000,00 Dhs
Siège Social est fixé à : N°108
AVENUE CHRIF EL IDRISSI
GUELMIM
ICE : 002148106000057
RC : 2127
تعديالت قانونية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بمقر الشركة

بتاريخ

 ،21/06/2022املسجل بتاريخ
 ،30/06/2022قرر الشريك ما يلي :
تفويت حصص الشركة 2500
حصة كما يلي :
املفوت  :السيد بوندير محمد
 2500حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
املشتري  :السيد جوهرة البشير
 2500حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
وبسبب عقد بيع الحصص
االجتماعية للشركة أصبحت شركة
 ،JOUHRA CAR SARL AUعلى
الشكل التالي الشريك الوحيد هو :
السيد جوهرة البشير 5000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تغيير الشكل القانوني لشركة من
ش.م.م الى ش.م.م بشريك وحيد.
التسيير  :السيد جوهرة البشير
مسير للشركة ملدة غير محددة.
اإليـداع الـقانـونـي  :تـم بكـتابة
الضـبط باملحكمة االبتـدائية بكلميم
بـتاريخ  05/07/2022تحـت رقـم
.269/2022
376 P
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شركة:
INSTITUTION DE
L’EDUCATION PRIVE
WAHATTE AL IMANE
SARL
تعديل
14011
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 ،28/06/2022قرر مايلي :
بيع  100حصة من طرف
السيد طاهر مزون الى السيد محمد
كويا.
تغيير مسير الشركة وتعيين السيد
محمد كويا مسيروحيدا للشركة.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بإنزكان تحت رقم  1380بتاريخ
.19/07/2022
377 P

تم ايداع امللف القانوني للشركة
لدى املحكمة االبتدائية النزكان تحت
رقم  1384بتاريخ .2022/07/19
378 P

STE MAJESTIC SAKANE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  330.000 :درهــم
مقرها االجتماعي  :شارع محمد
الخامس ،عمارة أمنار  -انزكان
س.ت 3831 :
بمقت�ضى مشاورات الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 ،09/06/2022تقرر مايلي :
املصادقة على بيع الحصص
االجتماعية ؛
استقالة السيد يوسف أيت عمي
من التسيير ؛
إبراء ذمة املسير املستقيل ؛
التوقيع االجتماعي ؛
تعديل شامل للنظام األسا�سي
FIDUCIAIRE ESCOMPTE
بتوافق مع الشكل القانوني لشركة
شركة STE IMRAN FRUIT
ذات مسؤولية محدودة وشريك
ش .م .م
وحيد.
بيع حصص وتغيير الشكل القانوني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بإنزكان
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة االبتدائية
االستثنائية بتاريخ  08/07/2022 ،05/07/2022تحت رقم .1347
قرر ما يلي :
379 P
املصادقة على بيع السيد عبدهللا
الفحلي ل  50%من الحصص
MAJALI WORK
التي يملكها في رأسمال شركة  STEشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 IMRAN FRUIT SARLللسيد
الشريك الوحيد.
علي املقديم أي  500حصة بقيمة وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة لقام
 100درهم للحصة الواحدة أي الطابق الثاني حي السالم ايت ايعزة
ما مجموعه  50000درهم.
تارودانت
يتكون رأسمال الشركة 1000
تفويت حصص
حصة بقيمة  100درهم لكل حصة
استقالة مسير الشركة
اي عبدهللا الفحلي  500 :حصة وعلي
وتعيين مسير جديد.
املقديم  500حصة.
تحيين النظام األسا�سي
كما تم تغيير الشكل القانوني
الرسوم واملصاريف
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
الصالحيات
رقم التقييد في السجل التجاري
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات
8065
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  8يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد محمد مجالي 1000
حصة اجتماعية من أصل 1000
حصة لفائدة السيد موالي رشيد
لولتيتي بتاريخ  8يونيو .2022
استقالة مسير الشركة السيد
محمد مجالي وتعيين السيد موالي
رشيد لولتيتي كمسير جديد للشركة
تبعا لقبول استقالة املسير.
تغيير مقر الشركة من حي
الشليوات بلوك س أوالد تايمة
تارودانت إلى العنوان الجديد عمارة
لقام الطابق الثاني حي السالم ايت
ايعزة تارودانت.
تحيين النظام االسا�سي.
الرسوم واملصاريف.
الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتارودانت بتاريخ  6يوليو
 2022تحت رقم .446
380 P

LINCHPIN ENGINEERING

SARL AU
RC :45019
تغييرات قانونية
بمقت�ضى محضر جمع عام بتاريخ
 ،04/07/2022تمت املوافقة على :
تفويت حصص السيد ياسين بن
بختة  500حصة اجتماعية لصالح
السيد يوسف مستحفض.
استقالة السيد ياسين بن بختة
من منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد يوسف مستحفض
كمسير للشركة ملدة غير محددة.
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى
شركة ذات املسؤولية املحدودة من
شريك واحد.
لقد تم اإليداع القانوني
لدىكتابة الضبط باملحكمة التجارية
باكادير تحت رقم  25119بتاريخ :
 18/07/2022رقم سجلها التجاري
هو .45019 :
381 P

STE NEGASET

Sarl
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد في  28/03/2022والذي
تم بموجبه إحدات تغييرات
بشركة  NEGASET SARLشركة
محدودة املسؤولية رأسمالها
 100.000درهم ومقرها االجتماعي
هو رقم  820تجزئة مسكينة الدراركة
أكادير ،حيت تقرر مايلي :
تفويت  500سهم مملوك للسيد
زروق حميد لصالح السيد شاروق
عبد اإلله.
القانوني
الشكل
تحويل
للشركة إلى ( SARLشركة محدودة
املسؤولية).
الحق املفتوح للتكفل باملساطر
اإلدارية.
تحديث النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكادير في 06/07/2022
تحث رقم .111310
382 P

NUTRALIM SUD

STE TIGHMART TRANS
SARL
تفويت حصص
بـمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بـتـاريـخ  ،12/01/2022تم
االتفاق على ما يلي :
تفويت الحصص االجتماعية على
الشكل التالي :
 333سهم للسيد هشام أكلكال
لصالح السيد محمد سكار.
 334سهم للسيد الحسين ريس
لصالح السيد محمد سكار.
تبني قانون أسا�سي لشركة
محدودة ذات شريك وحيد.
تعيين السيد محمد سكارمسيرا
وحيد للشركة ملدة سنة واحدة قابلة
للتجديد تلقائيا.
منح التوقيع اإلداري واملالي للمسير
الوحيد والشريك الوحيد السيد
محمد سكار.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية
بأكادير تحت رقم  108477وذلك
بتاريخ .09/02/2022

SARL AU
محضر الجمع العام االستثنائي
من اجل النسخة والبيان
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 ،13/06/2022قرر
املؤرخ في
384 P
مساهموا الشركة ما يلي ׃
قرر السيد موالي يوسف
AZUL CONSULTANT
سوكراتي تفويت  500حصة
Siége Social : Avenue Bir Anzarane N°1
اجتماعية للسيد رشيد اكرزي.
Majmaa Lahbab Taroudant
استقالت املسير القديم للشركة
TEL : 05.28 85 33 74
السيد موالي يوسف سوكراتي
GSM : 06.18.18.81.41
وتعيين املسير الجديد للشركة السيد
LAURENT IMMOBILIER
رشيد اكرزي.
TAROUDANT
تغيير الشكل القانوني للشركة من
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة
SARL
محدودة املسؤولية الشريك الوحيد.
رقم السجل التجاري 1025
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
بـمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تم اإليداع القانوني بكتابة املنعقد بـتـاريـخ  ،08/03/2022تم
الضبط لدى املحكمة التجارية
االتفاق على ما يلي :
بأكادير بتاريخ  18/07/2022تحت
تحويل مقر الشركة إلى الطابق
رقم 		.111841
السفلي رقم  84تجزئة الوئام
للخالصة والتذكير
تارودانت.
قبال حسن
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
383 P

14415

وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة
االبتدائية بتارودانت تحت رقم 443
وذلك بتاريخ .06/07/2022
من اجل النسخة والبيان

385 P

STE PRODUCT-PHARMA
SARL AU
ICE 002798037000093
تعديل الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 7
فبراير 2022تم وضع محضر الجمع
العام لشركة والتي تحمل الخصائص
التالية :
تغيير مقر شركة الى رقم  07و 08
مكرر شارع املستشفى حي ادزكري
بمدينة تيزنيت.
االيداع القانوي  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بتزنيت تحت رقم  2022/72في
.23/02/2022
386 P

PRO TAPIS
Sarl
Au capital de 100 000.00
dhs, sise à IMM AAMRANE
KHADOUJ BELAKCHACH
TAROUDANT RC : 6179
رقم السجل التجاري 6179
بـمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بـتـاريـخ  ،20/05/2022تم
االتفاق على ما يلي :
تحويل مقر الشركة إلى الرقم :
 822الحي الصناعي ايت ملول.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة
االبتدائية بتارودانت تحت رقم 328
وذلك بتاريخ .29/06/2022
من أجل النسخة والبيان

387 P
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14416
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 PRINTUP
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 ،11/04/2022تم إقرار ما يلي :
تحويل مقر الشركة من محل
تجاري رقم  27شارع النخيل حي
الداخلة أكادير إلى محل تجاري رقم 7
شارع  325حي رياض السالم أكادير.
التسيير والتوقيع للسيد يوسف
الحطاب.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ07/07/2022
تحت رقم .111511
388 P

شركة شيري كواليتي
ش.م.م
برأسمال قدره 100.000.00:درهم
شقة  1أر�ضي ،بلوك أ رقم ،273
أدمين ،أيت ملول
بمقت�ضى محضر الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 ،13/06/2022:تمت املصادقة
من طرف الشريك الوحيد على
املقترحات اآلتية :
تحويل املقر االجتماعي الى
العنوان التالي  :تجزئة الفردوس رقم
 46بوعالكة ،واد الصفاء ،بيوكرى.
تحيين القانون األسا�سي .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان سجل تجاري رقم
.15097 :

RAHAT ELMADINA

َ
ش.م.م
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  :الحي الجديد
الزنقة  106رقم  06الدشيرة انزكان
بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلسثتنائي بتاريخ  4يوليو  2022قرر
مسيرا الشركة مايلي :
تغيير مقر الشركة من زنقة
املسجد رقم  404كراج رقم 13
تمكراض الجرف انزكان.
إلى العنوان التالي  :الحي الجديد
الزنقة  106رقم  06الدشيرة انزكان
التسيير املشترك للشركة من
طرف السيدين البهلول ميلود و اكليل
محمد ملدة غير محدودة.
تغيير النشاط االستثنائي للشركة
من نقل البضائع الى نقل املسافرين.
االيداع القانوني  :تم االيداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان
بتاريخ 18يوليوز  2022تحت رقم
.1374
390 P

FROMAGERIE NOUR

SARL
السجل التجاري  22855العيون

تعديل القانون األسا�سي
الزيادة في رأس مال الشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ فاتح
يوليو  2022تقرر مايلي :
الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ
 10.000.000درهم بإضافة 50.000
حصة من فئة  100درهم للواحدة
كلها مأخوذة من الحساب الجاري
للشركاء بالشركة وقد وزعت على
الشكل التالي :
السيد أحمد احميميد 17500
حصة إذا أصبحت حصصه بالشركة
 35000حصة.
السيدة أنها ولد الرشيد 17500
مقتطف قصد االشهار
إذا أصبحت حصصها بالشركة
 35000 389 Pحصة.
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السيدة لال منا السعدي  7500إذا
أصبحت حصصها بالشركة 15000
حصة.
اآلنسة ساملة احميميد  7500إذا
أصبحت حصصها بالشركة 15000
حصة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تعديل الفصلين  6و  7من القانون
األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
ضبط املحكمة االبتدائية بالعيون
تحت رقم  22/2163بتاريخ  8يوليو
.2022

EXPERT PHARMA INVESTSA

ICE : 002856856000064 ; RC :
49583
زيادة رأسمال الشركة وتحويل املقر
االجتماعي إعالن
طبقا ملحضر الضبط للجمع العام
االستثنائي للشركة بتاريخ  15ماي
 2022تقرر مايلي :
زيادة رأسمال الشركة بمبلغ اثنين
وعشرين ألف ومئتي درهم ()22.200
وذالك بإصدار  222حصة بقيمة
 100درهم للحصة ليصل رأسمال
الشركة إلى ثالثمئة و اثنين و عشرين
بمقتطف وبيان
الف و مئتين درهم (.)322.200
املسير الوحيد السيد احمد احميميد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 391 Pالي العنوان التالي - :شقة رقم 3
الطابق االول رقم  35بلوك د 1شارع
C.A CONSEIL
 11يناير حي الداخلة اكادير
Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR
تم اإليداع لدى كاتب الضبط
,EDDAHBI ,CITE DAKHLA
للمحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
 2022 /18/07رقم .111842
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
393 P
Agadir

CERAMICA ITALIANA
SARL
MODIFICATION
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد في  01/06/2022تم بموجبه
احدات تغييرات بشركة CERAMICA
 ITALIANA SARLشركة ذات
مسؤولية محدودة ،حيث قرر ما يلي :
زيادة رأس املال بمبلغ
مليونين وخمسمائة ألف درهم
و 2500.000.00لتصبح من
 2.000.000.00إلى 4.500.000.00
درهم ؛
 تحديث النظام األسا�سي. الصالحيات.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان في 08/06/2022
تحت رقم .1344
392 P

EPICERIE FINE BY PETIT
PALACE

تعديل

بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ 01/07/2022
تقررما يلي :
الرفع من قيمة الرأسمال
االجتماعي من  100.000درهم إلى
 ،400.000بزيادة قيمتها 300.000
درهم .وذلك عن طريق الحساب
الجاري للشركاء،وأصبح التوزيع
الجديد للحصص على النحو التالي
السيدة بشرى ضرضاري 2000 :
حصة.
السيدة هدى امغرفاوي 2000 :
حصة.
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 13/07/2022تحت رقم .111748
394 P
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الجريدة الرسمية

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
SOCIETE EACORPRATION
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
Sarl A.U
بمقت�ضى محضر الجمع العام الضبط لدى هيئة املحكمة االبتدائية
بتزنيت تحت رقم  211/2022وذلك
االستثنائي في طانطان بتاريخ
بتاريخ .07/07/2022
 16يونيو  2022تقرر مايلي :
من اجل النسخة والبيان
الزيادة في رأسمال الشركة بما
396 P
قدره  500.000درهم من 1.000.000
L.A.DINDE
درهم ليصبح مليون وخمسمائة ألف
.م.م.
درهم عن طريق املساهمة نقدا من
بموجب الجمع العام االسثتنائي
الشركاء.
املنعقد بتاريخ 23/05/2022
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
املسجل باكادير بتاريخ 16/06/2022
االبتدائية بطنطان بتاريخ  24يونيو تم اتخاد القرارات التالية :
 2022تحت رقم .125/2022
رفع راس مال الشركة ل 100.000
 395 Pدرهم بزيادة  800حصة اجتماعية
من فئة  100درهم لفائدة السيدة
ليلى اباحمو.
IDIR TRADIV
تمديد الهدف االجتماعي الى
SARL
برأس مال قدره  1.000.000درهم التنظيم االستقبال وتمويل الحفالت.
تعيين السيدة ليلى اباحمو مسيرة
الكائن مقرها برقم  97تجزئة حدائق
جديدة ملدة غير محددة.
سوس تزنيت
تحيين النظام االسا�سي.
سجلها التجاري رقم 2193
اإليداع  :تم اإليداع القانوني
بـمقت�ضى الجمع العام االستثنائي باملحكمة التجارية باكادير بتاريخ
املنعقد بـتـاريـخ  30يونيو  2022تم  08/07/2022تحت رقم.111647
397 P
االتفاق على ما يلي :
الزيادة في رأس مال الشركة
STE JSN ATLAS
املحدد حاليا بمبلغ 1.000.000
SARL AU
درهم بمبلغ قدره  5.500.000درهم
رأسمالها  550.000 :درهم
ليصبح بذلك الرأس املال الجديد
مقرها االجتماعي  :عمارة رقم 4
 6.500.000درهم بإنشاء  55.000الطابق األول شقة أمزيل والزرك�ضي
حصة جديدة بقيمة  100درهم لكل
شارع املقاومة أكادير
حصة مكتتبة بها لجميع الشركاء.
 R.C N° 29317الدارالبيضاء
زيادة رأسمال الشركة
هذه الزيادة في الرأسمال تمت
بناء على محضر قرارات الشريك
كما يلي :
إدراج الشركاء ألرباح سابقة تصل الوحيد بتاريخ  ،27/10/2021تقرر
ما يلي :
إلى  400.000درهم.
زيادة رأس املال بقيمة 500.000
عن طريق املقاصة مع مستحقات
درهم ،ليصبح  550.000درهم عن
سائلة ومستوجبة على الشركة طريق إدماج االحتياطات بمبلغ
لصالح الشركاء (دائن مرتبط  250.000درهم ،والحساب الجاري
بالحساب الجاري) بمبلغ  5.100.000للشريكة الوحيدة بمبلغ 250.000
درهم.
درهم.

14417

توسيع الهدف االجتماعي للشريكة
ملزاولة األنشطة التالية :
ْ
اشغال اإلصالح و الصيانة.
ْ
التموين واالطعمة.
صيانة تجهيزات املطارات
وتقنياتها املتعددة.
صيانة معدات الوزن.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية
ْ
الكادير وذلك بتاريخ 16/11/2021
تحت رقم .107298

تحديث القانون األسا�سي للشركة

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

للخالصة البيان

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة املنعقد بتاريخ
 25/06/2022تقرر مايلي :
الزيادة في رأسمال الشركة :
الزيادة في رأسمال الشركة
بمبلغ  1.500.000درهم لرفعه من
 1.000.000درهم الى 2.500.000
درهم ،يتم تخصيصها للشركاء بما
يتناسب مع مساهماتهم.
تحديث القانون األسا�سي للشركة
كما تقرر تحديث القانون
من اجل النسخة
األسا�سي للشركة ،وذلك لتلبية
والبيان
 398 Pاملتطلبات القانونية لدى املحكمة
التجارية بأكادير.
C.A CONSEIL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
بتاريخ
بأكادير
التجارية
,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
 18/07/2022 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55تحت رقم .111844

NATURA POISSONS

400 P

SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد في  15/05/2022ثم بموجبه
Au capital de 100.000 dirhams
احدات تغييرات بشركة NATURA
’Siège social : RDC. D
 POISSONS SARLحيت قرر مايالي :
IMMEUBLE BORJ AGADIR AV
رفع من رأس املال الشركة من
QADI AYAD Q.I AGADIR
خالل دمج األرباح بمبلغ 500.000
R.C. AGADIR N° 49709
درهم لزيادته من  1.000.000درهم
IF 50671585
إلى  1.500.000درهم.
الزيادة في رأسمال الشركة
تحيين القانون األسا�سي للشركة .
بمقت�ضى محضر الجمع
ثم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير في  06/07/2022االستثنائي للشريك الوحيد املؤرخ
بتاريخ  20يونيو  2022لشركة
تحث رقم .111224
 399 Pطراكس اوطو ش.م م رأسمالها
 100.000درهم تقرر ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة برفعه
شــركة SOMATRAC
من  100.000درهم إلى 1.000.000
MATERIAUX
درهم وذلك بخلق  9.000حصة
S.A.R.L
رأسم ــالها اإلجتماعي  1.000.000 :جديدة بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة بمقدار  900.000درهم عن
درهم
طريق الخصم من الحساب الجاري
مقرها اإلجتماعي  :صندوق 3
رقم  ،3الطابق األول ،عمارة جمال للشريك .وبذلك يصبح رأسمال
الشركة  1.000.000درهم مقسم إلى
زنقة القصر البلدي ،أكادير
 10.000حصة بقيمة  100درهم.
الزيادة في رأسمال الشركة

STE TRUCKS AUTO
S A R L AU

الجريدة الرسمية

14418

وقد ثم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية
باكادير تحث رقم  111632بتاريخ
 07يوليو .2022

تعديل القانون األسا�سي للشركة
الفصل السادس والسابع والخامس
عشر وتحويل الشركة إلى شركة ذات
املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد
تم اإليداع القانوني بااملحكمة
التجارية بأكاديربتاريخ 19/07/2022
تحت رقم .111886
403 P

SARL AU
Au Capital de 100 000.00 dhs
ICE 003081982000070
RC 41885

FACORP

من أجل النسخة والبيان
عـن الـمسير محمد اوبيهي

401 P

STE ALTEHATEUR

تعديل

بمقت�ضى محضر الجمع العام غير
العادي بتاريخ  ،29/07/2022وافق
الجمع العام للشركة على التعديل
التالي :
استقالة السيدة رشدي اميمة
مسيرة الشركة وتعيين السيد
العزوزي امين مسيرا جديدا للشركة
ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية العيون بتاريخ
رقم
تحت
06/07/2022
.2099/2022
402 P

شركة BOUKATRANS

SARLAU
رأسمالها  90.000درهم
والكائن مقرها بحي السالم بلوك د
رقم  29الطابق األول ايت ايعزة
تارودانت
رقم السجل التجاري 3523
بـمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بـتـاريـخ  30/05/2022قرر
شركاء الشركة ما يلي :
تعيين السيد عبد هللا بصري
ً
ً
مسيرا مشاركا ملدة  3سنوات.
تلتزم الشركة بشكل صحيح
بما يلي :
مطلوب توقيع وحيد للسيد
عبد هللا بصري لجميع املعامالت
املصرفية واملالية.
توقيع منفصل للسيدان عبد هللا
بصري وعبد املجيد الهواري اتجاه
اإلدارات العامة والخاصة باستثناء
املؤسسات املالية.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة
االبتدائية بتارودانت تحت رقم 303
وذلك بتاريخ . 22/06/2022
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أ  -استقالة السيد الحسن طروس
من منصبه كمسير للشركة ،وتعيين
السيد الحسن امشيكاك مسير وحيد
للشركة.
ب  -تفويض جميع الصالحيات
واالمضاءات املتعلقة بالشركة
للسيد الحسن امشيكاك.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  13يوليو  2022تحت
رقم .111746
الخالصة و التذكير

405 P

ULTRA LASER

Sarl
RC 5047 TAROUDANT
بـمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بـتـاريـخ  21/03/2022تم
االتفاق على ما يلي :
تغيير الشكل القانوني للشركة
ذات املسئولية املحدودة إلى شركة
ذات مسئولية محدودة بشريك
وحيد.
إقالة املسير السيد داودي
عبد الناصر وتعيين مسير جديد
في شخص السيد صدقي الياس
وتخويله توقيع الشركة الفريد.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بتارودانت تحت رقم  444وذلك
بتاريخ .06/07/2022

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم
رقم  67تمديد الزيتون تيكيوين
من اجل النسخة والبيان
أكادير
406 P
بمقت�ضى الجمع العام الغير
من اجل النسخة والبيان
STE SAMIFISC
العادي املؤرخ في21/06/2022
404 P
CABINET COMPTABLE ET FISCAL
لشركة  ،BOUKATRANSقد تقرر
SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
ما يلي :
APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA
GENERATION CARS
.AGADIR
استقالة املسيرين من الشركة
SARL
TEL : 06.11.82.46.25
واإلمضاء.
شركة ج ـي ـن ـي ـراس ـيــون ك ــار ش.م.م
FIX : 05.28.23.28.68
تعيين املسير الجديد وتحول
EMAIL : samifisc@gmail.com
بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلمضاء للمساهم الوحيد.
لشركة ج ـي ـن ـي ـراس ـيــون ك ـ ـ ــار ش.م.م
STE MARINE CAR
قبول وتفويت الحصص بتاريخ  15يونيو  2022وبعد االستماع
بمقت�ضى عقد عرفي ب تاريخ
االجتماعية لصالح القادري حميد .و قراءة املحضر ،تقرر ما يلي :
 ،02/06/2022تم إقرار ما يلي :

استقالة السيد خالد منابيه من
تسيير الشركة وتعيين السيدة نجاة
بيل كمسيرة جديدة للشركة.
التوقيع للسيد رشيد بيل.
اإليداع القانوني تم باملحكمة
بتاريخ
ألكادير
التجارية
 07/07/2022تحت رقم 111506
السجل التجاري رقم .31433
407 P

STE PLANETE CARPENTY
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1.000.000 :درهــم
مقرهااالجتماعي  :مكتب  47الطابق
األول مركب االمل عمارة 2
شارع الحسن الثاني اكادير
س.ت 47457 :
بمقت�ضى مشاورات الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 ،28/06/2022تقررما يلي :
استقالة املسير القديم السيد
محمد أقوار من مهامه.
تعيينالسيد محمد بدر الدين
كمسير جديد للشركة.
التوقيع االجتماعي الوحيد
للمسير الجديد السيد محمد بدر
الدين.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكاديربتاريخ 07/07/2022
تحت رقم .111543
408 P

STE NIXUX SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعديل

إن الجمع العام غير العادي
املنعقد بتاريخ  16/06/2022لشركة
نكسوس سيرفس مقرها االجتماعي
رقم  ،42بلوك  ،03سيدي ميمون،
ايت ملول.
تم تغيير النشاط االجتماعي
وأصبح كالتالي :

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

بيع وتركيب وصيانة األجهزة
الطبية.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية انزكان
تحت رقم 1357بتاريخ 13/07/2022
سجل التجاري رقم 13989بانزكان.
409 P

Ste AGRIMIEL

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 28/06/2022قرر ما يلي :
تغيير نشاط الشركة إلى انتاج
وبيع العسل.
تغيير تسمية الشركة من
 TRANDALOUSإلى .AGRIMIEL
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري بانزكان تحت رقم 1358
بتاريخ .13/07/2022
410 P
CABINET SABCONSULTING

AGRIGAIMAR

SARL
Au capital de 100 000 DHS
Siège social : 2ème ETAGE IMM.
ALHYANE AV ESSMARA
BLOC A N°1 AIT MELLOUL
ICE : 002080706000040
RC : 16717 - IF : 25286763

تغيير نشاط الشركة

طبقا ملحضر الجمع العام
بتاريخ
للشركة
االستثنائي
تقرر
ما يلي :
06/06/2022
اإلعالن عن تغيير نشاط الشركة
ليصبح كالتالي :
شركة قابضة وتسيير حصص
املساهمة.
تسيير الشركات الفرعية.
تقديم استشارات واالستراتيجيات
لصالح الشركات والشركات الفرعية.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية النزكان تحت رقم 1336
بتاريخ .07/07/2022
411 P

الجريدة الرسمية
STE NEW PRESTIGE
HOLIDAY

شركة MAT SPAGNE

بحسب محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ
 27/06/2022والذي بموجبه
وافقت الجمعية العمومية على
تعديل الغرض املؤس�سي للشركة
بإضافة النشاط التالي إلى النشاط
السابق  :إنشاء وإدارة وتشغيل مجمع
سياحي .فيما بعد تعديل املادة  3من
النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بأكاديربتاريخ  2022 /07/07تحت
رقم .111628
412 P

SARL
حسب محضر جمع العام قرار
شركاء الشركة MAT SPAGNE
 SARLبتاريخ  2022/06/17قرر
ما يلي :
مقر الشركة  :تجزئة سيدي
سعيد رقم  532دراركة اكادير.
رأس املال حدد في  100.000درهم
مقسومة إلى  1000حصة من فئة
100درهم الواحدة وموزعة كتالي :
 EL MANSOURI RACHIDب
 500حصة.
 BAGGAR MOURADب 500
حصة.
املوضوع  :من أهداف الشركة :
نقل البضائع على الوطني والدولي
لحساب الغير.
التسيير  :قرر قرار شركاء أن
شركة MAT SPAGNE SARL
سيسرها السيد EL MANSOURI
 RACHIDملدة غير محدودة.
اإليداع  :تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 2022/07/15تحت رقم 111781
السجل التجاري رقم .52093
414 P

زيادة نشاط من اهداف الشركة.
تحيين النظام االسا�سي.

Société IMSOUANE SOUL
LODGE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها  100.000درهم
حي س رقم  43حي فونتي اكادير

تمديد غرض الشركة

شركة HEALTHY GREEN
ش.م.م.ش.و.
تجزئة االمل تجزئة رقم 259
تارودانت
السجل التجاري رقم 6785
تارودانت.

بمقت�ضى عقد عرفي ملحضر
الجمعية العامة غير العادية لشركة
 HEALTHY GREENش.م.م.ش.و
بتاريخ  11ابريل  2022تم االتفاق
والترا�ضي على ما يلي :
زيادة مفاوض من أهداف الشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
تارودانت بتاريخ  07يوليو 2022
تحت رقم .451 :
413 P
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تغيير الوضع القانوني للشركة
من شركة مدنية عقارية إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة ،وإضافة
تسيير البيوت والنزل وتأجير املحالت
املختلفة إلى هدف الشركة مع اإلبقاء
على باقي عناصر القانون األسا�سي
التأسي�سي.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية بأكادير
يوم  6يوليو  2022تحت رقم .52031
وتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير
بنفس التاريخ تحت رقم .111389
415 P

STE CONCESSION
MOTORS COMPAGNY
شمم

تغيير اإلسم االجتماعي
وتغيير عنوان فرع الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 11/04/2022تم تقرير مايلي :
تغيير اإلسم االجتماعي للشركة
من اإلسم القديم :كونسيسون
موتورز كومباني إلى اإلسم الجديد إرأ
موتور سود.
تغيير عنوان فرع الشركة من
العنوان القديم  :رقم  ،40طريق
الدار البيضاء ،الكديات  -مراكش إلى
العنوان الجديد  :دوار بلعقيد واحة
سيدي إبراهيم طريق الدار البيضاء
مراكش.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بأكادير بــتاريخ  09/06/2022تحت
رقم .110176
416 P

SARL
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  :رقم  395تجزئة
أمادل جماعة أساكا  -امسوان
قيادة التامري ،أكادير
الرسم املنهي 49369122
Sté FIMOULA
التعريف الضريبي 52472032
SARL
التعريف املوحد
ICE : 000075678000096
003060039000055
بمقتضـى الجمع العام الغير
من خالل الجمع العام االستثنائي العادي املؤرخ في 16/06/2022
بتاريخ  29يونيو  ، 2022الذي قرر لشركة  FIMOULA SARLتقرر
ما يلي :
فيه الشريكان ما يلي :
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إعالن وفاة السيد إرزي سعيد
وإعالن نقل حقوقه االجتماعية إلى
ورثته.
ن
تحيين القانو األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني تم بمكتب
الضبط لدى املحكمة األبتدائية
بتارودانت تحت رقم  442بتاريخ
.06/07/2022
417 P

شــركة إيمو بتب

ش.م.م
SOCIETE IMO BTP SARL AU
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي  :شقة رقم  1الطابق
األول عمارة  3291شارع الدار
البيضاء الحي املحمدير أكادير
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املعادل للجمع العام االستثنائي
لشركاء شركة «إيمو بتب» املؤرخ
بتاريخ  25ماي  ،2022تقرر ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة إلى
العنوان التالي  :مكتب رقم  8الطابق
الثاني عمارة صفوة شارع الحسن
األول حي املسيرة أكادير.
تعديل الفصل  4من القانون
األسا�سي للشركة.
تبني القانون األسا�سي الجديد
للشركة ذات املسؤولية املحدودة
بالشريك الوحيد «إيمو بتب».
لقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 28يونيو  2022تحت رقم .110486
418 P

شــركة الفرح موني شيبينغ

ش.م.م
SOCIETE AL FARAH MONEY
SHIPPING sarl
رأسمالها  10.000درهم
املقر االجتماعي  :سيدي بيبي طريق
تزنيت اشتوكة ايت باها
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
لشركاء شركة «الفرح موني شيبينغ»
ش.م.م املؤرخ بتاريخ  21يونيو
2022م ،تقرر ما يلي :
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تعديل الفصل الرابع من القانون
األسا�سي للشركة مع ألخذ بعين
االعتبار هذا التغيير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  28يونيو
 2022تحت املرجع .110479
420 P

رفع رأسمال الشركة من
 10.000,00درهم إلى 300.000
درهم وذالك بالطرق التالية :
دمج جزء من األرباح املتراكمة في
حساب املنقول من جديد بمبلغ قدره
 152.400درهم.
مساهمة نقدية مدفوعة بالكامل
عند االكتتاب بمبلغ قدره 137.600
درهم.
SOCIÉTÉ GREENTAG
بفعل هذا الرفع ،تم خلق 2900
SARL
درهم
حصة جديدة من فئة 100
رأسمال  100.000 :درهم
للحصة الواحدة مقسمة بين الشركاء
سجل تجاري50455
كالتالي :
التعريف الضريبي رقم 51736569
السيد مصطفى الحميني 1450
رقم التعريف املوحد
حصة.
003008146000001
السيدة.فتيحة معين 1450
املقر  :عمارة أ الرقم  ،12املكتب 05
حصة.
تعديل الفصول  5و  6من القانون إقامة برج الدالالت ،شارع الحسن
الثاني ،اكادير
األسا�سي للشركة.
تبني القانون األسا�سي الجديد تغيير الهدف االجتماعي للشركة
إثر الجمع العام االستثنائي
للشركة ذات املسؤولية املحدودة
املنعقد بتاريخ  14يونيو  2022قرر
«الفرح موني شيبينغ ».
لقد تم اإليداع القانوني لدى الشركاء ما يلي :
املحكمة االبتدائية بإنزڭان بتاريخ
تغيير الهدف االجتماعي للشركة.
 04/07/2022تحت رقم .1308 :
تعديل الفصل الثالث من القانون
 419 Pاألسا�سي للشركة مع ألخذ بعين
االعتبار هذا التغيير.
Société OURTI SMART
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CONSEIL
التجارية باكادير بتاريخ  27يونيو
رأسمال  50.000 :درهم
 2022تحت املرجع .110460
سجل تجاري32937
421 P
التعريف الضريبي رقم 18814398
رقم التعريف املوحد
شركة AGOURAME BUREAU
000883172000060
SARL AU
املقر  :شارع قنيطرة ،عمارة سويسرا
السجل التجاري رقم 465طاطا
املقر رقم  ،6الطابق رقم 3
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الحي املحمدي ،اكادير
املنعقد بتاريخ  03/06/2022بمقر
تحويل املقر االجتماعي للشركة
إثر الجمع العام االستثنائي شركة AGOURAME BUREAU
املنعقد بتاريخ  24ماي  2022قرر  SARL AUالكائن ب دوار ايت ياسين
طاطا.
الشريك االوحد ما يلي :
قرر مايلي تصفية الشركة تصفية
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من العنوان املوجودفي عمارة حدائق نهائية.
سوس  ،2الشقة رقم  ،5العمارة
تم االيداع القانوني بكتابة
رقم  ،68حي املحمدي ،اكادير .الى الضبط باملحكمة االبتدائية بطاطا
العنوان الجديد في شارع قنيطرة ،بتاريخ  06/06/2022تحت رقم
عمارة سويسرا ،املقر رقم  ،6الطابق .167/2022
رقم  ،3الحي املحمدي ،اكادير.
422 P

SOCIETE SOREPHA
شركة مجهولة االسم
رأسمالها  15.000.000درهم
املنطقة الصناعية تاسيال تجزئة
رقم  52تيكوين ،أكادير
س.ت  9323اكادير
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة
العادية ومحضر مجلس اإلدارة ،فقد
تقرر ما يلي :
تعيين املديرين الجدد للشركة
ملدة ثالث ( )3سنوات وهم :
السيد محمد الزغايدي
السيد محمد منصوري العربي.
السيد إلياس كديرة.
تعيين السيد محمد منصوري
ً
العربي رئيسا ملجلس اإلدارة.
مواصلة الشركة التزامها بالتوقيع
املشترك للسيد محمد الزغايدي
والسيد منصوري العربي .ومع ذلك،
قررت الجمعية العمومية منح اإلذن
بمبالغ أقل من أو يساوي 20.000
درهم يتم دفعها بتوقيع واحد من
أحد املوقعين  ،وهما السيد محمد
الزغايدي أو السيد منصوري العربي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية ألكادير يوم  06يوليو 2022
تحت رقم .111274
423 P

SOCIETE SERP
MARRAKECH
شركة مجهولة االسم
رأسمالها  10.048.500درهم
بقعة رقم 151منطقة نشاط املسار
مراكش
س.ت 38449
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة
العادية ومحضر مجلس اإلدارة ،فقد
تقرر ما يلي :
تعيين املديرين الجدد للشركة
ملدة ثالث ( )3سنوات وهم :
شركة صوريفا املمثلة بالسيد
محمد منصوري العربي.
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السيد محمد الزغايدي.
السيد حناني معطي.
تعيين السيد محمد الزغايدي
ً
رئيسا ملجلس اإلدارة.
مواصلة الشركة التزامها بالتوقيع
املشترك للسيد محمد الزغايدي
والسيد منصوري العربي .ومع ذلك،
قررت الجمعية العمومية منح اإلذن
بمبالغ أقل من أو يساوي 20000
درهم يتم دفعها بتوقيع واحد من
أحد املوقعين ،وهما السيد محمد
الزغايدي أو السيد منصوري العربي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش يوم  19يوليو
 2022تحت رقم .137 904
424 P

SOCIETE ANIR ATLANTIC

.S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
برأسمال  100.000 :درهم
العنوان  :حي التقدم ،الوطية
طانطان
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 04/07/2022فوتت السيدة غيثة
ليلى الكيالني جميع حصصها (600
حصة تجارية) للسيد مصطفى
الباهيجي واستقالت من مهمة
التسيير و بذلك أصبح السيد
مصطفى الباهيجي و السيد جمال
املغاري شريكين ومسيرين للشركة
وأسند إليهما التوقيع في الحسابات
البنكية للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بطانطان
االبتدائية
 18/07/2022تحت رقم .131/2022
425 P

LE SAGUM
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20ماي  2022بالرباط تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد التي تحمل الخصائص
التالية :
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تحيين القانون األسا�سي للشركة.
التسمية LE SAGUM SARL AU :
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الهدف االجتماعي :
مقاول في أشغال البناء واألشغال الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  6يوليو  2022تحت رقم
املتنوعة.
.126221
مطبعة.
رقم السجل التجاري 78851 :
مقاول إدارة العمليات التجارية أو
الرباط.
الصناعية.
427 P
رأس املال  100.000 :درهم.
املدة  99 :سنة ابتداء من STE MAISON DE VOYAGE
التأسيس النهائي.
ET TOURISME
املقر االجتماعي  15 :شارع األبطال
SARL
رقم  4أكدال الرباط.
تعديل شركة
التسيير  :عالء الدين فيداس
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املزداد بتاريخ  21ديسمبر  1989بتاريخ  15يوليو  2022تقرر ما يلي :
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
الرفع من رأسمال شركة
 AB815650الساكن بتجزئة سال MAISON DE VOYAGE ET
الجديدة رقم  1216احصين سال  TOURISME SARLب 300.000
درهم ليرتفع من  100.000درهم إلى
الجديدة.
السجل التجاري  :تم التسجيل  400.000درهم .بتأسيس 3000
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية حصة اجتماعية جديدة بقيمة
بالرباط بتاريخ  19يوليو  2022تحت  100درهم للحصة وذلك عن طريق
رقم  161669رقم اإليداع  .126447الحساب الجاري للشريك السيد
عبد العزيز معتصم الحامل لبطاقة
426 P
التعريف الوطنية رقم .BH115488
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FACILITY PROPERTY
التجارية بالرباط بتاريخ  22يوليو
MANAGEMENT
 2022تحت رقم .126557
شركة محدودة املسؤولية
السجل التجاري رقم .106185
رأسمالها  1.000.000 :درهم
428 P
املقر االجتماعي  :الرباط ،حي
ZARIZA TRANS
الرياض ،شارع النخيل ،قطاع 17
SARL AU
بلوك  ،Hرقم 5
تأسيس شركة ذات املسؤولية
رقم السجل التجاري 78851 :
املحدودة ذات شريك وحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
بتاريخ  10يونيو  2022قررت الجمعية
 3من فبراير  2022تم تأسيس شركة
العامة لشركاء شركة FACILITY
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
PROPERTY MANAGEMENT
وحيد ومميزاتها كتالي :
ش.م.م ما يلي :
التسمية ZARIZA TRANS :
الزيادة في الرأسمال االجتماعي .SARL AU
للشركة ب  4.000.000درهم وذلك
الرأسمال االجتماعي  :حدد مبلغ
بإحداث  40.000حصة اجتماعية رأسمالها في  100 000درهم مقسم
جديدة القيمة اإلسمية لكل واحدة إلى  1000سهم بقيمة  100درهم
منها  100درهم تم تحريرها بإدماج للسهم بحصص مقسمة على الشكل
التالي :
الحسابات الجارية للشركاء.
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فؤاد رشيد  100000درهم.
االهداف  :تمارس الشركة في
جميع التراب الوطني وخارجه نقل
البضائع لحساب الغير.
املدة  :حددت املدة في  99سنة
ابتداء من تاريخ تأسيسها.
املقر االجتماعي  :اقامة بريما
اوفس رقم  105تقاطع  11يناير
ومصطفى معاني الطابق التالت شقة
رقم  16الدار البيضاء.
التسيير  :عين السيد فؤاد رشيد
مسير للشركة ملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني باملركز الجهوي
لالستثمار للدار البيضاء (سجل
تجاري رقم .)536789
429 P

INKENCO

SARL
شركة ذات مسٶوليۃ محدودة
رأسمالها  10.000 :درهم
 235شارع مصطفى سلمان حي
الزوبير ،األلفة ،الدار البيضاء

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي يحمل تاريخ
 18يونيو  2022بالدار البيضاء،
تم تأسيس شركة ذات مسٶوليۃ
محدودة مميزاتها كالتالي :
الشكل  :شركة ذات مسٶوليۃ
محدودة.
التسمية.INKENCO SARL :
الغرض  :غرض الشركة داخل
املغرب وخارجه باألصالة عن نفسها
أو بالنيابة عن أطراف أخرى ،سواء
بالنسبة لألشخاص الطبيعيين
واالعتباريين في إطار القانون الخاص
أو العام هو كاالتي :
أي نشاط لشراء وبيع واستيراد
وتصدير أي سلع أو معدات من أي نوع
ً
تحديدا أي معدات،
كان وبشكل أكثر
وأدواتصناعية،وأجهزة،ومستهلكات،
وملحقات وإكسسوارات كهربائية
محمولة لآلالت ،واألدوات اليدوية،
واألدوات املتخصصة ،واملهنية
معدات الورش ؛
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األدوات الصناعية والتقنية ؛
تجارة الجملة والتقسيط
واالستيراد والتصدير والشراء والبيع
والتسويق والتوزيع لجميع املواد
واملنتجات الالزمة للتشغيل ،وجميع
املنتجات واألصناف األخرى وأي
نشاط ذي صلة ؛
استيراد وتجارة جميع املواد
واملنتجات الالزمة للعملية ؛
تطوير املمتلكات وحيازتها وبيعها
وتشغيلها لجميع املباني واألرا�ضي
املبنية أو املزمع تشييدها ؛
تشييد جميع املباني لجميع
االستخدامات ؛
تأجير أو تأجير جميع املباني
أو املستودعات ألغراض التشغيل ؛
ً
استغالل األرا�ضي واملباني كليا
ً
أو جزئيا ؛
أعمال بناء الشركة من أي نوع ؛
تفويض أعمال إدارة املشروع ؛
إنشاء وتشغيل جميع املكاتب
والوكاالت والفروع في املغرب وفي
الخارج ؛
الحصول على وحيازة وبيع جميع
براءات االختراع والعالمات التجارية
والتراخيص والعمليات التي تدخل في
نطاق غرض الشركة ؛
إنشاء أي شركة لها نشاط أو أكثر
من األنشطة املذكورة أعاله للعديد
من األنشطة املذكورة أعاله ؛
االستحواذ على حصص في
شركات لها نشاط أو أكثر من
األنشطة املذكورة أعاله ؛
وعلى العموم ،جميع العمليات
التجارية ،الصناعية ،العقارية
واملالية التي لها صلة مباشرة أو غير
مباشرة ،باألهداف أعاله أو التي
بإمكانها املساهمة في تحقيقها.
املقر االجتماعي  :الدار البيضاء
 235شارع مصطفى سلمان حي
الزوبير ،األلفة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التقييد بالسجل التجاري.

رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  10.000درهم مقسم
إلى  100حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة مكتتبة ومحررةكليا.
عين السيد املهدي الهزاز مسير
وحيد للشركة وذلك ملدة سنتين.
تم تقييد الشركة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء بتاريخ  2يوليو 2022
تحت رقم .549345
للبيان والنشر
املسير الوحيد
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االيداع  :تم االيداع القانوني
لدى املحكمة التجارية بالبيضاء يوم
 14يوليو  2022و تحت رقم
.831102
والتسجيل بالسجل التجاري
لدى املحكمة التجارية بالبيضاء يوم
 14يوليو  2022وتحت رقم .549817
للنشر و البيان

431 P

ESSAHEL MENAGEMENT
430 P

GF INVEST

تأسيس شركة ذات املهام املحدودة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء
يوم  16ماي  2022ومسجل بنفس
املدينة تم وضع القوانين االساسية
لشركة ذات املهام املحدودة املميزات
التالية :
التسمية  :أخذت الشركة تسمية
لها .GF INVEST :
املقر الرئي�سي  97 :شارع محمد
الخامس الدار البيضاء.
الغرض  :مقهى  -مطعم.
الرأسمال  :حدد الراسمال
االجتماعي في  100.000درهم
ومقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة و موزعة كالتالي :
 500*100حصة السيد :
 JEREMY SOUSSANA؛
 250*100حصة السيد :
 AYOUB IMMAS؛
 250*100حصة السيد :
.FAKHRE-ED-DINE RMICH
املدة  :حددت مدة الشركة في 99
ابتداءا من تاريخ تسجيلها بالسجل
التجاري.
التسيير :
السيد  JEREMY SOUSSANA :؛
السيد  AYOUB IMMAS:؛
السيد FAKHRE-ED-DINE:
.RMICH

الساهل ميناجمنت

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  5يوليو  2022تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
باملواصفات التالية :
التسمية  :الساهل ميناجمنت
ESSAHEL MENAGEMENT
املقر االجتماعي  :شارع صهيب
الرومي بلوك  39رقم  20سيدي
البرنو�صي ،الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي DROGUISTE :
.EN DETAIL
الرأسمال  100.000 :درهم.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :السيد الساهل سفيان.
اإليداع القانوني  :املحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
.831130
السجل التجاري  :رقم 549885
بتاريخ  14يوليو .2022
432 P

ZOUHAB IMMOBILIER

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  5يوليو  2022تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
باملواصفات التالية :
التسمية  :زوهاب للعقار
.ZOUHAB IMMOBILIER
املقر االجتماعي  :شارع صهيب
الرومي بلوك  39رقم  20سيدي
البرنو�صي ،الدار البيضاء.

الهدف االجتماعي  :منعش عقاري.
الرأسمال  100.000 :درهم.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :السيد زهير كلكال
والسيد عبد اللطيف كلكال.
اإليداع القانوني  :املحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
.831129
السجل التجاري  :رقم 549883
بتاريخ  14يوليو .2022
433 P

TIZGHA MANAGEMENT
CONSULTANCY

 - Iبمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ في
 14يونيو  ،2022تم إيداع القانون
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة و ذات املميزات التالية :
التسمية :
TIZGHA MANAGEMENT
.CONSULTANCY
الهدف :
خدمات االستشارات والدعم
لألفراد والشركات واملؤسسات
العامة أو الخاصة األخرى ؛
املشورة والدعم في اإلستراتيجية
والتنظيم واإلدارة ونظم املعلومات
واملوارد البشرية والتسويق واالتصال.
املقر االجتماعي  410 :شارع
الزرقطوني اقامة حمد الرقم 1
البيضاء.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :الرأسمال
االجتماعي محدد في .50.000درهم
مقسم إلى  500حصة اجتماعية من
فئة .100درهم للواحدة ،مكتتبة
ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :
السيد بوزيري ميلودي  47500؛
السيدة نسرين بوزيري  2500؛
املجموع .50000 :
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في
 31دجنبر.

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

التسيير  :تم تعيين السيدة نسرين
بوزيري والحاملة للبطاقة الوطنية
.BE871372
 - IIتم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  20يوليو 2022
تحت رقم .831765
ملخص قصد النشر

434 P

STE FIDAFCO SARL
FIDUCIAIRE COMPTABLE
GSM : 0662 55 12 40 CASA

PARA NEGMA
ش.م .م

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 23يونيو  2022بالبيضاء ،تم وضع
القانون األسا�سي لشركة محدودة
املسؤولية تتسم بالخصائص التالية :
التسمية »PARA NEGMA« :
ش.م.م.
الهدف االجتماعي  :مستحضرات
التجميل.
املقر االجتماعي  :تجزئة الخير 32
مكازة رقم  1عين الشق الدار البيضاء.
الرأسمال االجتماعي :حدد في
 100.000درهم ،موزعة على 1000
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للحصة الواحدة حررت كليا على
الشكل التالي :
السيدة املصطفى نجمي 500
حصة ؛
السيدة حنان بورزيق  500حصة.
املدة 99 :سنة.
السنة االجتماعية :من  1يناير إلى
 31دجنبر.
اإلدارة  :تسير الشركة من طرف
السيد املصطفى نجمي والسيدة
حنان بورزيق.
اإلمضاء :تلتزم الشركة بإمضاء
املسيرين السيد املصطفى نجمي
والسيدة حنان بورزيق.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 21يوليو  2022تحت رقم 831948
وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ
 21يوليو  2022تحت رقم .550477
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INTEGRAL SERVICE PRO
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 20يونيو  ،2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد ،والتي تحمل املواصفات
التالية :
التسمية INTEGRAL SERVICE :
.PRO
الصفة القانونية .SARL AU :
الهدف االجتماعي  :محل لبيع
األدوات املنزلية (أدوات املطبخ
واملطابخ املهنية)
بيع أجهزة مراقبة (كاميرات
مراقبة)
مقاول ،تركيب العازل الحرارة
وتركيب مكفيات الهواء ؛
التركيبات الكهربائية ،وصيانة
وتوزيع الشبكة الكهربائية ؛
املقر االجتماعي  :رقم  345املسار،
طريق آسفي ،مراكش.
رأسمال الشركة  :تم تحديد
رأسمال الشركة في  100.000درهم،
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة باسم
السيدة اسعاد ازهاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ماعدا
السنةاألولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
التسيير  :لقد أسند تسيير الشركة
إلى السيدة اسعاد ازهاري.
اإليداع القانوني  :تم تأسيس
الشركة عن طريق املركز الجهوي
لالستثمار بمراكس رقم التسجيل
التجاري .127179
436 P
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مكتب املحاسبة
«»GOUVERNANCE PRESTIGE SARL
اقامة علي عمارة  3الطابق الثاني شقة  6شارع
محمد السادس  6جليز مراكش
الهاتف 0665775056
الفاكس 0524433242

مكتب املحاسبة
«»GOUVERNANCE PRESTIGE SARL
اقامة علي عمارة  3الطابق الثاني شقة  6شارع
محمد السادس  6جليز مراكش
الهاتف 0665775056
الفاكس 0524433242

HEIGHT BEUITEC
TECHNOLOGY

LI & NORMAS BUSINESS

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
 - 1بمقت�ضى عقد خاص مؤرخ في
مراكش  26يونيو  2022تم تحرير
القانون األسا�سي لشركة محدودة
املسؤولية باملميزات التالية :
تسمية الشركة HEIGHT :
.BEUITEC TECHNOLOGY -SARL
الهدف  :هدف الشركة هو :
أعمال متنوعة الصيانة التركيب
واإلصالح ؛
االستيراد والتصدير ؛
توريد وبيع معدات الفنادق
واملطاعم.
املقر  :اقامة علي عمارة  3الطابق
الثاني شقة  6شارع محمد السادس
 6جليز مراكش.
املدة  :تسعة وتسعون عاما.
الرأسمال  100.000 :درهم يقسم
إلى  1000حصة قيمة كل واحدة منها
 100درهم.
اإلدارة  :تسير الشركة السيد طارق
محمد طلعت السيد العزب مصري
الجنسية ولد في  27سبتمبر 1963
بمصر املقيم بتجزئة املصمودي
رقم  567تاركة مراكش.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
 - 2تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ فاتح يوليو  2022تحت رقم
.127281
مكتب املحاسبة

GOUVERNANCE PRESTIGE SARL
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SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

 - 1بمقت�ضى عقد خاص مؤرخ
في مراكش  6يونيو  2022تم تحرير
القانون األسا�سي لشركة محدودة
املسؤولية ذات شريك وحيد
باملميزات التالية :
تسمية الشركة LI & NORMAS :
.BUSINESS-SARL AU
الهدف  :هدف الشركة هو :
االستيراد والتصدير (وسيط البيع
بالجملة في مختلف املنتجات ،بما في
ذلك على شبكة اإلنترنت) ؛
املساعدة والتدريب والدعم
ألصحاب املشاريع واألفراد ؛
األحداث املهنية.
املقر اقامة نسيم شارع جابر بن
حيان رقم  37/39الطابق  1شقة 2
الدار البيضاء.
املدة :تسعة وتسعون عاما.
الرأسمال 100.000 :درهم يقسم
إلى  1000حصة قيمة كل واحدة منها
 100درهم.
اإلدارة  :تسير الشركة السيدة
ليلى بريك مغربية الجنسية ولدت
في  30مارس  1975بالدار البيضاء
املقيمة ب :باب البرج عمارة ف شقة 4
العزوزية مراكش.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31دجنبر.
 - 2تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  30يونيو  2022تحت
رقم .548609
438 P
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FAIRYTAIL EVENTS

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك واحد

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 27يونيو  2022تم تأسيس
« »FAIRYTAIL EVENTSشركة
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد
خصائصها كالتالي :
«FAIRYTAIL
:
التسمية
.»EVENTS
الغرض  :تعهد وتنظيم املناسبات
وخدمات التموين.
املقر االجتماعي  :الدار البيضاء،
 12زنقة صبري بوجمعة الطابق 1
الشقة .6
املدة  99 :سنة ابتداء من تسجيلها
النهائي بالسجل التجاري.
رأسمالها التجاري 100.000 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم موزعة كالتالي :
السيدة رانيا جوهرة  1000حصة ؛
مجموع الحصص  1000حصة ؛
السيدة رانيا جوهرة 100.000
درهم ؛
مجموع الحصص  100.000درهم.
اإلدارة  :تم تعيين السيدة رانيا
جوهرة مسيرة للشركة مع إمضاء
منفرد.
السنة املالية :من فاتح يناير إلى
 31دجنبر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  13يوليو  2022تحت
رقم .831072
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R. WING

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال  100.000درهم
املقر االجتماعي  :الطريق الوطنية
رقم 17مرباحا س ر إسلي وجدة
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التسمية .R WING S.A.R.L :
الهدف  :تهدف الشركة :
خدمة املطاعم والضيافة ؛
الترفيه واالمتاع عن طريق توفير
العاب لألطفال واماكن خاصه
لألطفال ؛
مسبح لألطفال والكبار ؛
وعموما ،كل العمليات التجارية،
الصناعية واملالية والضمانات التي
قد تكون ذات صلة مباشرة أو غير
مباشرة بغرض الشركة املذكور أعاله
ومن شأنها أن تعزز تنمية الشركة.
املقر االجتماعي  :الطريق الوطنية
رقم 17مرباحا س ر إسلي وجدة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :الرأسمال
االجتماعي محدد في 100.000درهم.
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في
31دجنبر.
التسيير  :تم تعيين السيدكريم
محمدجنسية مغربية املزداد بتاريخ
 14أكتوبر  1984حامل للبطاقة
الوطنية رقم  F3788818القاطن :
تجزأة إبن خلدون زنقة  20رقم 180
وجدة.
 - IIتم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بوجدة ،بتاريخ  8يوليو  2022تحت
رقم .39653
440 P

التسمية ZOE ESTELLE :
.SERVICES S.A.R.L
غ ــرض ال ــشركــة :
إدارة عالقات الزبناء والتواصل ؛
التجارة اإللكترونية.
مـ ـق ــر ال ــشرك ــة  :نور  ،5مكتب
رقم  ،B34Bالطابق الثاني ،شارع
الحسن الثاني كليز مراكش.
رأسمال الشرك ـ ــة  10.000 :درهم
من  100حصة بثمن  100درهم
للحصة مقسم كما يلي :
Mlle SAHIE DJEMA KOSSOU
 35 ESTELLEحصة ؛
Mlle LOKPO ZOE ADELINE
 35 SENNZOHAOحصة ؛
Mr GODOUA JERRY PLACIDE
 30حصة.
مدة الشركة  99 :سنة.
تسيير الشركة  :يتولى تسيير
الشركة :
Mr
GODOUA
JERRY
PLACIDE, Mlle
SAHIE
DJEMA KOSSOU ESTELLE et
Mlle LOKPO ZOE ADELINE
.SENNZOHAO
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى نهاية ديسمبر.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  13يوليو  2022تحت رقم
.137718
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ZOE ESTELLE SERVICES

SKY ASCENSEUR

S.A.R.L
نور  ،5مكتب رقم  ،B34Bالطابق
الثاني ،شارع الحسن الثاني كليز
مراكش

تأسيس شركة

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 - Iبمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ في  16يونيو  2022بمراكش تم إنشاء
 6يونيو  ،2022تم إيداع القانون وإقامة شركة ذات املسؤولية
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية املحدودة والتي تتضمن املميزات
التالية :
املحدودة باملميزات التالية :

شركة محدودة املسؤولية
بشريك واحد
ذات رأسمال  100.000 :دره ـ ــم
املقر االجتم ــاعي  :تجزئة العزوزية
رقم  1537-مراك ـ ــش
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بمراكش بتاريخ  28يونيو 2022
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد ذات
الخصائص التالية :

SKY

التسمي ــة القانونية :
.ASCENSEUR SARL AU
رأس املــال  :حدد رأسمال الشركة
في  100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة اجتماعية قيمة كل واحدة منها
 100درهم جميعها في ملكية الشريك
الوحيد السيد حسن عريف.
املقر االجتماعي  :تجزئة العزوزية
رقم  –1537مراكــش.
الهدف االجتماعي  :حدد الهدف
االجتماعي للشركة كالتالي :
تركيب وتصليح املصاعد
والرافعات والساللم املتحركة ؛
أعمال متنوعة وإنشاءات ؛
استيراد وتصدير.
امل ـ ــدة  99 :سنة ابتداءا من تاريخ
التسجيل بالسجل التجاري ملراكش.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد عماد لعزيري ملدة غير محدودة.
اإليـ ــداع  :تم اإليداع القانوني
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
ملراكش بتاريخ  8يوليو  2022تحت
رقم .RC n° 127245 - 137629
مقتطف من أجل اإلشهار

442 P

DOUHA OASIS

SARL AU
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي  :دوار أوالد سيدي
مسعود سيدي حجاج واد حصار
تيط مليل ،الدار البيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي بالدار
البيضاء بتاريخ  19أغسطس 2009
أنشأت القوانين النظامية لشركة
ذات املسؤولية املحدودة باملميزات
التالية :
التسمية ضحى وازيس  :ش.ذ.م.م
.DOUHA OASIS SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف  :مشتل النباتات.
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
التأسيس النهائي ما عدا في حالة
الفسخ املسبق أو التمديد.
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رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة بقيمة  100.000درهم مقسم
على  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة اكتتبت وحررت
بالكامل عينا ووزعت كما يلي :
السيد الخضاري لحسن200 :
حصة  20000درهم ؛
السيد الخضاري محمد200 :
حصة  20000درهم ؛
السيد الخضاري مبارك200 :
حصة  20000درهم ؛
السيد الخضاري سعيد200 :
حصة  20000درهم ؛
السيد الخضاري حسن200 :
حصة  20000درهم ؛
املجموع  1000حصة 100000
درهم.
التسيير :تسيير الشركة من طرف
السيد الخضاري لحسن ملدة غير
محدودة.
السنة االجتماعية :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني بمصلحة
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  25ماي 2010
تحت رقم  354759وبالسجل التجاري
تحت رقم .219449
443 P

MIRANO PROMO

SARL AU
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي  :شارع اللة أسماء
مجموعة  6رقم  353الطابق الثاني
سيدي مومن الجديد،
الدار البيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي بالدار البيضاء
بتاريخ  19ماي  2021أنشأت القوانين
النظامية لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية :
التسمية  :مرانو برومو ش.ذ.م.م
بشريك وحيد MIRANO PROMO
.SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الجريدة الرسمية

تعديل البند  6و  7من القانون
الهدف :
املقاولة من مختلف األعمال أو األسا�سي.
البناء ؛
تم اإليداع القانوني بكتابة
ي
منعش عقار .
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
يوم
من
ابتداء
سنة
املدة 99 :
البيضاء تحت رقم  23736بتاريخ
التأسيس النهائي ما عدا في حالة  12يوليو .2022
الفسخ املسبق أو التمديد.
مقتطف وبيان
أسمال
حدد
رأسمال الشركة :
ر
445 P
الشركة بقيمة  100.000درهم مقسم
على  1000حصة من فئة  100درهم
OFFICIUM PRINT AND
للحصة الواحدة اكتتبت وحررت
COM
بالكامل عينا ووزعت كما يلي :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد عبد اللطيف ناضر1000 :
حصة  100000درهم ؛
رأسمالها  100.000درهم
املجموع  1000حصة  100000املقر االجتماعي  1 :زنقة الفاتح بن
درهم.
كفان الطابق  2الشقة  3بلفيدير
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
البيضاء
السيد عبد اللطيف ناضر ملدة غير
السجل التجاري 414093
محدودة.
كماله حق :بيع شراء رهن جميع
العقارات أو املمتلكات املنقولة
وغير املنقولة والتعهد بها وفرضها
وتخصيصها لجميع اإلدارات العامة
أو الخاصة ،وكذلك املنظمات
املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة.
تم اإليداع القانوني بمصلحة
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  14يوليو 2021
تحت رقم  831109وبالسجل
التجاري تحت رقم .549831
444 P

BRILLANT MOROCCO

SARL
املقر الرئي�سي  10 :زنقة الحرية
الطابق  3الرقم  5الدار البيضاء
السجل التجاري 516941 :
بمقت�ضى محضر الجمعية العام
االستثنائية للشركة املؤرخ في
 20يونيو  2022واملنعقدة بمقرها
االجتماعي قرر الشركاء مايلي :
 - 1املصادقة على بيع السيد
كوناي كوموس GUNAY GUMUS
 25سهم لشركة BRILAANT
 MOROCCOلفائدة السيد خالد
ساري .

تفويت حصص اجتماعية

قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  16ماي  2022لشركة
OFFICIUM PRINT AND COM
ش.م.م ما يلي :
املوافقة على تفويت  500حصة
اجتماعية مملوكة للسيدة بوكيلي
كنزة لفائدة السيدة بوكيلي غيتة.
تم تغير املقر االجتماعي 1 :من
زنقة الفاتح بن كفان الطابق 2
الشقة  3بلفيدير البيضاء الى حي
موالي عبد هللا الزنقة  269الرقم 49
عين الشق البيضاء.
استقالة السيدة بوكيلي كنزة
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
.BL108602
تعيين السيدة بوكيلي غيتة
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
 T185590كمسير وحيد للشركة
ملدة غير محددة.
إثر هذه التغيرات تم تعديل في
البنود التالية  43 ،7 ،6 ،4 ،1من
النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
للمحكمة التجارية بالدار البيضاء،
 18يوليو  2022تحت رقم .831505
 445Pمكرر

14425

YALA DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  90.000درهم
املقر االجتماعي  27 :شارع عبدهللا
بن ياسين الطابق 2املكتب22
البيضاء بلفيدير

تفويت حصص اجتماعية

قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  19ماي  2022لشركة
 YALA DISTRIBUTIONش.م.م
ما يلي :
املوافقة على تفويت  300حصة
اجتماعية مملوكة للسيدة سلمى
املديار لفائدة السيدة غية عوكشة.
استقالة السيدة سلمى املديار من
مهامه كمسير للشركة.
تعيين السيدة غية عوكشة كمسير
وحيد للشركة ملدة غير محددة.
إثر هذا التوزيع الجديد تم
تغير البنود  43 - 1-6-7من النظام
األسا�سي لشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
للمحكمة التجارية بالدار البيضاء
 6يوليو  2022تحت رقم .830369
446 P

NG DATA

ن ج ضاطا
شركـة محدودة املسؤولية رأسمالها
100.000درهم
مركز ملتقى شارع عبد املومن و
شارع أنوال الطابق  2مكتب202
الدار البيضاء

تفويت حصص اجتماعية

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 23ماي  2022فوت السيد قديمي
محمد أمين مائة ( )100حصة من
فئة  100درهم التي يمتلكها للسيد
كاميل ياسين الذي قبلها وفوتت
السيدة الجناوي ابتسام مائة ()100
حصة من فئة  100درهم التي تمتلكها
للسيد الحايدي محمد الذي قبلها.
تعديل الفصل  6من القانون
األسا�سي للشركة.

الجريدة الرسمية

14426

تم اإليداع القانوني للمحضر,
تحديث القانون األسا�سي للشركة :
تحديث القانون األسا�سي للشركة بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
 .LA MISE A JOUR DES STATUTSبالبيضاء بتاريخ  4يوليو  2022تحت
اإليداع القانوني  :تم اإليداع الرقم .830158
من أجل التخليص واإلشهار
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  6يوليو
448 P
 2022تحت رقم .830407
من أجل التخليص واإلشهار

447 P

R.I.A PROTECTION

ﺇر.ﺇ.أ بروتيكسيون
شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000درهم
 45زنقة عبد القادر مفتقر الطابق 2
شقة رقم  4الدار البيضاء

.تفويت حصص اجتماعية

 - Iوبمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 10يونيو  2022فوت السيد بنامة
محمد واحد وخمسين حصة ()51
من فئة  1000درهم التي يمتلكها
للسيد بنامة رشيد الذي قبلها وفوت
السيد باديس عبد الهادي تسعة
واربعين حصة ( )49من فئة 1000
درهم التي يمتلكها للسيد بنامة رشيد
الذي قبلها وقد صادق الشركاء على:
تعديل الفصل  6و  7من القانون
األسا�سي للشركة.
 - IIتحويل الشركة إلى شركة
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد
:
بما أن السيد بنامة رشيد أصبح
املالك الوحيد لحصص الشركة فقد
تم تحويل الشركة إلى شركة محدودة
املسؤولية ذات شريك وحيد بدون
خلق شخصية معنوية جديدة .وقد
وافق الشريك الوحيد على القانون
األسا�سي الجديد للشركة.
 - IIIتحديت القانون األسا�سي
للشركة LA MISE A JOUR DES
.STATUTS
التسيير  :أسند التسيير ملدة غير
محددة مع الصالحيات املطلقة
للسيد بنامة رشيد املقيم حي الوالء
عمارة  5رقم  13شطر  4فصيلة 1
سيدي مومن البيضاء.

بالوي أند كو

ش.ذ.م.م.
BLAOUI AND CO S.A.R.L
ش ــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة
الرأسمال اإلجتماعي  100.000 :درهم
املقر اإلجتماعي  :دوار بن الكاوي
قيادة تسلطانت دائرة لوداية إقليم
مراكش
رقم السجل التجاري 86531
بمراكش
 - Iبمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلستثنائي الذي تم عقده بمراكش
بتاريخ  13يونيو  2022صادق شركاء
شركــة ب ــالوي أن ــد ك ــو ش.ذ.م.م.
على التعديالت التالية :
تفويت حصص إجتماعية.
السيدة كارول بيرثي روز برينشويك
فوتت  50حصة إجتماعية الى السيد
الدهبي هشام.
السيد املصطفى بالوي فوت 50
حصة إجتماعية إلى السيد الدهبي
هشام.
 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  21يوليو  2022وذلك تحت
رقم .137982
449 P
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قبول عقد البيع املبرم بين السيد
طويل عبد العزيز لفائدة السيد
العلوي محمد بحصة  100سهم.
وبذلك تصبح حصة كل شريك
على الشكل التالي :
السيد العصري حميد 500حصة ؛
السيد العلوي محمد  500حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  5يوليو 2022
تحت رقم .137463
450 P

VIRTUAL REALITY

شمم
املقر االجتماعي  :الدار البيضاء
1 BD LAGHOTA SIDI
MOUMEN RESIDENCE
ALYASSAMINE
N° B071
السجل التجاري رقم 455627

تغييرات في قانون الشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلستتنائي املنعقد بتاريخ  3يونيو
 2022املسجل بتاريخ  3يوليو 2022
قرر شركاء شركة «VIRTUAL
 »REALITYش م م ما يلي :
الرفع في رأسمال الشركة ليصل
إلى مبلغ  400.000درهم.
تغيير في تقسيمة الرأسمال
االجتماعي للشركة ليصبح كالتالي :
السيد IRAQUI HOUSSAINI
1800 MOHAMMED YOUSSEF
حصة ؛
السيدة 1400 EL OFIR SIHAM
حصة ؛
السيد IRAQUI HOUSSAINI
STE BEN YAAKOUB GRAND
 800 AHMEDحصة ؛
TRAVAUX MINIER
املجموع  4000حصة.
SARL
تعديل قانون الشركة وذلك
طربق االدري�سي رقم  12الحي
بتغيير الفصول  6و. 7
الصناعي مراكش
اإليداع القانوني تم باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ التجارية للدار البيضاء تحت رقم
 13يونيو  2022قرر شركاء شركة  830989بتاريخ  12يوليو .2022
BEN YAAKOUB GRAND
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
451 P
 TRAVAUX MINIER SARLما يلي :

اإلفريقية للخبرة في املحاسبة
تجزئة الكولين 2رقم  10طريق املطار
سيدي معروف البيضاء

LES TERROIRS
GOURMANDS

تجديد مدة مزاولة مهام

الجمع العام العادي السنوي
املجتمع بتاريخ  8يونيو 2022
لشركاء الشركة LES TERROIRS
 GOURMANDSشركة محدودة
املسؤولية رأسمالها  100.000درهم.
مقرها االجتماعي  12 :زنقة صبري
بوجمعة الطابق االول الرقم 6
البيضاء.
قرر تمديد مدة والية املسيرين
السيدة نسيمة موحال والسيد Joël
 MAISONNIALالى مدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 6يوليو  2022تحت رقم .830533
452 P
اإلفريقية للخبرة في املحاسبة
تجزئة الكولين 2رقم  10طريق املطار سيدي
معروف البيضاء

CLINIQUE RACHIDI

رأسمالها  1.000.000 :درهم

مطابقة القانون األسا�سي

الجمعية العامة استثنائية
املجتمعة بتاريخ  7يونيو 2022
لشركاء الشركة CLINIQUE
 RACHIDIرأسمالها  1.000.000درهم.
املقر االجتماعي  -43 :شارع موالي
يوسف البيضاء.
قررت على الخصوص.
على إثر التعديالت املختلفة
الواقعة خالل الحياة االجتماعية
للشركة القيام بمطابقة القانون
األسا�سي دون أن يؤدي ذلك إلى إنشاء
كائن معنوي جديد.
اتخاذ نص جديد للنظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء في  6يوليو  2022تحت
السجل التجاري رقم .830529
453 P

الجريدة الرسمية
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اإلفريقية للخبرة في املحاسبة
تجزئة الكولين 2رقم  10طريق املطار سيدي
معروف البيضاء

OFFICE COMMERCIALE
INDUSTRIEL CHERIFIEN
OCIC

تجديد مدة مزاولة مهام

الجمع العام العادي السنوي
املجتمع بتاريخ  26ماي 2022
لشركاء بإيجار الشركة OFFICE
COMMERCIALE INDUSTRIEL
 CHERIFIEN O C I Cشركة محدودة
املسؤولية.
رأسمالها  700.000 :درهم.
مقرهااالجتماعي  433 :شارع
محمد الخامس الطابق  6البيضاء.
قرر تمديد مدة والية املسير
السيد جيلدوالدو كاستانيا Gildo -
 Aldo CASTAGNAإلى مدة غير
محددة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 5يوليو  2022تحت رقم .830231
454 P
FIDUCIAIRE BACHRAOUI
 658زاوية محمد الخامس وساحة سيدي
محمد الدار البيضاء

MEABAN MAROC
ش.م.م
س.ت97789 :

تجديد والية تسيير الشركة

VIP CLUN NEGOCE

S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  50.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة الورود
العوامة قطعة  269طنجة
بموجب عقد عرفي بتاريخ 10
يونيو  2022تم عقد الجمع العام
االستثنائي تقرر ما يلي
بيع  120حصة اجتماعية
للشريك السيد الخراز مصطفى الى
السيدة املرني�سي منية
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بطنجة بتاريخ
 7يوليو  2022تحت رقم .7113
456 P

HYGIMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  600.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :مجموعة Y
الزنقة  45الرقم  13/11الولفة
الدارالبيضاء

نقل املقر

بموجب محضر قرارات الجمع
العام االستثنائي للشركاء املنعقد
بتاريخ  10فبراير  2022تقرر ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة من
مجموعة  Yالزنقة  45الرقم 11/13
الولفة الدار البيضاء إلى العنوان
الجديد  69 :واد بهت الولفة الدار
البيضاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 20يوليو  2022تحت رقم .831766
457 P

بمقت�ضى الجمع العام العادي
بتاريخ  27يونيو  2022قرر شركاء
شركة MEABAN MAROC
«ش.م.م ».التي مقرها االجتماعي
الكائن ب 106 :زنقة عبد الرحمان
الصحراوي الدار البيضاء ،والتي
رأسمالها  100.000درهم ما يلي :
تجديد والية تسيير الشركة من الشركة املدنية والعقارية تيديلي
الشركة املدنية والعقارية
طرف السيد العربي شعبان ملدة تالت
برأس مال  10.000درهم
سنوات وذلك إلى غاية  30يونيو .2025
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة املقر الرئي�سي  :الدار البيضاء 67
شارع بيرون بلفدير
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
البند 31203920
 14يوليو  2022تحت رقم . 831242
لإلشارة والتنبيه
بموجب عقد عرفي بتاريخ
 27 455 Pيونيو  2022بالدار البيضاء تم

إنشاء تقرير امليراث لشركة املدنية
والعقارية باإلضافة إلى األنظمة
األساسية املوحدة بين ورثة وشركاء
القانون املذكور ،والتي تكون
خصائصها على النحو التالي
يحيط االجتماع العام العادي
املنعقد بشكل غير عادي علما مع
األسف بوفاة شريك الراحل الزركي
رقية التي توفيت بالدار البيضاء في
 4يونيو  .2021وبعد الفحص الفعلي
لعقد الوراثة ،يصادق على أنه يتبع
انتقال الحصص العشرين.
( )20حصة كانت املتوفية
ً
سابقا في «الشركة املدنية
تمتلكها
والعقارية تيديلي» ،بين ورثته.
توزع حصص املتوفية وعددها 20
حصة كما يلي.
السيد لحسن رحمون ،6/24
السيد مصطفى رحمون ،6/24
السيدة فاطمة رحمون ،3/24
السيدة زهرة رحمون  ،3/24السيدة
محجوبة رحمون  ،3/24جميلة
رحمون .3/24
وبالتالي فإن التوزيع الجديد لرأس
مال الشركة في الحصص هو كما يلي:
السيد رشيد رحمون  ،26السيد
حميد رحمون  ،27السيد حسن
رحمون  ،27السيد لحسن رحمون
 ،5السيد مصطفى رحمون ،5
السيدة فاطمة رحمون  ،2السيدة
زهرة رحمون  ،2السيدة محجوبة
رحمون  ،2جميلة رحمون .2
يالحظ الشركاء أن التخصيصات
تظهر حصتين ( )02كسور ؛ يقرون
أن هذين السهمين املكسورين
سيظالن ينتميان بطريقة غير
مجزأة ،بالنسب املذكورة أعاله ،إلى
ورثة الراحلة الزركي رقية حتى مبلغ
حصتهم الوراثية الناتجة عن العقد
العدلي املذكور أعاله
بعد وفاة الشريك ،يؤكد الجمع
العام العادي املنعقدة بشكل غير
عادي وتعين.

14427

أكد في مهام مدير شركة» الشركة
املدنية والعقارية تيديلي» ،وهذا
لفترة غير محدودة ً ،
بدءا من اليوم.
السيد لحسن رحمون ،مقيم
في الدار البيضاء 67 ،شارع بيرون
بلفدير ،مغربي الجنسية ،مواليد
 . 1931حامل بطاقة الهوية الوطنية
رقم .CIN B625902
ً
 تعيين ًمديرا جديدا ل «الشركة
املدنية والعقارية تيديلي» ،وذلك
لفترة غير محدودة «ً ،
بدءا من اليوم
«السيد حسن رحمون ،مقيم
في الدار البيضاء 67 ،شارع بيرون
بلفدير .مغربي الجنسية من مواليد
 1979/12/6بالدار البيضاء حامل
بطاقة الهوية الوطنية رقم CIN
.BJ249204
سيكون للسيد لحسن رحمون
والسيد حسن رحمون ،املديرون ،
الصالحيات الكاملة للمشاركة في
جميع الظروف،
«الشركة املدنية والعقارية
تيديلي» وعلى وجه الخصوص،
الصالحيات التي تكون قائمتها شاملة
(انظر )PV
قرر الجمع العام غير العادية أن
«الشركة املدنية والعقارية تيديلي»
ستلتزم بشكل صحيح بجميع األعمال
املتعلقة بها -
من خالل التوقيع على
التوقيع االجتماعي
ً
ستكون الشركة أيضا ملزمة
ً
قانونا ،لجميع األعمال املتعلقة بها،
بتوقيع املدير املعين أعاله
السيد لحسن رحمون ،مقيم
في الدار البيضاء 67 ،شارع بيرون
بلفدير ،مغربي الجنسية ،مواليد
 .1931حامل بطاقة الهوية الوطنية
رقم .CIN B625902
السيد حسن رحمون ،مقيم في
الدار البيضاء  67 ،شارع بيرون
بلفدير .مغربي الجنسية من مواليد
 1979/12/6بالدار البيضاء،
رقم بطاقة الهوية الوطنية CIN
ِ
.BJ249204

14428

السيد لحسن رحمون والسيد
حسن رحمون ،ال يجوز للمديرين
املشاركين تحت أي ظرف من
الظروف تفويض كل أو جزء من
صالحياتهم
الجمع العام ،بعد القراءة،
توافق في مجملها على مشروع النظام
األسا�سي املعدل ل الشركة املدنية
ً
تفويضا
والعقارية تيديلي «  -وتمنح
ً
خاصا وجميع الصالحيات لرئيس
االجتماع ،السيد لحسن رحمون،
للتوقيع على النظام األسا�سي بشكل
نهائي
يمنح الشركاء السيد لحسن
رحمون ،رئيس هذا االجتماع،
ً
ً
خاصا وجميع الصالحيات،
تفويضا
للتوقيع على جميع اإلجراءات
والوثائق املتعلقة بالقرارات املعتمدة
في هذا االجتماع ،وعلى وجه
الخصوص ،للتوقيع على النظام
األسا�سي املنقح لـ ««الشركة املدنية
والعقارية تيديلي» ،تم بإصدار جميع
اإلعالنات والتأكيدات  ،واتخاذ جميع
الخطوات ،مع جميع اإلدارات،
وتنفيذ جميع اإلجراءات التصريحية
أو غيرها من اإلجراءات ،مع السجل
التجاري أو إدارة الضرائب أو خدمات
الحفاظ على األرا�ضي ،وتمرير وتوقيع
جميع األعمال أو الطلبات وبشكل
عام ،للقيام بما هو ضروري
ُ
• كما تمنح جميع الصالحيات
لحامل النسخة األصلية من هذه
املحاضر لتنفيذ جميع اإلجراءات
املطلوبة ً
قانونا في مثل هذه األمور.
458 P

PINK COSMETICS

S.A.R.L A.U
رأسمالها  200.000درهم
املقر االجتماعي  6 :مكرر زنقة ڤردي
بلفيدير البيضاء

إضافة وتوسيع الهدف االجتماعي

عرفي
عقد
بموجب
بتاريخ 13/6/2022قرر الشريك
الواحد لشركة «PINK COSMETICS
 « S.A.R.L A.Uما يلي:

الجريدة الرسمية
توسيع الهدف االجتماعي بإضافة
النشاط االقتصادي التالي :
 استيراد وتوزيع األدوات واملعداتالطبية.
 استيراد وتوزيع أدوية التجميل و.D’hygiène corporelle
واثر هذا التغيير لقد تم تعديل
البند  3من النظام األسا�سي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالبيضاء بتاريخ 7/7/2022
تحت عدد .830798
459 P

SOCIETE AGRICOLE
AAZOUZIA FRERES
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تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
بمقت�ضى جمع عام استثنائي
املؤرخ بتاريخ  4ماي  2022املسجل التجارية بوجدة بتاريخ  23يونيو
بتاريخ  25ماي  2022تقرر مايلي :
 2022تحت رقم .928
نقل املقر االجتماعي للشركة من
املسير
املحاميد  9األمان  7بلوك  Eشقة
462 P
 8مراكش إلى املقر الجديد شقة
 11عمارة  Hأمام مسلم ملحاميد 7
NADA PRODUCTION
اسكجور مراكش.
SARL AU
زيادة في رأس مال الشركة من
 50.000درهم ليصل إلى société à responsabilité limitée 2.500.000
à associé unique
درهم مقسمة إلى  25.000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصةau capital de 710.000 dirhams .
siège social : hay jdid rue 8 n° 01
وذلك عن طريق :
حساب جار للشركاء بمبلغ :
bis jerada
 1.450.000درهم.
بموجب محضر الجمع العام
األرباح املتراكمة بمبلغ  1.000.000االستثنائي املنعقد بتاريخ  10ماي
درهم.
 2022تقرر مايلي :
ليصبح التوزيع الجديد للحصص
إضافة نشاط :
االجتماعية على الشكل التالي :
استيراد وتصدير (تاجر أو
السيد حرار فؤاد  12500 :حصة.
السيد عزيز عبد الواحد  7500 :وسيط)
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
حصة.
السيدة حرار حسناء  5000 :التجارية بوجدة بتاريخ  21يونيو
حصة.
 2022تحت رقم .905
املسير
تم القيام باإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
463 P
بمراكش بتاريخ  23يونيو  2022تحت
رقم .6939
OUTALAIT
461 P
ش.م.م

S.A.R.L
ش ــرك ــة اكغيكول عزوزية فرير
ش.ذ.م.م.
ش ــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة
الرأسمال اإلجتماعي  10.000 :درهم
املقر اإلجتماعي  :لغاف قيادة ايت
إيمور سويهلة مراكش
رقم السجل التجاري 45701
بمراكش
 I/بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلستثنائي الذي تم عقده بمراكش
بتاريخ  13/06/2022صادق شركاء
ش ــرك ــة «اكغيكول عزوزية فرير»
ش.ذ.م.م على التعديالت التالية :
 - 1تحويل املقر االجتماعية الى :
تجزئة  413شقة في الطابق االول SOCIETE HOTEL EZZAHRAE
SARL
حي املسار مراكش.
 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة société a résponsabilités limitée
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش Capital social : 16.000 dirhams
بتاريخ  .21/07/2022وذلك تحت siège social : angle rue azhar et
رقم .137997
lieutenant belhoussine oujda
بموجب محضر الجمع العام
460 P
االستثنائي املنعقد بتاريخ  26أبريل
 2022تقرر مايلي :
KECHMAR
نقل باإلراثة األسهم اململوكة
SARL
للراحل عبد الحميد عمرو.
شركة ذات مسؤولية محدودة
تعيين حرية خيري الحاملة لبطاقة
برأس مال  50.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :املحاميد  9األمان التعريف الوطنية رقم F810696
ومحمد عمرو الحامل لبطاقة
 7بلوك  Eشقة  8مراكش
التعريف الوطنية رقم PT805444 :
السجل التجاري رقم 68247
كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل

39 AVENUE LALLA YACOUT
ETG 5 APT D - CASABLANCA
الـسـجـل الـتـجـاري 330705

تـفـويـت الحـصـص اإلجـتـمـاعـيـة
إستقالة مسير
تعيين مسير جديد
مصادقة على القانون األسا�سي

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الدارالبيضاء بتاريخ .24/05/2022
لشركة « »OUTALAITشركة ذات
املسؤولية املحدودة رأسمالها.
 100.000درهم تقرر ما يلي :
تفويت  1000حصة إجتماعية
من طرف السيد عبد الحافض بوالي
لفائدة السيد احمد لعرك.

الجريدة الرسمية
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 - 2بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلسـتـثـنـائي املنعقد في الدارالبيضاء
لشركة
بتاريخ05/2022/ 24
« »OUTALAITشركة ذات املسؤولية
املحدودة رأسمالها  100.000درهم
تقرر ما يلي :
الحصص
تفويت
إقرار
اإلجتماعية.
اسـتـقـالـة الـسـيـد عبد الحافض
بوالي مـن مـهـامـه كـمـسـيـر للـشـركـة.
تـعـيـيـن الـسـيـد احمد لعرك
كـمـسـيـر للـشـركـة لـمـدة غـيـر مـحـددة.
الـتـزام الـشـركـة بـتـوقـيـع الـسـيـد
احمد لعرك.
تغيير الفصول  7 ، 6و  43من
القـانون األسا�سي .
املصادقة على القانون األسا�سي
الجديد.
 - 3تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  2022/07/19تحت
رقم .831648
بيان مختصر

464 P

F&B HOSPITALITY

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم
 ، 26شارع مرس السلطان طابق 1
شقة  3الدار البيضاء
 - Iبمقت�ضى مداولة الجمعية
العامة الغير العادية املنعقدة بتاريخ
 23-06-2022قرر الشركاء تعيين
السيد محمد الطاهري كمسير ثاني
للشركة ملدة سنة واحدة وبذلك
تصبح الشركة ملزمة بالتوقيع
الفردي ألحد املسيرين  :السيدة
سامية الكراب أو السيد محمد
الطاهري.
 - IIتم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالبيضاء بتاريخ  08-07-2022تحت
رقم 830952

14429

Société SANI TISSOURA

AL FADILA LITTAAMIR

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 16/06/2022قرر شركاء شركة
 SANI TISSOURA SARLما يلي :
تحويل مقر الشركة من العنوان
الكائن بشارع عبد الكريم الخطابي،
طريق حسن بن أمبارك ،إقامة
الخطابية ،عمارة الطابق األول رقم
 ،3مراكش إلى العنوان التالي :متجر
رقم  ،3تجزئة  ،35طريق اسفي
املسار ،مراكش.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  6يوليو
 2022تحت عدد .137561
466 P

املقر االجتماعي  :زنقة األطلس -
إقامة  45الطابق 4البيضاء
شركة ذات مسٶوليۃ محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها 300.000 :درهم
السجل 543361 -

PAZKEN
رأسمالها  1.100.000 :درهم
مقرها االجتماعي :اقامة  135الحي
الصناعي سيدي عثمان ابن مسيك
البيضاء

نقل املقر

بموجب محضر قرارات الجمع
العام االستثنائي للشركاء املنعقد
بتاريخ  15/05/2022تقرر ما يلي:
نقل املقراالجتماعي للشركة من :
اقامة  135الحي الصناعي سيدي
عثمان ابن مسيك الدار البيضاء.
إلى العنوان الجديد  :اقامة 104
الحي الصناعي سيدي عثمان حي
موالي رشيد الدار البيضاء.
تحيين النظام األسا�سي واملصادقة
عليه.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 7/07/2022تحت رقم .830810
من أجل التخليص واإلشهار
465 P
467 P

تجديد النظام األسا�سي

بمقت�ضى محضر الجمع
استثنائي لشركاء الشركة بتاريخ
 ،17.06.2022تمت عدة تعديالت
في النظام األسا�سي حيت ثم التغير في
البند  05-96من النظام القديم.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء في  14.07.2022تحت
السجل التجاري عدد .831227
468 P

MONDE VOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  1.000.000درهم
س.ت400083 :
املقر االجتماعي :إقامة روماندي ،II
شارع بئر انزارن ،برج وليلي ،شقة 5
الدار البيضاء
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املنعقد بالبيضاء بتاريخ  9ماي
 ،2022قرر الشركاء ما يلي :
 قبول استقالة السيد حسنالورادي من مهامه كمسير للشركة.
 قبول تعيين السيدة ملياء نعروسكمسير جديد للشركة.
 إحداث القانون األسا�سيللشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية الدار البيضاء بتاريخ
 20ماي  2022تحت الرقم .824815

WORLD VOYAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  1.000.000درهم
س.ت 200721 :
املقر االجتماعي :إقامة روماندي ،II
شارع بئر انزارن ،برج وليلي ،شقة 4
الدار البيضاء
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املنعقد بالبيضاء بتاريخ  9ماي
 ،2022قرر الشركاء ما يلي :
 قبول استقالة السيد حسنالورادي من مهامه كمسير للشركة.
 قبول تعيين السيدة ملياء نعروسكمسير جديد للشركة.
 إحداث القانون األسا�سيللشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية الدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2022تحت الرقم .824816
املمثل القانوني للشركة
ملياء نعروس

470 P

NEUTRONMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
برأسمال  10.000درهم
املقر االجتماعي  :شارع موالي
إسماعيل إقامة موالي إسماعيل
الرقم  22الطابق  5الرقم 19
طنجة
RC n° 121089 – IF n° 50611476
- ICE : 002936582000086

توسعة الغرض االجتماعي
تحيين النظام األسا�سي
مواءمة وتحديث النظام األسا�سي

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 30ماي  2022الشريكة الوحيدة
قررت ما يلي :
 - 1توسعة الغرض االجتماعي
للنظام األسا�سي الذي أصبح تسجيل،
تجارة ،توزيع ،استيراد ،تصدير كل
األجهزة الطبية واألدوات الطبية
كذلك جميع املنتجات الصحية بما
في ذلك املكمالت الغذائية واملنتجات
املمثل القانوني للشركة
ملياء نعروس
الحمية ومستحضرات التجميل
 469 Pوالكواشف املختبرية.
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 - 2تحيين املادة  3من النظام
األسا�سي.
 - 3مواءمة وتحديث النظام
األسا�سي مع القانون املحدث
بالقانون  21-19املكمل واملتمم
للقانون .96-5
اإليداع القانوني قد تم لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  15يوليو  2022تحت رقم
.255775
مستخلص من أجل اإلشهار

471 P

ALLIANCES DARNA

S.A
شركة مجهولة اإلسم
برأسمال قدره  857.000.000درهم
املقر االجتماعي منطقة التنمية
السياحية أكدال إقامة القنطرة
مراكش
رقم السجل التجاري 35623
بموجب الجمع العام العادي
املنعقد بتاريخ  25ماي  2022تم
تعيين السيد عمر نافخ لزرق ،ذي
جنسية مغربية ،كمتصرف جديد
للشركة ،وذلك ألجل ست سنوات أي
إلى غاية الجمع العام الذي سيبت في
السنة املالية التي ستختتم بتاريخ 31
ديسمبر .2027
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بمراكش بتاريخ
 12يوليو  2022تحت رقم 137689
والتصريح بالتعديل بنفس التاريخ
تحت رقم .7607
مجلس اإلدارة

ATELIER LK

472 P

S.A.R.L
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  7يونيو  2022تمت
املصادقة على ما يلي :
 - 1بيع  1000سهم عائدة للسيد
بنزاوي هشام الذي قام بالتحويل
والنقل بالضمانات العادية والقانون
إلى السيد ايدري�سي رو�شي اي�سي زهير.

 - 2تحويل الشكل القانوني
للشركة من شركة ذات مسئولية
محدودة إلى شركة ذات مسئولية
محدودة الشريك الوحيد.
 - 3استقالة السيد بنزاوي هشام
من مهامه كمسير مشارك للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  7يوليو
 2022تحت رقم .137594
473 P

DGM FOOD SERVICE
S.A.R.L AU
ً
بناء على قرار املساهم الوحيد
بتاريخ  ،2022/05/12تقرر:
 - 1رفع رأس مال الشركة من
 100.000درهم إلى 1.000.000
درهم باملساهمة في الرصيد الدائن
للحساب الجاري للشريك بمبلغ
 900.000درهم.
 - 2إضافة اسم العالمة التجارية :
.CHEF’ SHOP
 - 3نقل املكتب املسجل من
العنوان القديم إلى العنوان
الجديد املوجود في FORUM 40-3
: MASSIRA 1 MARRAKECH
()TF : 282.781/04
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  5يوليو
 2022تحت رقم .137519
474 P

شركة LEADER INDUSTRIE
شمم
املقر االجتماعي  1 :زنقة الفتح بن
خفان شقة رقم  3الطابق  2بلفدير
الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 463215
بمقت�ضى محضر الجمع
العام اإلستتنائي املنعقد بتاريخ
 31/05/2022واملسجل بتاريخ
 30/06/2022قرر الجمع العام
ما يلي :
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تم االداع القانوني لدى كاتب
قبل الجمع العام قرار فيما
يخص اغالق مسطرة تصفية شركة الضبط باملحكمة التجارية بالدار
« »LEADER INDUSTRIEش م م .البيضاء بتاريخ  07/07/2022تحت
حصيلة التصفية بينت نتيجة عدد .830776
صافية بمبلغ قدره  1400درهم.
477 P
اإليداع القانوني تم باملحكمة
التجارية للدار البيضاء تحت رقم
شركة «ي د س ب»
 831230بتاريخ .14/07/2022
شركة ذات مسؤولية محدودة
وهذا بمثابة مقتطف وبيان (املصفي)

475 P

INFORMATIQUE
SOLUTIONS SYSTEMES

«»I2S
SARL AU
IF : 1050098 - RC : 73227
رأس مال  100.000درهم
املقر الرئي�سي  34 :شارع الزرقطوني
الدار البيضاء
في نهاية عقد خاص بالدار
البيضاء بتاريخ  ، 2022/05/10تقرر
ما يلي :
• الحل املبكر للشركة.
• تعيين السيد الوزاني الشهدي
مصفي.
• تحديد املركز الرئي�سي للشركة
مكان التصفية  34 :شارع الزرقطوني
الدار البيضاء.
• تم اإليداع القانوني في املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 06/06/2022تحت الرقم.826598 :
476 P

HIGH GOLD

SARL AU
N°50 RUE 39 HAY OMARIYA
AIN CHOCK CASABLANCA
سجل تجاري رقم 288387
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 13يونيو  2022تقرر مايلي :
 الحل املسبق للشركة. تعيين السيد يالحسن اخ�سيمصفي للشركة واخالء ذمته.
 تعيين مقر الشركة الكائن برقم  50زنقة  39حي العومارية عين
الشق الدارالبيضاء مكانا للتصفية.

رأسمال الشركة  100.000 :درهم
املقر اإلجتماعي  :الحي الصناعي
سيدي غانم ،تجزئة 377
مراكش
سجل تجاري رقم 113687
بمقت�ضى الجمعية العامة غير
العادية املنعقدة بتاريخ  26ماي
 ،2022قرر الشركاء في شركة
«ي.د.س.ب ».طبقا ملقتضيات املادة
 86من قانون  5-96عدم حل الشركة
قبل األوان رغم أن النتيجة الصافية
للشركة أقل من ¼ رأسمال الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  27يونيو  2022تحت رقم
 ،137227السجل التجاري رقم
.113687
478 P

شركة ليون ميريديان

شركة مدنية عقارية
رأسمال الشركة  10.000 :درهم
ْ
املقر االجتماعي :إقامة بابيلون،
بلوك ج ،الطابق  ،5شقة رقم ،17
إيفرناج ،شارع محمد السادس،
مراكش
التعريف الضريبي 06520031 :
السجل التجاري 23981

قفل تصفية الشركة

بمقت�ضى الجمعية العامة
غير العادية املنعقدة بتاريخ
 ،2021/12/31قرر الشركاء ما يلي :
 دراسة وقبول الحساب النهائيللتصفية.
 إبراء ذمة املصفي وتخليصه منتفويضه.

الجريدة الرسمية
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 معاينة قفل التصفية. توكيل إلتمام اإلجراءات.االيداع القانوني :
ٍ
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  11/03/2022تحت رقم
 133779السجل التجاري رقم
.23981
479 P
ائتمانية كونفيسكو ش م م
مستشار قانوني وجيائي
محاسب معتمد من طرف الدولة
الهاتف 05 22 59 40 55 :
www-fiduciaire-confisco. ma

SAMA FERRAILLE
SARL AU
سما فيراي ش م م
السجل التجاري عدد 364.747

حل مسبق للشركة

INDUTISS
«»IDT

إنهاء و إغالق الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ
بالدار البيضاء يوم  13ماي 2022
ومسجل بنفس املدينة يوم  8يوليو
 ،2022قرر املساهم الوحيد لشركة
« »INDUTISS IDTشركة محدودة
املهام وذات الشريك الوحيد مقرها
الرئي�سي في  :الدار البيضاء ،املنطقة
الصناعية ليساسفة تجزئة ميسا
رقم  1كلم  9طريق بوسكورة 20160
ورأسمالها  10.000درهم ما يلي :
 - 1إغالق و شطب نهائي للشركة
املذكورة أعاله.
اإليداع  :تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء يوم  19يوليو 2022
تحت رقم .831651
للنشر و البيان

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة املؤرخ في  5يوليو
 2022واملنعقد بمقرها االجتماعي
تقرر ما يلي :
 قبول استقالة املسير الشيبوطيعبدالواحد وإبرائه اإلبراء التام.
 حل الشركة بصفة مسبقةألوانها.
 تعيين السيد الشيبوطيعبدالواحد ،شريك بالشركة،
كمصفي للشركة ومنحه كافة
الصالحيات في هذا الصدد.
 تعيين املقر االجتماعي كمقرلتصفية الشركة.
تم اإليداع القانوني للمحضرين
بالـمحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ  18يوليو  2022تحت رقم
.831495
مقتطف و بيان

480 P

481 P

EZRAA CENTER CALL

إنهاء و إغالق الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء
يوم  13ماي  2022ومسجل بنفس
املدينة يوم  8يوليو  ،2022قرر
مساهمو شركة EZRAA CENTER
 CALLشركة محدودة املهام مقرها
الرئي�سي في  :الدار البيضاء ،املنطقة
الصناعية ليساسفة كلم  9طريق
الجديدة ورأسمالها  10.000درهم
ما يلي :
 -1إغالق و شطب نهائي للشركة
املذكورة أعاله.
اإليداع  :تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء يوم  19يوليو 2022
تحت رقم .831650
للنشر و البيان

482 P
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 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
STAR VISCOSE
الضبط لدى املحكمة التجارية
إنهاء و إغالق الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط بتاريخ  05/07/2022تحت
رقم .126162
بالبيضاء يوم  13ماي 2022
من أجل التخليص واإلشهار
ومسجل بنفس املدينة يوم  8يوليو
484 P
 ،2022قرر املساهم الوحيد لشركة
 STAR VISCOSEشركة محدودة
NASMATEX
SARL AU
املهام وذات الشريك الوحيد مقرها
الراسمال  100.000درهم
الرئي�سي في  :الدار البيضاء ،تجزئة
الزوبير رقم  36ليساسفة ورأسمالها  33الزنقة  2مكرر الطابق  2الحي
الصناعي موالى رشيد البيضاء
 10.000درهم ما يلي :
بمقت�ضى عقد الجمع العام
 -1إغالق و شطب نهائي للشركة االستثنائي بتاريخ  15/06/2022قرر
املذكورة أعاله.
مساهمو الشركة ما يلي :
 التصفية النهائية للشركة.اإليداع  :تم اإليداع القانوني لدى
 التشطيب على السجل التجاري.كتابة الضبط باملحكمة التجارية
 - 1تم اإليداع القانوني لدى كتابة
بالدار البيضاء يوم  19يوليو 2022
الضبط باملحكمة التجارية بالـ ــدار
تحت رقم .831652
البيضاء بتاريخ  29/06/2022تحت
للنشر و البيان
عدد .22346
483 P
للخالصة والنشر

DATABLOW

485 P

ربيع الغد

داطا بلوو
ش.ذ.م.م.
شركـة محدودة املسؤولية بشريك
بمقت�ضى محضر مؤرخ في
وحيد رأسمالها  10.000درهم
 31/10/2022باملقر االجتماعي
زنقة املرج عمارة  5الطابق  2شقة 3
بالدار البيضاء  :إقامة برما أوفيس
حي حسان الرباط
رقم  105الطابق  3شقة  16ملتقى
حل قبل األجل للشركة
مططفى املعاني و  11يناير الدار
 - 1بمقت�ضى الجمع العام البيضاء تقرر الحــل املسبق للشركة
االستثنائي بتاريخ  24/05/2022ربيع الغد ش.ذ.م.م .كالتالي :
 - 1تاريخ الحل 31/10/2022 :
تقرر حل الشركة املذكورة أعاله
 - 2املسؤول عن عملية الحل
قبل انتهاء املدة املحددة وتصفيتها.
املسبق للشركة  :السيد الصغير
وقد نصب كمصفي السيد العلوي السروت.
يوسف املقيم  23شارع محمد
 - 3املقر اإلجتماعي للحل  :إقامة
السادس كلم  7500تجزئة ملينة برما أوفيس رقم  105الطابق 3
السوي�سي الرباط والحامل لبطاقة شقة  16ملتقى مصطفى املعاني
التعريف الوطنية رقم  A 566831و  11يناير الدار البيضاء
 - 4اإليداع القانوني  :تم اإليداع
فوضت له السلطات املطلقة من
القانوني لدى كتابة الضبط
أجل القيام بالعمليات االجتماعية باملحكمة التجارية للدار البيضاء
الجارية ،تحقيق األصول وتخليص بتاريخ  21/07/2022تحت عدد
الديون .
 832022والسجل التجاري تحت
مقر التصفية حدد ب زنقة املرج عدد .24756
عمارة  5الطابق  2شقة  3حي حسان
بمثابة مقتطف وبيان
486 P
الرباط.
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COSMOFALCON

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.HDCS
غرض الشركة بإيجاز  :البناء
واالشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :الحي
االداري ميسور ميسور 33250
ميسور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شرف الدين الدراوي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
بلجيكا  90000 -طنجة اململكة
املغربة.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.49053
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) يونس العلوي
السليماني  150حصة اجتماعية من
أصل  3.000حصة لفائدة السيد (ة)
أسامة العلوي السليماني بتاريخ 10
يونيو .2022
تفويت السيد (ة) الشركة
 Amanati s.a.r.l 140حصة
اجتماعية من أصل  3.000حصة
International Juris Consulting
لفائدة السيد (ة) أسامة العلوي
INTEGRA POUR
السليماني بتاريخ  10يونيو .2022
تفويت السيد (ة) L›ENSEIGNEMENT ET LA Cécile Valenti
 600حصة اجتماعية من أصل
FORMATION
 3.000حصة لفائدة السيد (ة)
شركة املساهمة
أسامة العلوي السليماني بتاريخ 10
تحويل الشكل القانوني للشركة
يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة International Juris Consulting
التجارية بطنجة بتاريخ  07يوليوز Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،
 2022تحت رقم .7078
90000، TANGER Tanger
Integra Pour l’Enseignement et 2I
 la formationشركة املساهمة
International Juris Consulting
و عنوان مقرها االجتماعي  2زنقة
INTEGRA POUR
بلجيكا  90000 -طنجة .
L›ENSEIGNEMENT ET LA
تحويل الشكل القانوني للشركة
FORMATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.49053

SARL AU
AU CAPITAL SOCIAL DE 10.000
DHS
املقر االجتماعي  61 :شارع اللة القوة
الطابق  2الرقم 69
الدار البيضاء
تصفية الشركة :
قرر تعيين السيد BASHIR
 YOUSIF ABDALALIMجنسيته
سويدية الحامل لجواز السفر الرقم
 94306376للقيام بالتصفية
للشركة.
مقر التصفية هو  61 :شارع
اللة القوة الطابق  2الرقم  69الدار
البيضاء.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالبيضاء في  13/01/2022تحت
 األسماء الشخصية والعائليةعدد  1440السجل التجاري عدد
وصفات ومواطن الشركاء :
.406979
السيد شرف الدين الدراوي
 487 Pعنوانه(ا) املغرب  33250ميسور
املغرب.
احمد ايت دحمان
األسماء الشخصية والعائلية
STE HDCS
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد شرف الدين الدراوي
الشريك الوحيد
عنوانه(ا) حي املسيرة الخضراء
تأسيس شركة
ميسور  33250ميسور املغرب
احمد ايت دحمان
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حي اكلي الشمالي ميسور
 ،33250 ،االبتدائية ببوملان بتاريخ  20أبريل
ميسور املغرب
 2021تحت رقم .81/2021
 STE HDCSشركة ذات مسؤولية
1I
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
International Juris Consulting
االداري ميسور ميسور 33250
INTEGRA POUR
تعيين مسير جديد للشركة
ميسور املغرب
L›ENSEIGNEMENT ET LA
International Juris Consulting
تأسيس شركة ذات مسؤولية
Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،
FORMATION
محدودة ذات الشريك الوحيد
90000، TANGER Tanger
شركة املساهمة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
Integra Pour l’Enseignement
تفويت حصص
1907
 et la Formationشركة ذات
International Juris Consulting
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مسؤولية محدودة ذات الشريك
Ave Mohamed V 45 Apt N°
الوحيد
 16أكتوبر  2020تم إعداد القانون 10، 90000، TANGER Tanger
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 INTEGRAوعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
POUR
بلجيكا  90000 -طنجة اململكة
محدودة ذات الشريك الوحيد L’ENSEIGNEMENT ET LA
املغربة.
 FORMATIONشركة املساهمة
باملميزات التالية:

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49053
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07يوليوز  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
العلوي السليماني أسامة كمسير
وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .7078
3I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
املساهمة» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .7078
4I

الجريدة الرسمية
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STE DOMICILE CONSEIL

ESPACE COMPETENCES SARL

STE MONAIME SERVICE
SARL

SAHARA ET LA RIVIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL
 ،AV MED V ، 35100جرسيف
املغرب
STE MONAIME SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
الشويبير  2رقم  B /110جرسيف -
 35100جرسيف املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.985
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18ماي  2022تقرر حل
STE MONAIME SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  80.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي الشويبير  2رقم
 B /110جرسيف  35100 -جرسيف
املغرب نتيجة لعدم وجود نشاط .
و عين:
بلحاج و
السيد(ة) منعيم
عنوانه(ا) حي شويبير جرسيف
 35100جرسيف املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
السيد(ة) يونس بن دحو و
عنوانه(ا) حي شويبير جرسيف
 35100جرسيف املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  18ماي  2022وفي حي شويبير
رقم  2رقم  B/110جرسيف -
 35100جرسيف املغرب .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  20يونيو
 2022تحت رقم .1338/2022
5I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) لهداد
احمد كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  17يونيو
 2022تحت رقم . 1781/22
7I

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القيراوان ،عمارة  ، 03شقة
 ،02العيونBOITE POSTAL : .
 ،1349. ، 70000العيون املغرب
 SAHARA ET LA RIVIEREشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17
MATAHRI ABDERRAHIM
 ،-13051زنقة زمور العيون 70000
STE IRREG
العيون املغرب.
إعالن متعدد القرارات
تفويت حصص
MATAHRI ABDERRAHIM
رقم التقييد في السجل التجاري
 105زنقة وليلي حي السالم بركان ،
.38585
 ،63300بركان املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي « STE IRREGشركة ذات املسؤولية
املؤرخ في  03يونيو  2022تمت
املحدودة»
املصادقة على :
وعنوان مقرها االجتماعي 10 :زنقة
تفويت السيد (ة) لعرو�سي ازرقي
واد الدهب حي املسيرة بركان -
 335حصة اجتماعية من أصل 500
 63300بركان املغرب.
حصة لفائدة السيد (ة) احمد
«إعالن متعدد القرارات»
لهداد بتاريخ  03يونيو .2022
رقم التقييد في السجل التجاري:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.2797
االبتدائية بالعيون بتاريخ  17يونيو
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 2022تحت رقم .1781
املؤرخ في  16يونيو  2022تم اتخاذ
6I
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
ESPACE COMPETENCES SARL
مايلي :املوافقة على بيع 1000
SAHARA ET LA RIVIERE
سهم من اصل  2000سهم بقيمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.00درهم لكل منها مملوكة
تعيين مسير جديد للشركة
 ESPACE COMPETENCES SARLللسيد الحسين باكي الحامل
شارع القيراوان ،عمارة  ، 03شقة لبطاقة التعريف الوطنية رقم N°
 ،02العيون UC96536 BOITE POSTAL : .لصالح السيد باكي محمد
 ،1349. ، 70000العيون املغرب الحامل بطاقة التعريف الوطنية رقم
 SAHARA ET LA RIVIEREشركة U10653
قرار رقم  :02الذي ينص على
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  17-مايلي :تعين مسير جديد لشركة لسيد
 ،13051زنقة زمور  LAAYOUNEباكي محمد الحامل بطاقة التعريف
الوطنية رقم  U10653باالضافة
 70000العيون املغرب.
للمسير السابق السيد الحسين باكي
تعيين مسير جديد للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .UC96536
.38585

14433

قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تغير الشكل القانوني لشركة
من شركة دات املسؤولية املحدودة
دات الشريك الواحد الى شركة دات
املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :تفويت  1000حصة من
السيد الحسين باكي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم N°
 UC96536لصالح السيد باكي محمد
الحامل بطاقة التعريف الوطنية رقم
U10653
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :تم تحديد رأس املال بمبلغ
( 200،000درهم) مقسم إلى ألف
( )2000سهم من ( 100.00درهم)
لكل منهما  ،ومخصص بنسب
مساهمات كل منهما  ،وهي 1000
سهم الى لسيد الحسين باكي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم N°
 UC96536و  1000سهم الى السيد
باكي محمد الحامل بطاقة التعريف
الوطنية رقم U10653
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :تعين مسير جديد لشركة لسيد
باكي محمد الحامل بطاقة التعريف
الوطنية رقم  U10653باالضافة
للمسير السابق السيد الحسين باكي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم UC96536
بند رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تغير الشكل القانوني لشركة
من شركة دات املسؤولية املحدودة
دات الشريك الواحد الى شركة دات
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  22يوليوز
 2022تحت رقم .762/2022
8I

الجريدة الرسمية

14434
NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

TAVEX MAROC
إعالن متعدد القرارات

NEVADOS MOROCCO
CONSULTANCY
Lotissement la colline II, 102
1er étage 102 Lotissement la
colline II, 1er étage، 20200،
CASABLANCA MAROC
« TAVEX MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تقسمة
الكولين ،4ب  10مدخل ،Aسيدي
معروف  - -الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.134445
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :اقرار تغيير الشريك الوحيد
بعد حل و تصفية الشركةGRUPO
 TAVEX, S.Aوالتحويل االجمالي
العام لالخيرة لحصصها 1000
في الشركة TAVEX MAROC
 ،SARLAUلشريكها الوحيد الشركة
A.Y.U.S.P.E Empreendimientos
، e Participacoes, S.Aشركة
مساهمة برازيلية،ذات راسمال 1
، $R 088,02 599 419مقرها ب
Sao Paulo Avenida Presidente
Juscelino Kubritsckek, 1909, 30
ème étage, salle 12, Vila Nova
.Conceiçao, CEP : 04543-907
يمثلها السيد Roberto NAVARRO
 ، EVANGILISTAبالغ من الجنسية
البرازيلية  ،وحامل جواز السفر رقم
.FZ814855
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
إقالة مدير شركة Tavex Maroc
السيد إنريكي غاران مرزانا من واليته
كمسير
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد مانويل دياز

دي ماركوس من مواليد 11غشت
 1965في برجارا (غيبوثكوا) الحامل
للجنسية اإلسبانية وحامل جواز
السفر رقم  ، PAL070171ساري
املفعوله حتى  10مارس  2030كمسير
جديد للشركة لفترة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تم تحيين النظام االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
يونيو  2022تحت رقم .827174
9I
socomif sarl

ELLE›DIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة  35شقة
رقم  ،14005 ، 2القنيطرة املغرب
 ELLE’DIS SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  59شارع
موالي عبد العزيز رقم  4زنقة
موالي عبد العزيز القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.59899
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09يونيو  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «بيع املواد
ملختلف األعمال» إلى «بيع املواد
ملختلف األعمال».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  14يونيو
 2022تحت رقم .2412
10I
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CABINET RSF SARL

CMTN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عبو عنوانه(ا)
 2زنقة عنترة بن شداد السوي�سي
 10170الرباط املغرب.
السيد املختار عبو عنوانه(ا) مركز
بني وليد بني وليد  34004تاونات
املغرب.
السيد لحسن الحجام عنوانه(ا)
مركز بني وليد بني وليد 34004
تاونات املغرب.
السيد كريم عبو عنوانه(ا) مركز
بني وليد بني وليد  34004تاونات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم عبو عنوانه(ا) مركز
بني وليد بني وليد  34004تاونات
املغرب
السيد لحسن الحجام عنوانه(ا)
مركز بني وليد بني وليد 34004
تاونات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .72
11I

CABINET RSF SARL
RESIDENCE EL YOSR, AV DES
FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC
 CMTNشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحل
الحداد القنطرة الجديدة قيادة
بوهودة  34006 -تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
2135
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها .CMTN :
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
مواد البناء
SYNERGIE EXPERTS
االشغال املختلفة.
AHMED LASRY
عنوان املقر االجتماعي  :ساحل
CONSULTING
الحداد القنطرة الجديدة قيادة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بوهودة  34006 -تاونات املغرب.
الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها
استمرار نشاط الشركة
الشركة  99 :سنة .
SYNERGIE EXPERTS
مبلغ رأسمال الشركة ،49 600.000 :زنقة جون جوريس ،حي غوتييه
درهم ،مقسم كالتالي:
 ،20060 ،الدار البيضاء املغرب
السيد محمد عبو  1.980 :حصة AHMED LASRY CONSULTING
بقيمة  100درهم للحصة .
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد املختار عبو  1.380 :حصة
الشريك الوحيد»
بقيمة  100درهم للحصة .
وعنوان مقرها االجتماعي ،49 :زنقة
السيد لحسن الحجام 1.380 :
جون جوريس ،الطابق  ،6شقة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
رقم  ،12حي غوتيي  20060 -الدار
السيد كريم عبو  1.260 :حصة
البيضاء املغرب.
«استمرار نشاط الشركة»
بقيمة  100درهم للحصة .
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رقم التقييد في السجل التجاري:
.506833
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15يونيو  ،2022قرر
الشريك الوحيد للشركة املحدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد
AHMED LASRY CONSULTING
ذات رأسمال قدره  100.000درهم،
مقرها االجتماعي ب  ،49زنقة جون
جوريس ،حي غوتييه ،20060 ،الدار
البيضاء املغرب واملسجلة بالسجل
التجاري تحت الرقم ،506833
وطبقا ملا تنص عليه املادة  86من
قانون  96-5بتاريخ  13فبراير ،1997
بمواصلة نشاط الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
يونيو  2022تحت رقم .15319
12I
SYNERGIE EXPERTS

DIGITAL DENTAL LAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

SYNERGIE EXPERTS
 ،49زنقة جون جوريس ،حي غوتييه
 ،20060 ،الدار البيضاء املغرب
DIGITAL DENTAL LAB
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي ،34 :شارع
عبد الرحيم بوعبيد زاوية زنقة
الفراشات الوازيس  20000 -الدار
البيضاء املغرب».
استمرار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.419887
بمقت�ضى عقد تحت ختم عرفي
بتاريخ  15يونيو  ،2022قرر الشريك
الوحيد للشركة املحدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد DIGITAL
 DENTAL LABذات رأسمال قدره
 100.000درهم ،مقرها االجتماعي ب
 ،34شارع عبد الرحيم بوعبيد زاوية
زنقة الفراشات الوازيس 20000 -

الجريدة الرسمية

14435

الدار البيضاء املغرب واملسجلة
بالسجل التجاري تحت الرقم
تأسيس شركة املساهمة
 ،419887وطبقا ملا تنص عليه املادة
TRANISBA SARL
 86من قانون  96-5بتاريخ  13فبراير
مدينة  25مارس بلوك Wرقم 243
 ،1997بمواصلة نشاط الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة العيون  ،70000 ،العيون املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ « tranisba sarl 23شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :مدينة 25
يونيو  2022تحت رقم .15318
مارس بلوك Wرقم  243العيون ،-
لالستخراج و املرجعية
 70000العيون املغرب
13I
إعالن عن تأسيس « شركة
املساهمة»
SYNERGIE EXPERTS
رقم التقييد في السجل التجاري
GESKIK
.42095
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
الشريك الوحيد
 17ماي  2022تم إعداد القانون
استمرار نشاط الشركة
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات
SYNERGIE EXPERTS
 ،49زنقة جون جوريس ،حي غوتييه التالية:
شكل الشركة  :شركة املساهمة .
 ،20060 ،الدار البيضاء املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
GESKIK
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.tranisba sarl
الشريك الوحيد»
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
وعنوان مقرها االجتماعي ،49 :زنقة
االشخاص و البضائع-تجارة عامة
جون جوريس ،حي غوتيي 20060 -
 خدمات عامة -اعمال البناء علىالدار البيضاء املغرب.
املسطحة للمسارات
االشكال
استمرار نشاط الشركة»
ADVISORY PARTNERS
و التسوية -اشغال الكهرباء و
رقم التقييد في السجل التجاري:
الترصيص-بيع املواد البناء-الترصص
MAHOCO
.268337
الكهرباء.-شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
الشريك الوحيد
املؤرخ في  15يونيو  ،2022قرر  25مارس بلوك Wرقم  243العيون
تأسيس شركة
ADVISORY PARTNERS
الشريك الوحيد للشركة املحدودة  70000 -العيون املغرب.
املسؤولية ذات الشريك الوحيد
Bd Abdelmoumen ,165
املدة التي تأسست من أجلها
Quartier des Hôpitaux Imm A
 GESKIKذات رأسمال قدره الشركة 99 :سنة.
 100.000درهم ،مقرها االجتماعي ب
ويبلغ رأسمال الشركة 1ER étage Casablanca ، 20160، 100.000
Casablanca Maroc
 ،49زنقة جون جوريس ،حي غوتيي درهم،
  20060الدار البيضاء املغرب. MAHOCOشركة ذات مسؤولية
مقسم كالتالي:
واملسجلة بالسجل التجاري تحت
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد لعمير اسماعيل 500 :
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
الرقم  ،268337وطبقا ملا تنص عليه حصة بقيمة  100درهم للحصة .
املادة  86من قانون  96-5بتاريخ
السيد لعمير البشير  500 :حصة البيضاء  7زنقة سبتة اقامة رامي
الطابق التاني مكتب رقم 20100 - 8
 13فبراير  ،1997بمواصلة نشاط بقيمة  100درهم للحصة .
الشركة.
الدار البيضاء املغرب
املتصرفون أو أعضاء مجلس
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة الرقابة:
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد لعمير اسماعيل بصفته(ا)
يونيو  2022تحت رقم .15320
مسير عنوانه(ا) دوار لبيار  81000رقم التقييد في السجل التجاري :
547737
 14Iكلميم املغرب
TRANISBA SARL

TRANISBA SARL

السيد لعمير البشير بصفته(ا)
مساهم عنوانه(ا) حي موالي
رشيدالشطر الثاني زنقة البصرة رقم
 70000 32العيون املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :
السيد لعمير اسماعيل (ا)بصفته
مسير عنوانه(ا) دوار لبيار 81000
كلميم املغرب
مقتضيات النظام األسا�سي
املتعلقة بتكوين االحتياطي و توزيع
األرباح :
الحصص املساهمين متساوية
وكذا توزيع االرباح بالتساوي .
اإلمتيازات الخاصة املنصوص
عليها لكل شخص :
ان كل مساهم له الحق في تسجيل
مساهمته في العقد.
مقتضيات متعلقة بقبول
األشخاص املخول لهم تفويت
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول
له البث في طلبات القبول :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  13يونيو
 2022تحت رقم .1748/2022
15I

الجريدة الرسمية

14436

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAHOCO
غرض الشركة بإيجاز :
االستثمارات املالية في مجاالت
الزراعة والعقارات والصناعة
الطبي
والقطاع
والسياحة
والتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية
واللوجستيات وشراء وبيع جميع
املنتجات والبضائع والشحن والنقل
وكافة املجاالت ذات الصلة
إدارة االستثمارات املذكورة
واإلدارة املباشرة للشركات واملشاريع
املشاركة فيها
املساعدة واملشورة للممتلكات
املذكورة سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر من خالل وسيط أشخاص
طبيعيين أو اعتباريين متخصصين
وبشكل أعم  ،جميع العمليات
الصناعية أو التجارية أو املالية أو
العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل
مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة
وأي أغراض مماثلة
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء  7زنقة سبتة اقامة رامي
الطابق التاني مكتب رقم 20100 - 8
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
AGROBERRIES
الشركة
 LIMITED : 1.000حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

AGROBERRIES
الشركة
 LIMITEDعنوانه(ا) إنجلترا وويلز
 119682إنجلترا وويلز.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جورج أندريس فاريال بيدار
عنوانه(ا) شارع ألونسو دي كوردوفا
 ، 4125بيزو  ، 8فيتاكورا  ،جمهورية
مقدونيا  ،تشيلي 7500000
جمهورية مقدونيا تشيلي
السيد مانويل فرانسيسكو
روميرو إسبينوزا عنوانه(ا) شارع
ألونسو دي كوردوفا  ، 4125بيزو ، 8
فيتاكورا  ،جمهورية مقدونيا  ،تشيلي
 7500000جمهورية مقدونيا تشيلي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
يونيو  2022تحت رقم .829023
16I
ADVISORY PARTNERS

MAGOPCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
Bd Abdelmoumen ,165
Quartier des Hôpitaux Imm A
1ER étage Casablanca ، 20160،
Casablanca Maroc
 MAGOPCOشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء  7زنقة سبتة اقامة رامي
الطابق التاني مكتب رقم 20100 - 8
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
547739
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAGOPCO
غرض الشركة بإيجاز :
تشغيل وإدارة املزارع واألرا�ضي
واملزارع املبنية أو غير املبنية ؛
إنشاء وتشغيل وتطوير وحدات
الصناعات الزراعية والغذائية ؛
إنجاز األعمال الهندسية وجميع
الخدمات الالزمة إلنشاء املنشآت
الزراعية والصناعية
تسويق جميع املنتجات الزراعية.
توريد السلع والخدمات واملعدات في
املعدات الزراعية ؛
تطوير األرا�ضي الزراعية واملنشآت
الغذائية الزراعية والصناعات
الزراعية ؛
جميع األعمال املتنوعة
تقديم الخدمات ؛
تمثيل أي شركة أجنبية أو وطنية
تقدم أو تنتج معدات أو مكونات
بطريقة تعزز غرض الشركة ؛
اقتناء وتأجير احتياجات الشركة
من جميع املاركات األجنبية وبراءات
االختراع
دراسة وإنتاج وتصميم كل ما
يتعلق بالشركة املحدد أعاله ؛
وعموما ،جميع املعامالت
التجارية ،الصناعية ،العقارية والغير
العقارية ،املالية ،والتي قد تكون ذات
صلة مباشرة أو غير مباشرة باألهداف
املذكورة أعاله وتساهم في تطويرها أو
تمديدها
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء  7زنقة سبتة اقامة رامي
الطابق التاني مكتب رقم 20100 - 8
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

AGROBERRIES
الشركة
 LIMITED : 1.000حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
AGROBERRIES
الشركة
 LIMITEDعنوانه(ا) وويلز إنجلترا
 119682إنجلترا وويلز.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جورج أندريس فاريال بيدار
عنوانه(ا) شارع ألونسو دي كوردوفا
 ، 4125بيزو  ، 8فيتاكورا  ،جمهورية
مقدونيا  ،تشيلي 7500000
جمهورية مقدونيا تشيلي
السيد مانويل فرانسيسكو
روميرو إسبينوزا عنوانه(ا) شارع
ألونسو دي كوردوفا  ، 4125بيزو ، 8
فيتاكورا  ،جمهورية مقدونيا  ،تشيلي
 7500000جمهورية مقدونيا تشيلي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
يونيو  2022تحت رقم .829024
17I
HASSAN KHOUY

STE TADLA D'ELECTRICITE
ET TRAVAUX DIVERS
)(ENTADELEC
شركة املساهمة
قفل التصفية

HASSAN KHOUY
N°37 AV HASSAN II
KELAA SERAGHNA KELAA
SERAGHNA، 43000، KELAA
SERAGHNA MAROC
STE TADLA D’ELECTRICITE
ET TRAVAUX DIVERS
 )(ENTADELECشركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 15
شارع الجيش امللكي قصبة تادلة -
 23350قصبة تادلة املغرب .
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.05

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17ماي  2022تقرر حل
STE TADLA D’ELECTRICITE ET
)TRAVAUX DIVERS (ENTADELEC
شركة املساهمة مبلغ رأسمالها
 50.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  15شارع الجيش
امللكي قصبة تادلة  23350 -قصبة
تادلة املغرب نتيجة الملنافسة
وتراجع حجم االستثمار .
و عين:
السيد(ة) املصطفى السموزي و
عنوانه(ا) حي الرياض السالم بلوط
 10رقم  09بني مالل  23350بني
مالل املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  17ماي  2022وفي رقم 15
شارع الجيش امللكي قصبة تادلة -
 23350قصبة تادلة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 24ماي  2022تحت رقم .148/2022
18I
EXPROX SARL AU

BEST MAROC CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد BEST MAROC
مبلغ رأسمالها
CONCEPT
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  61شارع اللة ياقوت زنقة
مصطفى املعاني الطابق األول رقم
 20000 - 56الدار البيضاء املغرب
نتيجة ل  :سوء االوضاع االقتصادية
وأزمة مالية في خزينة الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  61شارع
اللة ياقوت زنقة مصطفى املعاني
الطابق األول رقم  20000 - 56الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) بشرى
سالل و
عنوانه(ا) جميلة  6زنقة  3رقم 35
ق ج  20000الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق
املتعلقة بالتصفية  61 :شارع اللة
ياقوت زنقة مصطفى املعاني الطابق
األول رقم 56
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
يونيو  2022تحت رقم .829517
19I

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري
MULT-WAY SWITCH
الطابق الثاني عين حرودة الرقم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
البريدي  98املحمدية،28630 ،
الشريك الوحيد
املحمدية املغرب
تأسيس شركة
 BEST MAROC CONCEPTشركة
MULTI WAY SWITCH
ذات مسؤولية محدودة ذات
LAAYOUNE ، 70000،
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
LAAYOUNE Maroc
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع  MULT-WAY SWITCHشركة ذات
اللة ياقوت زنقة مصطفى املعاني
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الطابق األول رقم  20000 - 56الدار
الوحيد
البيضاء املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
حل شركة
رشيد الشطر الثاني شارع عبد املالك
ي
رقم التقييد في السجل التجار
بن مروان رقم  70000 - 40العيون
املغرب
.354125
MULTI WAY SWITCH

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
34823
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 07يناير  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 MULT- :
. WAY SWITCH
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
البناء  -أعمال تشييد املباني -
أعمال الحفر وأطقم اآلبار  -إعادة
تأهيل املساحات الخضراء  -تأجير
 بيع وشراء اآلالت ومعدات البناءللسيارات واألجهزة املنزلية  -تسويق
السيارات  -التجارة العامة والتصدير
واالستيراد .وبشكل أعم جميع
املعامالت املالية أو الصناعية أو
التجارية أو املنقولة أو العقارية التي
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر بأحد
األشياء املذكورة أعاله أو التي قد
تعزز تطور الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :حي موالي
رشيد الشطر الثاني شارع عبد املالك
بن مروان رقم  70000 - 40العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة عياش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة عياش عنوانه(ا) حي
موالي رشيد الشطر الثاني شارع عبد
املالك بن مروان رقم 70000 40
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد حمزة عياش عنوانه(ا) حي
موالي رشيد الشطر الثاني شارع عبد
املالك بن مروان رقم 70000 40
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22يناير
 2021تحت رقم .203/2021
20I
ADVISORY PARTNERS

LM AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 165شارع عبد املؤمن حي
املستشفيات بناية أ الطابق األول
الدار البيضاء  ،20160 ،الدار
البيضاء املغرب
 LM AGADIRشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 21عمارة  09خليج أكادير 80000 -
أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
51933
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 LM :
.AGADIR
غرض الشركة بإيجاز :
تشغيل املطاعم واملقاهي
اقتناء وتطوير وبيع وحدات
املطاعم واملقاهي
منح في إدارة املطاعم واملقاهي
استيراد وتوزيع وتصدير املنتجات
الغذائية.
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وعموما ،جميع املعامالت املالية،
التجارية ،الصناعية ،العقارية والغير
العقارية ،والتي قد تكون ذات صلة
مباشرة أو غير مباشرة باألهداف
املذكورة أعاله و تساهم في تطويرها
أو تمديدها.
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 21عمارة  09خليج أكادير 80000 -
أكادير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الطيب فا�سي فهري 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد علي العلمي شمس 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الرزاق التعالبي 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطيب فا�سي فهري
عنوانه(ا) شارع ابن سينا عمارة ن
رقم  4حي السالم الدار البيضاء
 20670الدار البيضاء املغرب.
السيد علي العلمي شمس
عنوانه(ا) السعادة م س  1عمارة 3
شقة  8االلفة الدار البيضاء 20220
الدار البيضاء املغرب.
السيد عبد الرزاق التعالبي
عنوانه(ا) تجزئة فير مارين عمارة اه ،
شقة  22الطابق  02م س  01أوالد
عزوز النواصر الدار البيضاء 27182
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطيب فا�سي فهري
عنوانه(ا) شارع ابن سينا عمارة ن
رقم  4حي السالم الدار البيضاء
 20670الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .110684
21I

AMDE

FDI FONCIERE
DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMDE
ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC
FDI» FONCIERE
DEVELOPPEMENT
 »IMMOBILIERشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سمية ،اقامة شهرزاد  ،3الطابق
،5رقم  20340 - ،22الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
547827
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FDI» :
FONCIERE DEVELOPPEMENT
. »IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
العقاري ،أعمال مختلفة ،االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سمية ،اقامة شهرزاد  ،3الطابق
،5رقم  20340 - ،22الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف ودغيري سفياني :
 50حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اسماعيل منصف 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف ودغيري سفياني
عنوانه(ا)  15شارع عبد الرحيم
بوعبيد طابق  2شقة  3اقامة ليزارين
البيضاء  20000الدارالبيظاء املغرب.
السيد اسماعيل منصف
عنوانه(ا) طريق ازمور درج ب 2
طابق  3شقة  301زاوية سيدي
عبد الرحمان  20000الدارالبيظاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف ودغيري سفياني
عنوانه(ا)  15شارع عبد الرحيم
بوعبيد طابق  2شقة  3اقامة ليزارين
البيضاء  20000الدارالبيظاء املغرب
السيد اسماعيل منصف
عنوانه(ا) طريق ازمور درج ب 2
طابق  3شقة  301زاوية سيدي
عبد الرحمان  20000الدارالبيظاء
املغرب

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  :رمسات
.
غرض الشركة بإيجاز  :الحالقة
والتجميل.
عنوان املقر االجتماعي 1397 :
معطى هللا املحاميد 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء ابو سعيد :
 25حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد علي بن حميد بن احمد
الحربي  75 :حصة بقيمة  100درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة للحصة .
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
 األسماء الشخصية والعائليةيونيو  2022تحت رقم .828876
 22Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء ابو سعيد
األستاذ معتمد أحمد
عنوانه(ا) اقامة ايمان م  52عمارة 2
رمسات
رقم  10تسلطانت  40000مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب.
تأسيس شركة
السيد علي بن حميد بن احمد
األستاذ معتمد أحمد
الحربي عنوانه(ا) مزارع دوار امزرو
زاوية زنقة ابن عائشة وزنقة الفوقاني جماعة تمازوزت وقيادة
طارق ابن زياد ,عمارة اكسيلسيور سيدي عبدهللا غياث 40000
الطابق األول رقم  7جيليز  ،40000 ،مراكش املغرب.
مراكش املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
رمسات شركة ذات املسؤولية ومواطن مسيري الشركة:
املحدودة
السيدة فاطمة الزهراء ابو سعيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1397عنوانه(ا) اقامة ايمان م  52عمارة 2
معطى هللا املحاميد  40000 -رقم  10تسلطانت  40000مراكش
املغرب
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بمراكش بتاريخ  29يونيو
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  2022 :تحت رقم .137295
126929
23I
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KAMAR BENOUNA

 JML INVESTش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 JML INVESTش م م «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 31 :زنقة
ابو الورقت الشقة رقم 20050 - 11
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.480103
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  23مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام الزيادة في راسمال
نقدا من  1.000درهم الى 10.000
درهم
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :املوافقة على املسيير الجديد
السيد جوريس راول بلوط الجنسية
فرنسية حامل لبطاقة التسجيل رقم
BE63613R
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :اعتمد شكل الشركة املحدودة
متعددة االشخاص و نفدت اطالحا
مترابطا للقوانين
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :معاينة استقالة السيدة
صوفيا زواوي من مهام التسيير و
تعيين السيد جوريس راول بلوط
الجنسية فرنسية املزداد في  29نونبر
 1983حامل لبطاقة التسجيل رقم
BE63613R
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
تغيير السنة امللية لتي تبتدا في 01
ابريل و تنتهي في  31مارس من العام
التالي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أبريل  2022تحت رقم .822862
24I
الزوين املصطفى

OLFATO MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الزوين املصطفى
عمارة  9زنقة بنزرت شقة  5الطابق
 3حمرية  ،50000 ،مكناس املغرب
OLFATO MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 132
تجزئة مرجان  1ايت والل 50070 -
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
56615
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 :
. OLFATO MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :خدمة
التنظيف للمباني الصناعية التجارية
واإلدارية الخاصة.
*أعمال مختلفة..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 132
تجزئة مرجان  1ايت والل 50070 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مريم العطار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ليلى فالل  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
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السيدة مريم العطار  500 :بقيمة
 100درهم.
السيدة ليلى فالل  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم العطار عنوانه(ا)
 18درب املعطي القصبة 50060
مكناس املغرب.
السيدة ليلى فالل عنوانه(ا) 515
حي اكدال  50060مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم العطار عنوانه(ا)
 18درب املعطي القصبة 50060
مكناس املغرب
السيدة ليلى فالل عنوانه(ا) 515
حي اكدال  50060مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01يوليوز
 2022تحت رقم .2490
25I
fiduazizi

BENYA MED STUDIO
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع
عمر املختار حي القدس،7000 ،
العيون املغرب
« BENYA MED STUDIOشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة ام
السعد عمارة  48الطابق الثالث رقم
 10زنقة ام السعد عمارة  48الطابق
الثالث رقم  70000 10العيون
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.23667
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16فبراير  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:

قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 1تقرر تغيير املقر االجتماعي للشركةالى العمارة  30الشقة  8زنقة موالي
احمد لوكيلي حسان الرباط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 1تقرر تغيير املقر االجتماعي للشركةالى العمارة  30الشقة  8زنقة موالي
احمد لوكيلي حسان الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  16أبريل
 2022تحت رقم .1043/2022
26I
FIDUCIAIRE MOGADOR

WILD AND FREE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
N 46 BD AL MASSIRA
ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc
 WILD AND FREEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل كائن
في دوار العرب كلم  7طريق مراكش -
 44000الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6217
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 WILD :
.AND FREE
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :محل كائن
في دوار العرب كلم  7طريق مراكش -
 44000الصويرة املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد BOULAIRE PHILIPPE
ANDRE LOUIS FRANCOIS : 490
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد BONICOLI YANNICK
 LUDANO MICHEL : 510حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد BOULAIRE PHILIPPE
ANDRE LOUIS FRANCOIS
عنوانه(ا) دوار العرب 44000
الصويرة املغرب.
السيد BONICOLI YANNICK
 LUDANO MICHELعنوانه(ا)
kervalanic pouldergat 29100
.pouldergat FRANCE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد BOULAIRE PHILIPPE
ANDRE LOUIS FRANCOIS
عنوانه(ا) دوار العرب 44000
الصويرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .241/2022
27I
MOORE CASABLANCA

ماي لين

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
ORIGIN OFFICE OASIS
78 BIS RUE DES PAPILLONS
EXTENSION
،
20410،
CASABLANCA MAROC
ماي لين شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند بزنس
نطوركن كرب  265شارع زرقطوني
الطابق  9رقم  20250 - 92الدار
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وبصفة عامة  ،جميع املعامالت
الصناعية أو التجارية أو املالية أو
املدنية أو املنقولة أو العقارية التي
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو
غير مباشر بأحد األشياء املشار إليها
أعاله أو بأي أشياء مماثلة أو مرتبطة
أو مكملة..
عنوان املقر االجتماعي  :عند
بزنس نطوركن كرب  265شارع
زرقطوني الطابق  9رقم 20250 - 92
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعد ابن زاكور 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد ابن زاكور عنوانه(ا)
 7مكرر زنقة أبو حسن املريني أنفا
 20250الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد ابن زاكور عنوانه(ا)
 7مكرر زنقة أبو حسن املريني أنفا
 20250الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
يونيو  2022تحت رقم .829542
28I

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
548349
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 07يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ماي
لين.
غرض الشركة بإيجاز  :بناء
العقارات والترويج للبيع أو اإليجار.
حيازة جميع األرا�ضي املبنية أو غير
املبنية وكذلك أي ممتلكات عقارية ؛
تحويل العقارات وبيعها في ملكية
مشتركة بالقرعة أو الوحدة.
حيازة العقارات بغرض التأجير ؛
إدارة األصول العقارية واملالية
للحساب الخاص وبالنيابة عن
أطراف ثالثة.
إدارة العقارات وأنشطة الو�صي.
أي عملية لتقديم املشورة
والدراسات وتقديم الخدمات بهدف
حيازة وإدارة وبيع العقارات وبوجه
عام  ،أي عملية أخرى لتقديم
املشورة والدراسة وتقديم الخدمات
مكتب محاسبة
استيراد مواد البناء والعناصر
KHADIRI CHRONO
الزخرفية واألثاث وبصفة عامة أي
عملية استيراد وتصدير.
SARL AU
إدارة الفنادق وإدارتها ؛
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مشاركة الشركة  ،بأي وسيلة ،
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
في جميع الشركات أو الشركات التي
مكتب محاسبة
تم إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها ،
والتي قد تكون مرتبطة بهدف الشركة عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد
 ،وال سيما عن طريق إنشاء شركات هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
الرشيدية املغرب
جديدة أو املساهمة أو الرعاية أو
االكتتاب أو استرداد األوراق املالية KHADIRI CHRONO SARL AU
أو الحقوق االجتماعية أو االندماج شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
أو التحالف أو االتحاد في املشاركة أو
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
إدارة اإليجار.

سيدي بوعبد هللا مدغرة الرشيدية
  52023الرشيدية املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
16099
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KHADIRI CHRONO SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
تركيب جهاز قياس السرعة
مقاول صيانة جهاز تخطيط
السرعة .
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
سيدي بوعبد هللا مدغرة الرشيدية
  52023الرشيدية املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد خضري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد خضري عنوانه(ا)
قصر سيدي بوعبد هللا مدغرة
الرشيدية  52023الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد خضري عنوانه(ا)
قصر سيدي بوعبد هللا مدغرة
الرشيدي  52023الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .855/2022
29I
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EVO DISPATCH

ZAKARIA TALHAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAKARIA TALHAOUI
DIYAR CHARK ROUTE AL
AOUNIA LOT N 262 ، 60000،
OUJDA MAROC
 ZAKARIA TALHAOUIشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ديار
الشرق شارع العونية قطعة - .262
 60000وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39593
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 :
.ZAKARIA TALHAOUI
غرض الشركة بإيجاز - :
تكنولوجيا املعلومات (مبرمج  ،محلل
 ،مصمم)
 تكنولوجيا املعلومات (تاجرمعدات)
 استيراد وتصدير أجهزةالكمبيوتر.
عنوان املقر االجتماعي  :ديار
الشرق شارع العونية قطعة - .262
 60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء طلحاوي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء طلحاوي عنوانه(ا)
فرنسا  52300فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء طلحاوي عنوانه(ا)
فرنسا  52300فرنسا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  24يونيو
 2022تحت رقم .944
30I
STE FIDUCIAIRE FOUAD

ENNAMAE TOUIRSSA
مجموعة ذات النفع االقتصادي
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسيرة عمارة ماجد شقة رقم
 03تيفلت  ،15400 ،تيفلت املغرب
 ENNAMAE TOUIRSSAمجموعة
ذات النفع االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتماعي فدان
مشرع ايت عمر اولحسن عبد
الرزاق  15400 -تيفلت املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.27417
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«فدان مشرع ايت عمر اولحسن عبد
الرزاق  15400 -تيفلت املغرب» إلى
«جماعة سيدي عبد الرزاق بايت
عي�سى الخزازنة تيفلت 15400 -
تيفلت املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .293
31I

14441
FISCALEX MAROC

FISCALEX MAROC

TIBARI GARDEN

SAMA BEYROUTH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

FISCALEX MAROC
RUE IMAM MALIK RESIDENCE
AL MASJID I 5EME ETAGE APP
29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 TIBARI GARDENشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة
 109شقة رقم  43الطابق اثالت
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.106325
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد TIBARI GARDEN
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع عبد الكريم
الخطابي اقامة جواد عمارة 109
شقة رقم  43الطابق اثالت مراكش
  40000مراكش املغرب نتيجة ل :ازمة في القطاع.
و حدد مقر التصفية ب شارع عبد
الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة
 109شقة رقم  43الطابق اثالت
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
و عين:
ي
السيد(ة) تبار امل و عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .137550
32I

FISCALEX MAROC
RUE IMAM MALIK RESIDENCE
AL MASJID I 5EME ETAGE APP
29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 SAMA BEYROUTHمجموعة ذات
النفع االقتصادي(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
الصناعي سيدي غانم طريق اسفي
مراكش مكتب رقم ت ش 40000 - 7
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.99873
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30ماي  2022تقرر حل
مجموعة ذات النفع االقتصادي
 SAMA BEYROUTHمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي الحي الصناعي سيدي
غانم طريق اسفي مراكش مكتب رقم
ت ش  40000 - 7مراكش املغرب
نتيجة ل  :ازمة في القطاع.
و حدد مقر التصفية ب الحي
الصناعي سيدي غانم طريق اسفي
مراكش مكتب رقم ت ش 40000 - 7
مراكش الغرب.
و عين:
السيد(ة) جمال عبد هللا و
عنوانه(ا) مراكش  40000مراكش
امغرب 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  06يوليوز
 2022تحت رقم .137552
33I

حل شركة

مجموعة ذات النفع االقتصادي

الجريدة الرسمية

14442
KAMAR BENOUNA

HAAT DELIVERY
 MORROCCOش م م

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :فضاء
باب انفا  3زنقة باب منصور -
 20330الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة HAAT DELIVERY LTD :
 100بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة HAAT DELIVERY LTD
عنوانه(ا)  45هتزموت سترت حيفا
اسرائيل  45حيفا اسرائيل.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايا�سي حسن عنوانه(ا)
الضهير  1اقامة الفحم  0اسرائيل
اسرائيل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .830534
34I

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
HAAT DELIVERY MORROCCO
ش م م شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فضاء باب
انفا  3زنقة باب منصور 20330 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549053
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
MOORE CASABLANCA
شكل الشركة  :شركة ذات
ليفراي أفركا
مسؤولية محدودة ذات الشريك
إعالن متعدد القرارات
الوحيد.
MOORE CASABLANCA
تسمية الشركة متبوعة عند
ORIGIN OFFICE OASIS 78
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HAAT :
BIS RUE DES PAPILLONS
 DELIVERY MORROCCOش م م .
EXTENSION ، 20410،
غرض الشركة بإيجاز  :موضوع
CASABLANCA MAROC
الشركة سواء في املغرب او في الخارج ليفراي أفركا «شركة ذات املسؤولية
يخضع حيثما ينطبق دلك لالمتثال
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
لالحكام القانونية التنضيمية على
وعنوان مقرها االجتماعي :برج
العمليات الثالية.
 CFCقسمة  57الطابق  5شارع
 تطوير تشغيل و ادارة منصة مين ستريت كازا أنفا الحي حسني -االختبار التكنولوجيا و اي نشاط دات
 20250الدار البيضاء املغرب.
صلة.
«إعالن متعدد القرارات»
 شراء بيع بالتقسيط من خالل رقم التقييد في السجل التجاري:منصة االختبار التقنية و في البحر و
.313789
توصيل طلبات املواد الغدائية و مواد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
البقالة العامة من شركاء الشركة
املؤرخ في  04ماي  2022تم اتخاذ
 جميع انشطة املساعدة القرارات التالية:قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
التكميلية لالنشطة املدكورة اعاله.
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قرر الشريك الوحيد تعيين
السيد برايان وينج شون تشان
كمسير مشارك غير شريك لفترة غير
محدودة  ،من الجنسية األمريكية ،
املولود في  18أكتوبر 1978في هونغ
كونغ سار  ،واملقيم في  362طانجيريني
بليس بغيا 92823 ،الواليات املتحدة
األمريكية  ،حامل جواز السفر رقم
.654947971
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
NEANT
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .830329
35I
CABINET COMPTAJUR CONSEIL

DONA PARFUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET COMPTAJUR
CONSEIL
IMM 144 APPT 14 ZONE 20M
LES PORTES DE MARRAKECH
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
 DONA PARFUMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة
 3حرف أ رقم  254الشقة رقم 3
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127069
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DONA :
.PARFUM

غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
و تسويق مستحضرات التجميل و
العطور
تحضير و تعبئة العطور و
مستحضرات التجميل واملنظفات
التجارة بشكل عام
اإلستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :املسيرة
 3حرف أ رقم  254الشقة رقم 3
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام المة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مصطفى ايت موح 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام المة عنوانه(ا)
درب بوشنتوف زنقة  74رقم 2
الدارالبيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد مصطفى ايت موح
عنوانه(ا) حدائق الياسمين املجموعة
 18املدخل  7رقم  15تامنصورت
مراكش  40300تامنصورت مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى ايت موح
عنوانه(ا) حدائق الياسمين املجموعة
 18املدخل  7رقم  15تامنصورت
مراكش  40300تامنصورت مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .137446
36I
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STE DOMICILE CONSEIL

STE URBANDEV MAROC
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
 ،AV MED V ، 35100جرسيف
املغرب
STE URBANDEV MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
رقم  2الطابق االول زنقة الطيب
كناد ملك دار محيمدان جرسيف -
 35100جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
En cours
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  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 :
. URBANDEV MAROC SARL
غرض الشركة بإيجاز  - :وسيط
عقاري
 أعمال البستنة والغرس وكيل خدمات الوساطةالعقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
رقم  2الطابق االول زنقة الطيب
كناد ملك دار محيمدان جرسيف -
 35100جرسيف املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عصام سمنانة 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زهير سمنانة  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حسام خداش 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصام سمنانة عنوانه(ا)
مركز زكوطة سيدي قاسم 16000
سيدي قاسم املغرب.
السيد زهير سمنانة عنوانه(ا)
تجزئة ملك عبد هللا جرسيف
 35100جرسيف املغرب.
السيد حسام خداش عنوانه(ا)
تجزئة بخوشة جرسيف 35100
جرسيف املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصام سمنانة عنوانه(ا)
مركز زكوطة سيدي قاسم 16000
سيدي قاسم املغرب
السيد مهدي بلحسن عنوانه(ا)
تجزئة الهواري رقم  26جرسيف
 35100جرسيف املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .1350/2022
37I
SUD INVEST CONSULTING

REAL DREAMHOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس
الطابق  2الشقة رقم GUELIZ، 11
40000، MARRAKECH MAROC
 REAL DREAMHOUSEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي BD MY
HASSAN 1ER IMM SIBAM
BC C 4EME ETAGE N° 10
 MARRAKECH - 40000مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
127199
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها REAL :
.DREAMHOUSE
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيم
الحفالت
وكالة عقارية.
عنوان املقر االجتماعي BD :
MY HASSAN 1ER IMM SIBAM
BC C 4EME ETAGE N° 10
 MARRAKECH - 40000مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد BENOIT FREDERIC
 PRIVEL : 50حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيدة NEREA PEREZ PLA
 URBISTONDO : 50حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد BENOIT FREDERIC
 PRIVELعنوانه(ا) مراكش 40000
مراكش املغرب.
السيدة NEREA PEREZ PLA
 URBISTONDOعنوانه(ا) مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد BENOIT FREDERIC
 PRIVELعنوانه(ا) مراكش 40000
مراكش املغرب
السيدة NEREA PEREZ PLA
 URBISTONDOعنوانه(ا) مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .137581
38I

14443
STE FIDUCAT

MOBYLED MEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT
BOULEVARD ZERKTOUNI
2 eme ETAGE N°43 GUELIZ
MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC
 MOBYLED MEDIAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
أ 423عمارة س  3التوحيد  1دوار
أكيود  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127081
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. MOBYLED MEDIA
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
االشهارعلى جميع أنواع الوسائط
(السيارات  ،الواجهات  ،اللوحات
.)...
منظم حفالت.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
أ 423عمارة س  3التوحيد  1دوار
أكيود  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسر لعقيري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية

14444

تم اإليداع القانوني باملحكمة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
السيد ياسر لعقيري عنوانه(ا) يونيو  2022تحت رقم .826509
تجزئة النخيل  1رقم  44تاركة
40I
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
FINACS
ومواطن مسيري الشركة:
OASIS GESTION SARL
السيد ياسر لعقيري عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجزئة النخيل  1رقم  44تاركة
تفويت حصص
 40000مراكش املغربتم اإليداع
FINACS
القانوني باملحكمة التجارية بمراكش
BD BORDEAUX ET BD ,250
بتاريخ  04يوليوز  2022تحت رقم
MLY YOUSSEF, 7 EME ETAGE,
.137452
39I
 ،N°20 ، 20000الدار البيضاء
KAMAR BENOUNA

PANDROL CASA
شمم
دات مساهم وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 PANDROL CASAش م م دات
مساهم وحيد شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 469
شارع السفير بن عائشة اقامة روش
اوفيس  20300 -الدارالبيضاء
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.183957
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 469شارع السفير بن عائشة اقامة
روش اوفيس  20300 -الدارالبيضاء
املغرب» إلى «زنقة خريبكة اقامة
النصر الطابق الثالث الشقة رقم 26
 20250 -الدارالبيضاء املغرب».

املغرب.
 OASIS GESTION SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد
بنرحمون سيدي يوسف بن علي
 اوالد بنرحمون سيدي يوسف بنعلي  40035مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الحق
كسيكس  250حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
حمد بن صالح بن عبد هللا الصغير
بتاريخ  05أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) مهدي كسيكس
 250حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) حمد بن
صالح بن عبد هللا الصغير بتاريخ 05
أكتوبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01أبريل
 2022تحت رقم .3699
41I
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جمال الصدقي محاسب معتمد

اقامة اعبال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم  86الخميسات
 ،15000 ،الخميسات املغرب
اقامة اعبال شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املنصور رقم 15000 - 234
الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
29569
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :اقامة
اعبال.
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري-ناقل البضائع لحساب الغير
التصدير واستيراد.عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املنصور رقم 15000 - 234
الخميسات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 3.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بويش اعبال 30.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد بويش اعبال عنوانه(ا)
تجزئة املنصور رقم 15000 234
الخميسات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بويش اعبال عنوانه(ا)
تجزئة املنصور رقم 15000 234
الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .294
42I
FINACS

VILLAGE VACANCES OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FINACS
BD BORDEAUX ET BD ,250
MLY YOUSSEF, 7 EME ETAGE,
 ،N°20 ، 20000الدار البيضاء
املغرب.
VILLAGE VACANCES OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد بن
رحمون سيدي يوسف بن علي -
 40035مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الحق
كسيكس  1حصة اجتماعية من
أصل  1.144حصة لفائدة السيد (ة)
حمد بن صالح بن عبد هللا الصغير
بتاريخ  07أكتوبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01أبريل
 2022تحت رقم .3698
43I
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EXPERTO

FIRETAIL EVENTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

EXPERTO
 04شارع أبو فارس املريني حسان
الرباط الرباط ،10000 ،الرباط
املغرب
 FIRETAIL EVENTS SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
عقبة الطابق األول الشقة  2أكدال
الرباط  10090 -الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.29417
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08أبريل  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 46شارع عقبة الطابق األول الشقة
 2أكدال الرباط  10090 -الرباط
املغرب» إلى «حي االداري معازيز
جماعة أوملاس  15102 -خميسات
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 23
نونبر  2021تحت رقم .903
44I
FINACS

VILLAGE VACANCES OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة
FINACS
BD BORDEAUX ET BD ,250
MLY YOUSSEF, 7 EME ETAGE,
 ،N°20 ، 20000الدار البيضاء
املغرب.
VILLAGE VACANCES OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد بن
رحمون سيدي يوسف بن علي -
 40035مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار .-

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أكتوبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 207.800درهم» أي من «208.000
درهم» إلى « 415.800درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01أبريل
 2022تحت رقم .3698
45I
FINACS

TRAINSIGHT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

14445

و عين:
السيد(ة) جاد ديليرو مورو و
عنوانه(ا) برومبطون بارك كريسنت
س وي 1 6س ز  268لندن إنجلترا
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود
و الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .23567
46I

حل شركة

FINACS
BD BORDEAUX ET BD ,250
MLY YOUSSEF, 7 EME ETAGE,
 ،N°20 ، 20000الدار البيضاء
املغرب.
 TRAINSIGHTشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء املسرح مركز ايموبارك
 22شارع بارك انفا  20220 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.366105
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ رأسمالها
TRAINSIGHT
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي الدار البيضاء املسرح
مركز ايموبارك  22شارع بارك انفا -
 20220الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :قرار الشريك الوحيد .
و حدد مقر التصفية ب الدار
البيضاء املسرح مركز ايموبارك
 22شارع بارك انفا  20220 -الدار
البيضاء املغرب.

CABINET RSF SARL

ABBOU ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

STE FIDUCAT

MM3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE FIDUCAT
BOULEVARD ZERKTOUNI
2 eme ETAGE N°43 GUELIZ
MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC
 MM3شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة
الريف الحي الصناعي عين مزوار -
 40000مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.72007
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25يناير  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «مقاول في أشغال
البناء املختلفة
بيع أثاث و معدات املكتب
التجارة « إلى «مقاول في أشغال
البناء املختلفة
منعش عقاري
التجارة «.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .137645
48I

CABINET RSF SARL
RESIDENCE EL YOSR, AV DES
FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC
« ABBOU ET FILSشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي63-62 :
تجزئة وفاء بنسودة  30000 -فاس
املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
مكتب محاسبة
.20577
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي LAMAADID DE NEGOCE
SARL
املؤرخ في  30ماي  2022تقرر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع
تعيين مسير جديد للشركة
مقتضيات القانون :تحيين النظام
مكتب محاسبة
االسا�سي للشركة
عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد
تم اإليداع القانوني باملحكمة هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
التجارية بفاس بتاريخ  07يوليوز
الرشيدية املغرب
 2022تحت رقم .2930/2022
LAMAADID DE NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
47I
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
الزرقطوني شارع موالي اسماعيل
حي الرياض أرفود  52200 -أرفود
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2529
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16أكتوبر  2002تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) عوني
عبد الفتاح كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .712/2022
49I
SABAH INFO YOUSSOUFIA

SCHOOL FORSANE AL
JENNA PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
منطقة األنشطة االقتصادية ،
 ،46300اليوسفية املغرب
SCHOOL FORSANE AL JENNA
 PRIVEEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
الداخلة زنقة البنفسج رقم - 32
 46300اليوسفية املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.2973
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر حل
SCHOOL FORSANE AL JENNA
 PRIVEEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي الداخلة زنقة
البنفسج رقم  46300 - 32اليوسفية
املغرب نتيجة لتوقف أنشطة
الشركة.

و عين:
السيد(ة) خديجة الدغمومي و
عنوانه(ا) حي الداخلة زنقة البنفسج
رقم  46300 30اليوسفية املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30يونيو  2022وفي حي
الداخلة زنقة البنفسج رقم - 32
 46300اليوسفية املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .172
50I
سل سوليسيون

طريس اكبورتاك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

سل سوليسيون
شارع االدريسية زنقة طارق زياد
رقم  64الطابق  ،90000 ، 1طنجة
املغرب
طريس اكبورتاك شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
البساتين شارع البلح رقم - 189
 90000طنجة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.118549
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22يونيو  2022تقرر
حل طريس اكبورتاك شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة البساتين شارع البلح رقم 189
  90000طنجة املغرب نتيجة لاليوجد نشاط.
و عين:
السيد(ة) عثمان الطريس و
عنوانه(ا)  3زنقة االخطل 90000
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  22يونيو  2022وفي تجزئة
البساتين شارع البلح رقم - 189
 90000طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .255605
51I
cabinet bourhil hassan

SA ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet bourhil hassan
rue verdun res elisa apt-atanger ، 90010، tanger maroc
 SA ENGINEERINGشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي إسماعيل رقم  14إقامة
موالي إسماعيل الطابق  3رقم 9
طنجة  90000 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
128901
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SA :
.ENGINEERING
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
أعمال الكهرباء العامة وتركيبها
وصيانتها.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي إسماعيل رقم  14إقامة موالي
إسماعيل الطابق  3رقم  9طنجة -
 90000طنجة املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال العيساتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال العيساتي عنوانه(ا)
2140
بورجرهاوت بلجيكا
بورجرهاوت بلجيكا .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال العيساتي عنوانه(ا)
2140
بورجرهاوت بلجيكا
بورجرهاوت بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .7045
52I
AMDE

DOMTRONIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE
ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 DOMTRONICشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي
زنقة سمية ،اقامة شهرزاد
،3الطابق ،5الرقم 20340 - ،22
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.373977
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد DOMTRONIC
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة سمية ،اقامة
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شهرزاد ،3الطابق ،5الرقم - ،22
 20340الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :مشاكل مادية.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
سمية ،اقامة شهرزاد ،3الطابق
،5الرقم  20340 - ،22الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) ميمون شماللي و
عنوانه(ا) فرنسا  20000فرنسا
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 20
يونيو  2022تحت رقم .828505
53I
سل سوليسيون

كاما كريستال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

سل سوليسيون
شارع االدريسية زنقة طارق زياد
رقم  64الطابق  ،90000 ، 1طنجة
املغرب
كاما كريستال شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
الداودية شارع اإلمارات العربية رقم
 90000 - 19طنجة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.115803
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27يونيو  2022تقرر حل
كاما كريستال شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة الداودية
شارع اإلمارات العربية رقم - 19
 90000طنجة املغرب نتيجة لال
يوجد نشاط.
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و عين:
RITRAVEL
السيد(ة) سميرة البوستاتي و
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) حي اظهر الحمام زنقة 2
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم  90000 1طنجة املغرب كمصفي
sacofi
(ة) للشركة.
4RUE ROCROIX RES EL JADIDI
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
بتاريخ  27يونيو  2022وفي تجزئة
CASABLANCA، 20300،
الداودية شارع اإلمارات العربية رقم
CASABLANCA Maroc
 RITRAVELشركة ذات املسؤولية
 90000 - 19طنجة املغرب.
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07يوليوز وعنوان مقرها اإلجتماعي  357شارع
محمد الخامس الطابق الثامن A
 2022تحت رقم .255604
 7البيضاء  20450 -الدار البيضاء
54I
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
CAB ASSISTANCE
رقم التقييد في السجل التجاري
HANINE ASSURANCE
.408503
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أبريل  2022تم تحويل
تغيير تسمية الشركة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
CAB ASSISTANCE
« 357شارع محمد الخامس الطابق
ROUTE DE TETOUAN 76
الثامن  A 7البيضاء  20450 -الدار
RESIDENCE NABIL 1ER
البيضاء املغرب» إلى « 40شارع بوردو
ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
الطابق االول  A 5الدار البيضاء -
TANGER MAROC
 20250الدار البيضاء املغرب».
 HANINE ASSURANCEشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
ماي  2022تحت رقم .824058
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
56I
موالي اسماعيل اقامة فولوبيليس
رقم  16الطابق االر�ضي 90000 -
AMDE
طنجة املغرب.
MODOLOGIE MAROC
تغيير تسمية الشركة
SUCCURSALE
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
56329
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
حل شركة
AMDE
املؤرخ في  01يونيو  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «ANGLE RUE SOUMAYA ET BD HANINE
ABDELMOUMEN ، 20000،
 »ASSURANCEإلى «MULTI-
CASABLANCA MAROC
. »ASSURANCE
MODOLOGIE MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 SUCCURSALEشركة ذات
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 2022تحت رقم .255524
الوحيد(في طور التصفية)
55I
وعنوان مقرها اإلجتماعي
sacofi

زنقة سمية ،اقامة شهرزاد
،3الطابق ،5الرقم 20340 - ،22
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.421291
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد MODOLOGIE
 MAROC SUCCURSALEمبلغ
رأسمالها  1درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة سمية ،اقامة
شهرزاد ،3الطابق ،5الرقم - ،22
 20340الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :مشاكل مادية.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
سمية ،اقامة شهرزاد ،3الطابق
،5الرقم  20340 - ،22الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) CAROLINE SIMONE
 PAULETTE PIGASSOUو
ُ َّ َ َ
عنوانه(ا) َ َ
مر ِيك َّية
الوليات املت ِحدة األ ِ
ِ
 20000أمريكا أمريكا 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 17
يونيو  2022تحت رقم .828341
57I
SABAH INFO YOUSSOUFIA

AHWAD ZIMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
منطقة األنشطة االقتصادية ،
 ،46300اليوسفية املغرب
AHWAD ZIMA
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم
 52زنقة املغرب العربي 46052 -
الشماعية املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1889
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر
حل  AHWAD ZIMAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 52زنقة املغرب العربي 46052 -
الشماعية املغرب نتيجة لتوقف
أنشطة الشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد لعوينة و
عنوانه(ا) حي تاخير خميس زيمة
 46052الشماعية املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30يونيو  2022وفي رقم
 52زنقة املغرب العربي 46052 -
الشماعية املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .173
58I
SABAH INFO YOUSSOUFIA

DAR KANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
منطقة األنشطة االقتصادية ،
 ،46300اليوسفية املغرب
 DAR KANEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
الحسني زنقة ابن خلدون رقم - 3
 46300اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3395
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DAR :
.KANE
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :الحي
الحسني زنقة ابن خلدون رقم - 3
 46300اليوسفية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عالل كان  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالل كان عنوانه(ا) الحي
املحمدي زنقة حمان الفطواكي رقم
 46300 13اليوسفية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل كان عنوانه(ا) الحي
املحمدي زنقة حمان الفطواكي رقم
 46300 13اليوسفية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 04
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CABINET RAMI EXPERTISE
 األسماء الشخصية والعائلية GUÉTCHAR CONSULTINGوصفات ومواطن الشركاء :
GROUP
السيد إيفان  ،كريستوفر دا
شركة ذات املسؤولية املحدودة
جراشا عنوانه(ا) ڭابون  - -ڭابون.
تأسيس شركة
السيدة فران  ،ريبيكا كومبا
CABINET RAMI EXPERTISE
بيجوما عنوانه(ا) ڭابون  - -ڭابون.
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
األسماء الشخصية والعائلية
 ben Abdellah Immb D, N°56,ومواطن مسيري الشركة:
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
السيد إيفان  ،كريستوفر دا
Fés, Maroc
جراشا عنوانه(ا) ڭابون  - -ڭابون
GUÉTCHAR CONSULTING
السيدة فران  ،ريبيكا كومبا
 GROUPشركة ذات املسؤولية
بيجوما عنوانه(ا) ڭابون  - -ڭابون
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 42
التجارية بفاس بتاريخ  03يونيو
الطابق السادس مكاتب أشرف
شارع عبد الكريم بنجلون فاس  2022 -تحت رقم .2919
 30000فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
META BUSINESS
رقم التقييد في السجل التجاري :
MDMLAB
72785
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 04ماي  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
POINTS CONSULTING 3
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات AMAL 3 SIDI BERNOUSSI 81
املسؤولية املحدودة.
 ،CASABLANCA ، 20200الدار
عند
متبوعة
الشركة
تسمية
البيضاء MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  MDMLAB :شركة ذات مسؤولية
GUÉTCHAR
CONSULTING
محدودة ذات الشريك الوحيد
.GROUP
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
غرض الشركة بإيجاز :
كلميمة اقامة اللوڢر رقم 653
االستشارات اإلدارية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  42الطابق  4شقة  11الدار البيضاء -
 20000الدار البيضاء املغرب
الطابق السادس مكاتب أشرف شارع
تأسيس شركة ذات مسؤولية
عبد الكريم بنجلون فاس 30000 -
محدودة ذات الشريك الوحيد
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
548513
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد إيفان  ،كريستوفر األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
داجراشا  700 :حصة بقيمة  100محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
درهم للحصة .
السيدة فران  ،ريبيكا كومبا
شكل الشركة  :شركة ذات
بيجوما  300 :حصة بقيمة  100مسؤولية محدودة ذات الشريك
درهم للحصة .
الوحيد.

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MDMLAB
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب والخارج:
• التصنيع والتصنيع املباشر أو
غير املباشر بجميع أشكاله لجميع
األجزاء التعويضية.
• إنشاء وتشغيل مباشر أو غير
مباشر وفي جميع أشكاله ملركز اآلالت
الصناعية لألجزاء التعويضية.
• جميع الخدمات املقدمة ألطراف
أخرى واملتعلقة على وجه الخصوص
بالدراسة واملشورة وتصميم أي مركز
معالجة صناعي لألجزاء التعويضية
الطبية  ،باإلضافة إلى جميع األعمال
والتجهيزات الخاصة بتركيباتها
ومعداتها.
• التصنيع والتصنيع بجميع
أشكاله بشكل مباشر أو غير مباشر
لجميع األجزاء التعويضية
جميع الخدمات املقدمة ألطراف
ثالثة واملتعلقة على وجه الخصوص
بالدراسة واملشورة وتصميم أي مركز
ميكانيكي صناعي لألجزاء التعويضية
الطبية  ،وكذلك جميع األعمال
والتجهيزات الخاصة بتركيباتها
ومعداتها ؛
• التصنيع والتصنيع بجميع
أشكاله بشكل مباشر أو غير مباشر
لجميع األجزاء التعويضية لألسنان.
• االستيراد والتصدير والشراء
والبيع والتوزيع والتمثيل والعمولة
واالمتياز والتجارة واملتاجرة بأي منتج
ومواد أولية ومستهلكات ضرورية
لنشاط تصنيع األجزاء االصطناعية
الطبية.
• االستغالل بكافة أشكاله
لألعمال الصناعية أو التجارية أو
الحرفية واالستحواذ على حصص
في جميع الشركات التجارية أو
الصناعية..
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
كلميمة اقامة اللوڢر رقم  653الطابق
 4شقة  11الدار البيضاء 20000 -
الدار البيضاء املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ضاهر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ضاهر عنوانه(ا)
بلوك د الرقم  19مكرر شاطئ جوهرة
الصخيرات  12050الصخيرات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ضاهر عنوانه(ا)
بلوك د الرقم  19مكرر شاطئ جوهرة
الصخيرات  12050الصخيرات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
يونيو  2022تحت رقم .829654
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CAB ASSISTANCE

EXTRA TRADING TEXTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
ROUTE DE TETOUAN 76
RESIDENCE NABIL 1ER
ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
 EXTRA TRADING TEXTILشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 2
مستودع رقم  20منطقة النشاط
االقتصادي بالفنيدق املنطقة الحرة
واد نيكرو  93000 -الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31871
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

14449

تم اإليداع القانوني باملحكمة
شكل الشركة  :شركة ذات
االبتدائية بتطوان بتاريخ  04يوليوز
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند  2022تحت رقم .1945
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اإلقتضاء بمختصر تسميتها EXTRA :
.TRADING TEXTIL
AMJ MANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
ZUBAIRI ACADEMY
وتصدير وتجارة املالبس الجاهزة
SARL AU
واألحذية والصنادل  ...للرجال.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
النساء واألطفال
الشريك الوحيد
 استيراد وتصدير جميع أصنافتأسيس شركة
املالبس واإلكسسوارات واألقمشة
AMJ MANAGEMENT
واملنسوجات واملالبس وأغطية
الرأس الرجالية ؛ النساء واألطفال ..زنقة االردن اقامة يامنة  2الطابق
االول رقم  30طنجة ،90000 ،
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
طنجة املغرب
 2مستودع رقم  20منطقة النشاط
ZUBAIRI ACADEMY SARL AU
االقتصادي بالفنيدق املنطقة الحرة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
واد نيكرو  93000 -الفنيدق املغرب.
الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها اإلجتماعي منظر
الشركة  99 :سنة .
جميل شارع  71رقم  9الطابق 1رقم
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 2طنجة  90000 -املغرب طنجة
درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة ذات مسؤولية
السيد عبدهللا حوري 500 :
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
رقم التقييد في السجل التجاري :
السيد خالد حر�شي  500 :حصة
128955
بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 األسماء الشخصية والعائلية  28يونيو  2022تم إعداد القانونوصفات ومواطن الشركاء :
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
السيد عبدهللا حوري عنوانه(ا) محدودة ذات الشريك الوحيد
كول رومو رقم  16بيسو ب  01باملميزات التالية:
 51001سبتة اسبانيا.
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد خالد حر�شي عنوانه(ا) مسؤولية محدودة ذات الشريك
 17زنقة العرائش ط  01رقم  02الوحيد.
دار السالم حي السالم 20000
تسمية الشركة متبوعة عند
الدارالبيضاء املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
األسماء الشخصية والعائلية . ZUBAIRI ACADEMY SARL AU
ومواطن مسيري الشركة:
غرض الشركة بإيجاز  :املشورة
السيد عبدهللا حوري عنوانه(ا) التربوية والدعم اإلداري والخدمات
كول رومو رقم  16بيسو ب  01اإلدارية للشركات والتدريب
 51001سبتة اسبانيا
والتدريس والدعم اللغوي عبر
السيد خالد حر�شي عنوانه(ا) اإلنترنت.
 17زنقة العرائش ط  01رقم 02
عنوان املقر االجتماعي  :منظر
دار السالم حي السالم  20000جميل شارع  71رقم  9الطابق 1رقم
الدارالبيضاء املغرب.
 2طنجة  90000 -املغرب طنجة .

الجريدة الرسمية

14450

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد الزبيري ازير 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الزبيري ازير
عنوانه(ا) كندا  A1A 1A1كندا كندا
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الزبيري ازير
عنوانه(ا) كندا  A1A 1A1كندا كندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .255620
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VALUE POINT PARTNERS

CINELAND

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS
BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
49119 ، 20800، CASABLANCA
MAROC
 CINELANDشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  37زنقة
داود الظاهري الطابق  4معاريف -
 20220الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
548077
بمقت�ضى عقد موثق 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 :
.CINELAND

غرض الشركة بإيجاز  :إنشاء
وتشغيل وكالة اتصاالت سمعية
بصرية بكافة أشكالها
الصوت :إنشاء املوسيقى
التصويرية والدبلجة والتسجيل
الصوتي والتأليف املوسيقي واألغنية
والتناغم والتأليف املوسيقي -
تسجيل الرسائل اإلذاعية.
الصورة :إنشاء ورسوم متحركة
ثنائية وثالثية األبعاد .تصميم
شعار متحرك .النمذجة  ،التحرير
 ،التدرج اللوني  ،فيديو الويب.
أفالم الشركات .تقرير والتقاط
الصور .مراقبة اإلنتاج والتحكم
فيه مع الوكاالت واملعلنين  ،وإنتاج
األفالم القصيرة  ،واألفالم الروائية
 ،واألفالم التلفزيونية  ،واملسلسالت
واملسلسالت
،
التلفزيونية
التليفزيونية واملسلسالت على شبكة
اإلنترنت  ،إلخ.
االستشارة .تصميم أو إنتاج أو
إنتاج أو استغالل مباشر أو غير مباشر
لجميع أنواع اإلعالنات أو العالمات
املضيئة أو غيرها.
إنتاج وشراء واستغالل وبث
واستيراد وتوزيع جميع األفالم
السينمائية والتلفزيونية واألفالم
الطويلة واملتوسطة والقصيرة
واإلعالنات التجارية..
عنوان املقر االجتماعي  37 :زنقة
داود الظاهري الطابق  4معاريف -
 20220الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة300.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة MASS MEDIA
عنوانه(ا)  155شارع أنفا الطابق 4
 20220الدار البيضاء املغرب.
السيد محمد صقلي حسيني
عنوانه(ا) تجزئة ليالس بارك  84دوار
الخضارة الساهل والد حريز برشيد
 26100برشيد املغرب.
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السيدة ضال رشيدة عنوانه(ا)
تجزئة نسيم اقامة ياسين الطابق 2
 20220الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد صقلي حسيني
عنوانه(ا) تجزئة ليالس بارك  84دوار
الخضارة الساهل والد حريز برشيد
 26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
يونيو  2022تحت رقم .829371
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مستامنة شامة

SEA PEARLS INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
الناظور شارع املسيرة رقم 142
الطابق االول الناظور،62000 ،
الناظور املغرب
 SEA PEARLS INVESTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موسكو رقم  04الطابق الثاني لعري
الشيخ الناظور  62000 -الناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
24379
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SEA :
.PEARLS INVEST

غرض الشركة بإيجاز  :بيع و شراء
اللحوم و الدواجن
بيع جميع انواع املواد الغذائية
التصدير و االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موسكو رقم  04الطابق الثاني لعري
الشيخ الناظور  62000 -الناظور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سالم البوطيبي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سالم البوطيبي 100000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سالم البوطيبي عنوانه(ا)
حي ابوعجاجا الناظور 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سالم البوطيبي عنوانه(ا)
حي ابوعجاجا الناظور 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  25مارس
 2022تحت رقم .489
65I
PUSH CENTER

MZ.SAKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PUSH CENTER
CASABLANCA CASA، 20000،
CASA MAROC
 MZ.SAKANEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7زنقة
احمد توكي الطابق  2الشقة
 10الدار البيضاء الدار البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
547767
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 :
. MZ.SAKANE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
أعمال أو إنشاءات مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  7 :زنقة
احمد توكي الطابق  2الشقة  10الدار
البيضاء الدار البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امليلودي سرار 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زكرياء سرار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد امليلودي سرار عنوانه(ا)
اسبانيا  20000اسبانيا اسبانيا.
السيد زكرياء سرار عنوانه(ا) حي
اوالد يوسف الزنقة  6البروج سطات
 20000سطات املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امليلودي سرار عنوانه(ا)
اسبانيا  20000اسبانيا اسبانيا
السيد زكرياء سرار عنوانه(ا) حي
اوالد يوسف الزنقة  6البروج سطات
 20000سطات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
يونيو  2022تحت رقم .829048
66I

14451

الوحيد
ZK HOLDING
وعنوان مقرها االجتماعي متجر
إعالن متعدد القرارات
بقطعة رقم  84شارع االكوادور
CASABLANCA MAROC ،20040
الزهور  30000 - 1فاس املغرب.
« ZK HOLDINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي,39 :محج
64409
آللة الياقوت الطابق الخامس،
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
الشقة د  20000 -الدارالبيضاء
املؤرخ في  06يونيو  2022تم تغيير
املغرب.
تسمية الشركة من «شركة مايبي-
«إعالن متعدد القرارات»
فون « إلى «شركة ف د م سطار» .
رقم التقييد في السجل التجاري:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  06يوليوز
.494.183
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي  2022تحت رقم .2926/2022
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ
68I
القرارات التالية:
STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU
قرار رقم  :1-الذي ينص على
STE HOTEL AL ANDALOUS
مايلي :تغيير االسم التجاري
EL MENZEH SARL
قرار رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
عقد تسيير حر ألصل تجاري
تغيير الهدف االجتماعي للشركة
(األشخاص املعنويون)
قرار رقم  :3-الذي ينص على مايلي:
عقد تسيير حر ألصل تجاري
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات STE HOTEL AL ANDALOUS EL
MENZEH SARL
النظام األسا�سي التالية:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي 04
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
تغيير االسم التجاري للشركة ليصبح :يوليوز  2022أعطى STE HOTEL AL
ANDALOUS EL MENZEH SARL
« »ZARRAH FOOD
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي :املسجل بالسجل التجاري 391
باملحكمة االبتدائية بالصويرة حق
تغيير الهدف االجتماعي للشركة
ي
بند رقم  :3-الذي ينص على مايلي :التسيير الحر لألصل التجار الكائن
ب رقم  47البرج  3املنزه الصويرة
تحيين القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة  44000 -الصويرة املغرب لفائدة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  07السيد طويلة عبد اللطيف ملدة 2
سنة تبتدئ من  01يوليوز  2022و
يوليوز  2022تحت رقم .830566
 67Iتنتهي في  30يونيو  2024مقابل مبلغ
شهري قيمته  20.000درهم.
Société somicoc
69I

شركة مايبي-فون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

Société somicoc
Rue Abbas mssadi appt 2 VN
Fes، 30000، Fes Maroc
شركة مايبي-فون شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك

KB Compta

AKYAS PAPER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KB Compta
 38زنقة التاهيتي شارع الحسن
الثاني  ،10060 ،الرباط املغرب

 AKYAS PAPER SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  38زنقة
تاهيتي شارع الحسن الثاني الرباط -
 10060الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.36201
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 38زنقة تاهيتي شارع الحسن الثاني
الرباط  10060 -الرباط املغرب» إلى
«تجزئة حنان عمارة  14شقة رقم 1
طريق القنيطرة سال  11060 -سال
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .482
70I
MANAGEX

ATLAS GREEN
GENERATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

MANAGEX
رقم  35زنقة الشهداء حي الحسني
بركان  ،60300 ،بركان املغرب
ATLAS GREEN GENERATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 24
زنقة بوزكورة حي السعادة 63300 -
بركان املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7267
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25ماي  2022تمت إضافة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
الحالي :
تقديم الخدمات واملساعدات
من أي نوع فيما يتعلق بالصحة
والسالمة والبيئة.

الجريدة الرسمية
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تقديم الخدمات واملساعدات
املتعلقة بأعمال التنمية املائية
والزراعية
االستيراد و التصدير للمنتوجات
الفالحية .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  21يونيو
 2022تحت رقم .357/2022
71I
SOFI RIMA

MADE IN MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عبد الكريم الخطابي ،عمارة
بنمو�سى الكواش ،الطبق الثاني FES
 ( MAROC ) 300000ف ــاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة إيلودي سكوليي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة إيلودي سكوليي عنوانه(ا)
 2رنقة العندليب حي طارق 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة إيلودي سكوليي عنوانه(ا)
 2رنقة العندليب حي طارق 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01مارس
 2021تحت رقم .904
72I

SOFI RIMA
صندوق البريد  2436املدينة
الجديدة فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
MADE IN MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي ،عمارة بنمو�سى
الكواش ،الطبق الثاني ( FES
 MAROC ) 300000ف ــاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ste imtiyaz conseils sarl
محدودة ذات الشريك الوحيد
LINA OXYGEN
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
66421
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يناير  2021تم إعداد القانون
ste imtiyaz conseils sarl
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  1زنقة العربية السعودية الطابق
محدودة ذات الشريك الوحيد االول ثقة رقم  5املدينة الجديدة
باملميزات التالية:
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 LINA OXYGENشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
تسمية الشركة متبوعة عند
 28الطابق الرابع مكاتب الصفاء
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
طريق صفرو موالي رشيد فاس -
. MADE IN MANAGEMENT
 30000فاس املغرب
غرض الشركة بإيجاز  - :تسيير
تأسيس شركة ذات املسؤولية
دور الضيافة.
املحدودة
 تنظيم جوالت سياحية. شراكة في عالقة تسيير دور رقم التقييد في السجل التجاري :73165
الضيافة..

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LINA :
.OXYGEN
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
أدوات طبية في البيع بالتجزئة أو
بالجملة.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  28الطابق الرابع مكاتب الصفاء
طريق صفرو موالي رشيد فاس -
 30000فاس املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة وفاء دخي�سي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زكريا اترار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وفاء دخي�سي عنوانه(ا)
فرنسا  77150فرنسا فرنسا.
السيد زكريا اترار عنوانه(ا) فرنسا
 10120فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وفاء دخي�سي عنوانه(ا)
فرنسا  77150فرنسا فرنسا
السيد زكريا اترار عنوانه(ا) فرنسا
 10120فرنسا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  05يوليوز
 2022تحت رقم .2898
73I

FISCOFISC

مروان كر افيك

إعالن متعدد القرارات

FISCOFISC
RESIDENCE BADR BD
MOHAMED V DEUXIEME
ETAGE N62 FES ، 30000، FES
MAROC
مروان كرافيك «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :قطعة
 34زنقة  810الحي الصناعي سيدي
ابراهيم زهور فاس  30000 -فاس
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.23953
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :اإلعالم بوفاة السيدة زهرة
دمري ،شريكة في الشركة و املالكة
ل  990حصة إجتماعية و قد ثم
توزيع حصصها اإلجتماعية على
الورثة بمقت�ضى عقد إراثة بتاريخ
.04/05/2022
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :املصادقة على هبة حصص
اإلجتماعية للسيدة صباح بومجان،
مرية بومجان و يوسف بومجان إلى
أخيهوم السيد سعيد بومجان
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
مايلي :تم تغيير الفصلين  6و  7من
القانون األسا�سي للشركة ليصبح
كالتالي  :الرأسمال اإلجتماعي مثمتل
في  300.000درهم مقسمة إلى
 3000حصة إجتماعية ب 100
درهم للحصة الواحدة مقسمة على
الشريكين كالتالي  :السيد سعيد
بومجان املالك ل  1762حصة
إجتماعية و السيد نبيل بومجان
املالك ل  1238حصة إجتماعية.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .2967
74I
ste imtiyaz conseils sarl

AZROU NAVETTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste imtiyaz conseils sarl
 1زنقة العربية السعودية الطابق
االول ثقة رقم  5املدينة الجديدة
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
 AZROU NAVETTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  33زنقة
 1جنان بن الشريف حي مصامدة
سيدي بوجيدة فاس  30000 -فاس
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.33541
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 33زنقة  1جنان بن الشريف حي
مصامدة سيدي بوجيدة فاس -
 30000فاس املغرب» إلى «شقة
رقم  12تجزئة هبة الطابق الثاني
طريق مكناس فاس  30000 -فاس
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .3516
75I
ste imtiyaz conseils sarl

AZROU NAVETTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

ste imtiyaz conseils sarl
 1زنقة العربية السعودية الطابق
االول ثقة رقم  5املدينة الجديدة
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
 AZROU NAVETTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  33زنقة
 1جنان بن الشريف حي مصامدة
سيدي بوجيدة فاس  33زنقة 1
جنان بن الشريف حي مصامدة
سيدي بوجيدة فاس  30000فاس
املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.33541
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك عبد الصمد بنديدة
ً
و توزيع حصصه على الورثة تبعا
لرسم اإلراثة املؤرخ في  05ماي 2020
بالشكل األتي :
السيد(ة) غزالن املحمدي 125 ،
حصة .
السيد(ة) عبد السالم بنديدة ،
 202حصة .
السيد(ة) ادريس بنديدة 202 ،
حصة .
السيد(ة) عمر بنديدة 202 ،
حصة .
السيد(ة) كنزة بنديدة 102 ،
حصة .
السيد(ة) مامة اليحياوي 167 ،
حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .3516
76I
ste imtiyaz conseils sarl

AZROU NAVETTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

ste imtiyaz conseils sarl
 1زنقة العربية السعودية الطابق
االول ثقة رقم  5املدينة الجديدة
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
 AZROU NAVETTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 12
تجزىة هبة الطابق الثاني طريق
مكناس فاس شقة  12تجزىة هبة
الطابق الثاني طريق مكناس فاس

14453

 30000فاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.33541
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
الكناجي توفيق كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .3516
77I
H.T SMART

D3BIOPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

H.T SMART
رقم  1537حي األمل خريبكة ،
 ،25000خريبكة املغرب
 D3BIOPROشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطنة:
 279االنبعاث  IIIخريبكة 25000 -
خريبكة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.7177
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) طارق التوامي
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
البهلول بوركعة بتاريخ  27يونيو
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  01يوليوز
 2022تحت رقم .518
78I

GENERAL DE COMPTABILITE

ISMAMED
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع محمد اديوري مكاتب زالغ
الطابق التاني الرقم  5فاس ،
 ،30000فاس املغرب
 IsmaMed constructionشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1تجزئة
ياسمين الطابق األول  .مكتب  8ايت
اسقاطو طريق ايموزار فاس املغرب
  30000فاس املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
73209
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IsmaMed construction
غرض الشركة بإيجاز  :االستراد و
التصدير
أشغال البناء
األشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  1 :تجزئة
ياسمين الطابق األول  .مكتب  8ايت
اسقاطو طريق ايموزار فاس املغرب
  30000فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

14454

السيد محمد فنجيرو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد فنجيرو عنوانه(ا)
قطاع  14اقامة رباط الفتح عمارة د
شقة  22حي الرياض  10100الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد فنجيرو عنوانه(ا)
قطاع  14اقامة رباط الفتح عمارة د
شقة  22حي الرياض  10100الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .2958
79I
SABAH INFO YOUSSOUFIA

WISTNOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
منطقة األنشطة االقتصادية ،
 ،46300اليوسفية املغرب
 WISTNOURشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
الشطر  7حرف اس رقم - 232
 40300تامنضورت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
126727
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.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.WISTNOUR
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
مختلفة و البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
الشطر  7حرف اس رقم - 232
 40300تامنضورت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نور الدين انعيجة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين انعيجة
عنوانه(ا) الشطر  7حرف اس رقم
 40300 232تامنضورت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين انعيجة
عنوانه(ا) الشطر  7حرف اس رقم
 40300 232تامنضورت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .6835
80I

.538117
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة OXY
 CARمبلغ رأسمالها  500.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم  448شارع محمد
الخامس إقامة صوفيا رقم - 37
 22000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :مشاكل مادية.
و حدد مقر التصفية ب الطابق
السفلي رقم  448شارع محمد
الخامس إقامة صوفيا رقم 37
املغرب  22000الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) امين العلوي مدغري و
عنوانه(ا)  138زنقة واد ايكم درج و 2
طابق  3شقة  21زاوية زنقة الزيزفون
 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
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .831012
81I

smaticomp

garrigues maroc, sarlau

OXY CAR

BAH MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

smaticomp
 ,353زاوية شارع محمد الخامس
و شارع املقاومة الطابق التاني
رقم  2الدارالبيضاء ،20300 ،-
casablanca maroc
 OXY CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم  448شارع محمد
الخامس إقامة صوفيا رقم - 37
 22000الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garrigues maroc, sarlau
n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
Maârif ، 20100، casablanca
maroc
 BAH MAROCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4ème
étage, Appt 406, 73, Bd Anfa
Angle 1, Rue Clos de Provence
20100 Casablanca Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549347
بمقت�ضى عقد موثق 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 BAH :
.MAROC
غرض الشركة بإيجاز . Hôtels :
عنوان املقر االجتماعي 4ème :
étage, Appt 406, 73, Bd Anfa
Angle 1, Rue Clos de Provence
.20100 Casablanca Maroc
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 2.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
Barceló
الشركة
Arrendamientos
Hoteleros
عنوانه(ا) Rue José Rover Motta,,
n°27 Palma de Majorque 00000
.Palma de Majorque Espagne
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد Raúl González
 Rodriguezعنوانه(ا) Rue José
Rover Motta, 27, Palma de
Majorque 00000 Palma Espagne
السيد Angel Esquinas López
عنوانه(ا) Rue José Rover Motta,
27, Palma de Majorque 00000
Palma Espagne
السيد Enrique Mario Acrich
 Eckerعنوانه(ا) Rue José Rover
Motta, 27, Palma de Majorque
00000 Palma Espagne
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .-
82I

املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم
 ،6شقة رقم  ،3اقامة ميموزا ،حي
الفتح 10150 - ،الرباط .املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.76785
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 TYP IMMOBILIERمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي عمارة رقم  ،6شقة رقم ،3
اقامة ميموزا ،حي الفتح10150 - ،
الرباط .املغرب نتيجة ل  :حل قبل
األوان.
و حدد مقر التصفية ب عمارة
رقم  ،6شقة رقم  ،3اقامة ميموزا،
حي الفتح 10150 - ،الرباط .املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبدالوهاب بوضحيحي
و عنوانه(ا) العرفان  ،2املجموعة
السكنية رقم  ،10عمارة رقم ،2
الطابق األر�ضي رقم 90090 ،1
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :عمارة رقم  ،6شقة رقم  ،3اقامة
ميموزا ،حي الفتح ،الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  12يوليوز
 2022تحت رقم .5965
84I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

TYP IMMOBILIER

MOROCCAN AVIATION
SPECIALIST

ste imtiyaz conseils sarl

AL MANABIE DE
CONSTRUCTION ET
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

ste imtiyaz conseils sarl
 1زنقة العربية السعودية الطابق
االول ثقة رقم  5املدينة الجديدة
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
AL MANABIE DE
CONSTRUCTION ET TRAVAUX
 DIVERSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 251
مكرر زنقة  17حي سيد الهادي
زواغة العليا فاس  30000 -فاس
املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25033
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30دجنبر  2021تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
تاجر مواد البناء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أبريل
 2022تحت رقم .1872
83I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC
 TYP IMMOBILIERشركة ذات

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING
N°31, Lotissement communal,

14455

السيد موالي علي كنزي البلغيتي
Sidi Mâarouf ، 20280،
عنوانه(ا) إقامة بن عبد الرحمان
Casablanca MAROC
 ،7 Moroccan Aviation Specialistزنقة دوبني ،رقم  ،24بيلفدير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  20300الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع ،التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
مرس السلطان ،الطابق األول ،شقة يوليوز  2022تحت رقم .831315
85I
 20130 - 3الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ائتمانية لرفيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
ALACHI TRANS
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
549957
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
ائتمانية لرفيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة,
محدودة ذات الشريك الوحيد
عمارة املحيط ,طابق الثاني رقم14:
باملميزات التالية:
 ،92000 ،العرائش املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 ALACHI TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املغرب الجديد رقم  55تجزئة
. Moroccan Aviation Specialist
املغرب الجديد رقم 92000 55
غرض الشركة بإيجاز  :إصالح
العرائش املغرب
آالت الطيران والطائرات.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع،
محدودة ذات الشريك الوحيد
مرس السلطان ،الطابق األول ،شقة رقم التقييد في السجل التجاري :
 20130 - 3الدار البيضاء املغرب.
6969
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة .
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد موالي علي كنزي البلغيتي باملميزات التالية:
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
شكل الشركة  :شركة ذات
للحصة .
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 األسماء الشخصية والعائلية الوحيد.وصفات ومواطن الشركاء :
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد موالي علي كنزي البلغيتي اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
عنوانه(ا) إقامة بن عبد الرحمان .ALACHI TRANS
 ،7زنقة دوبني ،رقم  ،24بيلفدير
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
 20300الدار البيضاء املغرب.
البضائع لحساب الغير
األسماء الشخصية والعائلية
النقل الشخ�صي
ومواطن مسيري الشركة:
اعمال مختلفة.
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عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املغرب الجديد رقم  55تجزئة املغرب
الجديد رقم  92000 55العرائش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عالء الدين شهاب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالء الدين شهاب
عنوانه(ا) تجزئة املغرب الجديد رقم
 92000 55العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالء الدين شهاب
عنوانه(ا) تجزئة املغرب الجديد رقم
 92000 55العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .1054
86I
CHAMI CONSEILS

STE AFRID-SAHARAGROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج محمد
السادس عمارة ارينا الطابق الرابع
شقة  ،70000 ، 08العيون املغرب
STE AFRID-SAHARA-GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السعادة شارع  06رقم  14العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
38125
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.AFRID-SAHARA-GROUPE
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
عامة .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
السعادة شارع  06رقم  14العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد االمين افريد
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد االمين افريد
عنوانه(ا) بلوك 20رقم  29حي موالي
رشيد الشطر االول العيون 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد االمين افريد
عنوانه(ا) بلوك 20رقم  29حي موالي
رشيد الشطر االول العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  22شتنبر
 2021تحت رقم .2950/2021
87I

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة
السيد سفيان شتين 900 :
ورزازات
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
» SOCIÉTÉ «SFX MOVIE
 األسماء الشخصية والعائليةSARL AU
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد سفيان شتين عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
تابونت ترميكت  45000ورزازات
تأسيس شركة
املغرب.
املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة
األسماء الشخصية والعائلية
تافياللت ملحقة ورزازات
ومواطن مسيري الشركة:
شارع موالي رشيد عمارة دادس
السيد سفيان شتين عنوانه(ا)
الطابق االول ورزازات،45000 ،
تابونت ترميكت  45000ورزازات
ورزازات املغرب
املغرب
SOCIÉTÉ «SFX MOVIE » SARL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة االبتدائية بورزازات بتاريخ  14يوليوز
ذات الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .275
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
88I
تابونت ترميكت  45000 -ورزازات
املغرب
STE CONFORMITE DISPONIBILITE
INTEGRITE ET CONSULTING
تأسيس شركة ذات مسؤولية
WY MONDIAL
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
12027
حل شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12يوليوز  2022تم إعداد القانون
إ عالن بحل شركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد بتاريخ  ،21/06/2022فإن الشريك
الوحيد للشركة املسماة WY
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات MONDIAL S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
دات الشريك الوحيد رأسمالها
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  100.000درهم .
ومقرها االجتماعي رقم  143شقة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 SOCIÉTÉ «SFX MOVIE » SARLإقامة تجزئة عرصة الزيتون فاس
قرر مايلي:
. AU
 1حل شركة WY MONDIALغرض الشركة بإيجاز :
شركة محدودة املسؤولية دات
* خلق تأثيرات خاصة
* كراء املعدات أو أدوات اآلالت الشريك الوحيد.
 2تسمية السيدة وداد ابراهيمي* املقاول أو مالك وكالة إعالنات .
عنوان املقر االجتماعي  :دوار الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
تابونت ترميكت  45000 -ورزازات  AE220702كمصفي لشركة
 WY MONDIALشركة محدودة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها املسؤولية دات الشريك الوحيد.
 – 3حل الشركة قد تم بمقر
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 90.000 :الشركة رقم  143شقة إقامة تجزئة
درهم ،مقسم كالتالي:
عرصة الزيتون فاس.
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إن الوضع القانوني قد تم لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بفاس بتاريخ  14/07/2022تحت
رقم. 3036/2022
89I
probanat

PROBANAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

probanat
 61مركز الرياض شارع اللة الياقوت
و مصطفى املعاني رقم  69الطابق
التاني الدار البيضاء  ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 PROBANATشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  61مركز
الرياض ممر اللة ياقوت و مصطفى
املعاني رقم  69الطابق التاني -
 2000الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.532827
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30مارس  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «نقل البضائع»
إلى « ّ
مطور عقاري».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أبريل  2022تحت رقم .821389
90I
مكتب املحاسبة

BOB VORWARTS SNC
شركة التوصية البسيطة
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
تازة املغرب
 BOB VORWARTS SNCشركة
التوصية البسيطة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 31 :
مجموعة  1حي التوسع تازة العليا -

الجريدة الرسمية
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي الوفاق رقم
 330تازة  35000 -تازة املغرب نتيجة
لعدم املردودية .
و عين:
السيد(ة) عادل الشراط و
عنوانه(ا)  330تجزئة الوفاق تازة
 35000تازة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  10ماي  2022وفي حي الوفاق
رقم  330تازة  35000 -تازة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .329
92I

 35000تازة املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.4185
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04ماي  2022تقرر حل
 BOB VORWARTS SNCشركة
التوصية البسيطة مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  31مجموعة  1حي التوسع
تازة العليا  35000 -تازة املغرب
نتيجة لعدم املردودية.
و عين:
السيد(ة) محمد البوب�سي و
عنوانه(ا)  31مجموعة  1حي التوسع
تازة العليا  35000تازة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
مكتب املحاسبة
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  04ماي  2022وفي KHALOUFI SOUKAINA SNC 31
شركة التضامن
مجموعة  1حي التوسع تازة العليا -
قفل التصفية
 35000تازة املغرب.
مكتب املحاسبة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ن
االبتدائية بتازة بتاريخ  07يوليوز شارع جو كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
 2022تحت رقم .322
تازة املغرب
91I
KHALOUFI SOUKAINA SNC
مكتب املحاسبة
شركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27 :عمارة
CHERRAT FRERE SARL
الصفاء حي موالي يوسف تازة -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 35000تازة املغرب.
قفل التصفية
قفل التصفية
مكتب املحاسبة
رقم التقييد في السجل التجاري :
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
.3953
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تازة املغرب
 CHERRAT FRERE SARLشركة املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر حل
KHALOUFI SOUKAINA SNC
ذات املسؤولية املحدودة
شركة التضامن مبلغ رأسمالها
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
الوفاق رقم  330تازة  35000 -تازة  10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  27عمارة الصفاء حي
املغرب.
موالي يوسف تازة  35000 -تازة
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري  :املغرب نتيجة لعدم املردودية.
و عين:
.5075
السيد(ة) صالح الدين بونورة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تقرر حل و عنوانه(ا)  57مج س تقدم  1تازة
 CHERRAT FRERE SARLشركة  35000تازة املغرب كمصفي (ة)
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ للشركة.

14457

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  18أبريل  2022وفي  27عمارة
الصفاء حي موالي يوسف تازة -
 35000تازة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .325
93I
FLASH ECONOMIE

BAMASS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE «BAMASS TRAV» SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة
تأسست شركة ذات املسؤولية
املحدودة للشريك الوحيد من
خالل محتوى عقد عرفي مؤرخ
في  06/06/2022بومالن دادس
خصائصها العامة كالتالي:
التسمية القانونية «بماس تراف «
ش.م.م.ش.و
االجتماعي100000 :
الرأسمال ٍ
درهم مقسم إلى  1000حصة بمبلغ
 100درهم للحصة موزعة كالتالي:
السيد سيدي ادريس الداودي 100000درهم مقسم إلى 1000
حصة ,ر.ب.ت , 145562Pالساكن
بـدوار ايت بحماد قلعة امكونة تنغير.
االجتماعي :أعمال بناء
الهدف ٍ
االجتماعي  :دوار أيت بحماد
املقر ٍ
أيت سدرات السهل الغربية تنغير .
مدة الشركة 99 :سنة.
تسيير الشركة :يدير الشركة
ويسيرها السيد سيدي ادريس
الداودي ملدة غير محددة.
اإليداع القانوني و السجل
التجاري  :تم بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بتنغير  .تحت رقم السجل
ٍ
التجاري 3973بتاريخ01/07/2022
94I

الجريدة الرسمية

14458
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Chtita ayyoub

AAC AFRIC EXPERTISE

LE LEGALISTE

BENJI CONFECTION

T GALLERY SABLE D›OR

VIVIENDA VERDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

تأسيس شركة

AAC AFRIC EXPERTISE
18-JET BUSINESS CLASS N°16
LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
، 20170، CASABLANCA
MAROC
 T GALLERY SABLE D’ORشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  22شارع
موالي يوسف الطابق الرابع -
 20220الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.530009
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 T GALLERY SABLE D’ORمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  22شارع موالي
يوسف الطابق الرابع  20220 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :قرر الجمع
العام االستثنائي حل الشركة و انهاء
مهام املسير
و حدد مقر التصفية ب  22شارع
موالي يوسف الطابق الرابع 20220 -
الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) لطفي كسمتيني و
عنوانه(ا) البطاقة الوطنية رقم
 BE41364T 20220الدار 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 15
يوليوز  2022تحت رقم .831397
96I

LE LEGALISTE
ANGLE RUE DES MESANGES
ET BD ABDERRAHIM BOUABID
APPT N° 9 OASIS CASABLANCA
، 20000، CASABLANCA
MAROC
 VIVIENDA VERDEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75
شارع أنفا ،زاوية زنقة كلوس دي
بروفانس ،الطابق  ،9الشقة ب - 8
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549369
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.VIVIENDA VERDE
غرض الشركة بإيجاز  :تطوير
العقارات ,شراء وبيع العقارات ,شراء
وبيع األرا�ضي الزراعية واألرا�ضي
لتشييد املساكن والفيالت والشقق
السكنية..
عنوان املقر االجتماعي  75 :شارع
أنفا ،زاوية زنقة كلوس دي بروفانس،
الطابق  ،9الشقة ب  20000 - 8الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد فؤاد خضر 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

حل شركة

Chtita ayyoub
hay saada ain taoujdate ، 16
51100، Ain taoujdate Maroc
 BENJI CONFECTIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 75
الحي الصناعي طريق عين الشقف
فاس  36122 -فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.69119
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14أبريل  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد BENJI
 CONFECTIONمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  75الحي الصناعي
طريق عين الشقف فاس 36122 -
فاس املغرب نتيجة ل  :عدم تحقيق
غرض الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 75
الحي الصناعي طريق عين الشقف
فاس  36122 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) الياقوت بدوي و
عنوانه(ا) اقامة حمزة شقة  7زنقة
سناء محيدلي م ج 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  06يوليوز
 2022تحت رقم .3645
95I

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

السيد أنس خضر  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة فاطمة بغال  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد فؤاد خضر
عنوانه(ا)  79تجزئة لينا سيدي
معروف  20520الدار البيضاء
املغرب.
السيد أنس خضر عنوانه(ا) 79
تجزئة لينا سيدي معروف 20520
الدار البيضاء املغرب.
السيدة فاطمة بغال عنوانه(ا)
 79تجزئة لينا سيدي معروف
 20520الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنس خضر عنوانه(ا) 79
تجزئة لينا سيدي معروف 20520
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .-
97I
بريد املغرب

SOCIÉTÉ MAROCAINE
DE DISTRIBUTION ET
DE TRANSPORT DES
MARCHANDISES ET DES
MESSAGERIES
شركة املساهمة
رفع رأسمال الشركة

بريد املغرب
قسم الشؤون القانونية مقر بريد
املغرب شارع موالي اسماعيل
حسان الرباط  ،10020 ،الرباط
املغرب
Société Marocaine de
Distribution et de Transport
des Marchandises et des
Messageries
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شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
خليش محمد رقم  20000 - 12الدار
البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.83935
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  23يونيو
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 9.000.000درهم»
أي من « 44.789.200درهم» إلى
« 53.789.200درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831259
98I
مكتب املحاسبة

SOTRA QANDIL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
تازة املغرب
SOTRA QANDIL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2 :زنقة
بين اسطاير تازة العليا  35000 -تازة
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.3961
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر حل
 SOTRA QANDIL SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 2
زنقة بين اسطاير تازة العليا 35000 -
تازة املغرب نتيجة لعدم املردودية.

و عين:
السيد(ة) عادل القنديل و
عنوانه(ا)  2زنقة بين اسطاير تازة
العليا  35000تازة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  18أبريل  2022وفي  17زنقة
بين اسطاير تازة العليا  35000 -تازة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .324
99I
مكتب املحاسبة

SEBTRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
تازة املغرب
 SEBTRAD SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 86 :
مجموعة  2حي الرشاد تازة 35000 -
تازة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.4387
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر
حل  SEBTRAD SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  86مجموعة  2حي الرشاد
تازة  35000 -تازة املغرب نتيجة
لعدم املردودية.
و عين:
السيد(ة) محمد العدواني و
عنوانه(ا)  96حي الفتح تجزئة
امسيلة تازة العليا  35000تازة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

14459

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  18أبريل  2022وفي 86
مجموعة  2حي الرشاد تازة 35000 -
تازة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .321
100I
مكتب املحاسبة

TAZA ATLAS SNC

شركة التضامن
قفل التصفية
مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
تازة املغرب
 TAZA ATLAS SNCشركة التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
التقدم  2رقم  11تازة العليا -
 35000تازة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3687
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر حل
 TAZA ATLAS SNCشركة التضامن
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي التقدم  2رقم
 11تازة العليا  35000 -تازة املغرب
نتيجة لعدم املردودية.
و عين:
السيد(ة) لحسن اشهابو و
عنوانه(ا) حي التقدم رقم  80تازة
العليا  35000تازة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  18أبريل  2022وفي حي التقدم
 2رقم  11تازة العليا  35000 -تازة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .323
101I

مكتب املحاسبة

MABOU TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب
الطابق األول رقم ب،35000 ، 4
تازة املغرب
 MABOU TRAV SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي امللحة
مجموعة ب تازة  35000 -تازة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.4375
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27ماي  2022تقرر حل
 MABOU TRAV SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امللحة
مجموعة ب تازة  35000 -تازة املغرب
نتيجة لعدم املردودية .
و عين:
السيد(ة) محمد محتال و
عنوانه(ا)  90مجموعة ب حي امللحة
تازة  35000تازة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  27ماي  2022وفي حي امللحة
مجموعة ب تازة  35000 -تازة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  27ماي 2022
تحت رقم .341
102I

الجريدة الرسمية

14460
THALAL CONSULTANTS

socomif sarl

LE JARDIN DESIRE

ELITE CREATIVITY PRINT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

THALAL CONSULTANTS
N° 23 RUE TARIK BNOU
ZIAD APPT N°8 GUELIZ
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 LE JARDIN DESIREشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطوحينة
جماعة اوالد حسون دائرة البور -
 40000مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.36715
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة LE
 JARDIN DESIREمبلغ رأسمالها
 20.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي الطوحينة جماعة اوالد
حسون دائرة البور  40000 -مراكش
املغرب نتيجة ل  :اعادة الهيكلة .
و حدد مقر التصفية ب الطوحينة
جماعة اوالد حسون دائرة البور -
 40000مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) زهير طالل و عنوانه(ا)
 23طارق بن زياد شقة رقم  8جليز
 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  14يوليوز
 2022تحت رقم .137779
103I

إعالن متعدد القرارات
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
فيادي�شي اقامة رانيا عمارة ف
الطابق  1رقم  2عين حرودة
محمدية  20630 -املحمدية
املغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1549
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) الحسين
العمري  250حصة اجتماعية من
أصل  250حصة لفائدة السيد
(ة) محمد تفرنت بتاريخ  04يوليوز
.2022
تفويت السيد (ة) ابراهيم العمري
 250حصة اجتماعية من أصل 250
حصة لفائدة السيد (ة) محمد
العمري بتاريخ  04يوليوز .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .1347
105I

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة  35شقة
رقم  ،14005 ، 2القنيطرة املغرب
« ELITE CREATIVITY PRINTشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املغرب
العربي موقع ب  2رقم  126متجر
رقم  1القنيطرة  14000القنيطرة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.50779
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19نونبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير شكل شركة
قرار رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير شكل شركة من شركة ذات
شريك واحد الى شركة ذات مسوؤلية
محدودة
CLICKING CONSEIL MAROC
مايلي:
على
ينص
الذي
:6
رقم
بند
DESERT ONLY MAROC
تفويت  2100حصة من السيد عبد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
هللا اليعقوبي الى السيد عبد الرحمان
تأسيس شركة
اليعقوبي
CLICKING CONSEIL MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  21زنقة الفردوس رقم ،40090 ، 80
فبراير  2022تحت رقم .796
مراكش املغرب
104I
 DESERT ONLY MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة
MH CONSEIL
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
OMAFRANT TRAVAUX
مشاريع زنيت شارع مسلم تجزئة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بوكار الطابق الثالث الشقة  14باب
تفويت حصص
دكالة  40000 -مراكش املغرب
MH CONSEIL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
LOT VIADICCI RES RANIA IMM
املحدودة
F 1ER ETG AIN HARROUDA،
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
28630، mohammedia MAROC
127349
OMAFRANT TRAVAUX

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DESERT ONLY MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
الدراجات النارية.
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
مشاريع زنيت شارع مسلم تجزئة
بوكار الطابق الثالث الشقة  14باب
دكالة  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ن
السيد جيل جو فرونسوا
روبيوز  600 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد فيليب داس  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد جيل جون فرونسوا
روبيوز  600 :بقيمة  100درهم.
السيد فيليب داس  400 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جيل جون فرونسوا
روبيوز عنوانه(ا) دوار اوالد ركيك
فيال املشيل شمال النخيل 40000
مراكش املغرب.
السيد فيليب داس عنوانه(ا)
LA BASTIDE -110 DOMAINE
DE LA JANQUIERE 13126
.VAUVENARGUES France
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جيل جون فرونسوا
روبيوز عنوانه(ا) دوار اوالد ركيك
فيال املشيل شمال النخيل 40000
مراكش املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .137706
106I

JURIPRO

STE SPARKIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19غشت  2019تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 17زنقة باستور م.ج 50000 -
مكناس املغرب» إلى «19زنقة باستور
الشقة رقم2الطابق االول م.ج -
 50000مكناس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .2630
109I

JURIPRO
APPT 4 REZ DE CHAUSSEEE
AAC AFRIC EXPERTISE
RESIDENCE AL FIRDAOUS
GH1 ESC 25 OULFA ، 20220،
VYSM
CASABLANCA MAROC
إعالن متعدد القرارات
 STE SPARKITشركة ذات
AAC AFRIC EXPERTISE
املسؤولية املحدودة
18-JET BUSINESS CLASS N°16
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUFابن الرفاغي الطابق  3يسار املعاريف
AMINE HISSABAT
  20330الدارالبيضاء املغرب.CIT FACILITIES
، 20170، CASABLANCA
للشركة
االجتماعي
املقر
تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
VYSM
.513259
AMINE HISSABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
ذات الشريك الوحيد»
املؤرخ في  15يونيو  2022تم تحويل Imm N° 6 App N°2 ، 12000،
من
للشركة
الحالي
االجتماعي
املقر
TEMARA MAROC
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة 5
« 10زنقة ابن الرفاغي الطابق  3يسار
 CIT FACILITIESشركة ذات
عمارة مازوريل الطابق االر�ضي زاوية
املعاريف  20330 -الدارالبيضاء
املسؤولية املحدودة
يعقوب املنصور و زنقة سقراط -
ن
املغرب» إلى « 9إقامة فضاء الفنو وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اسلو
 20220الدار البيضاء املغرب.
حي الراحة الحي الحسني  20450 -الطابق السفلي اقامة دياء رقم30
الدار البيضاء املغرب».
«إعالن متعدد القرارات»
املحيط الرباط  12000 -الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري:
املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
تأسيس شركة ذات املسؤولية
516125
يوليوز  2022تحت رقم .830323
املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
108I
رقم التقييد في السجل التجاري :
املؤرخ في  10يونيو  2022تم اتخاذ
161619
BRIQUETERIE BAB MANSOUR
القرارات التالية:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
آجورباب منصور
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 10يونيو  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تم تعيين السيد جمال حمدوش
تحويل املقر االجتماعي للشركة
مسيرللشركة حامل البطاقة الوطنية  BRIQUETERIE BAB MANSOURاملحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
IMM 19 APP N°2 ETAGE 1
رقم A 529373
 RUE PASTEUR VN MEKNES ،املسؤولية املحدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
تسمية الشركة متبوعة عند
50000، MEKNES MAROC
النظام األسا�سي التالية:
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CIT :
آجور باب منصور شركة ذات
. FACILITIES
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :العمالة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17زنقة
تحيين النظام االسا�سي
املنزلية و الخدمات اللوجستية.
باستور م.ج  50000 -مكناس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
اسلو الطابق السفلي اقامة دياء
تحويل املقر االجتماعي للشركة
يوليوز  2022تحت رقم .831396
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم 30املحيط الرباط 12000 -
107I

.27312

الرباط املغرب.

14461

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة املهدي النصيري 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد احمد الزياتي  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي النصيري عنوانه(ا)
 4شارع بوسطن ملتقى شارع مهدي
بن بركة السوي�سي  10000الرباط
املغرب.
السيد احمد الزياتي عنوانه(ا) 49
شارع اوالد سعيد السوي�سي الرباط
 10000الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي النصيري عنوانه(ا)
 4شارع بوسطن ملتقى شارع مهدي
بن بركة السوي�سي  10000الرباط
املغرب
السيد احمد الزياتي عنوانه(ا) 49
شارع اوالد سعيد السوي�سي الرباط
 10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .161619
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ASIA GATE TO MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

ASIA GATE TO MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها 100.000 :درهم
مقرها االجتماعي 4 :زنقة عبد
الوهاب الزقاق الطابق  1الشقة 1
الدار البيضاء
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
439437
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14462
الشتيوي ادريس

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
Sté TAINA TRANS SARL
املؤرخ بتاريخ  20يونيو  2022قرر:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل الشركةتأسيس شركة
عين السيد اسامة فاتحيالشتيوي ادريس
كمصفي للشركة
حدد مقر التصفية في  4زنقة حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/عبد الوهاب الزقاق الطابق  1الشقة رقم  ،92150 ، 14/القصر الكبير
 1الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة  Sté TAINA TRANS SARLشركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
ذات املسؤولية املحدودة
يوليوز  2022تحت رقم .23754
وعنوان مقرها اإلجتماعي بدوار اوالد
 111Iاجميل ج السواكن ق اوالد اوشيح
السواكن  92150 -القصر الكبير
TIME ENERGIE
املغرب
TIME ENERGIE
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
TIME ENERGIE
3429
128RUE EL ARAAR ETG 2
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
N°6 CASABLANCA ، 20340،
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
CASABLANCA MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 TIME ENERGIEشركة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  128شارع
املسؤولية املحدودة.
العرعار الطابق رقم  2مكتب رقم
تسمية الشركة متبوعة عند
 6الدار البيضاء  20340 -الدار
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Sté :
البيضاء املغرب.
.TAINA TRANS SARL
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
رقم التقييد في السجل التجاري
املستخدمين لحساب الغير.
.523287
عنوان املقر االجتماعي  :بدوار
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16يونيو  2022تمت اوالد اجميل ج السواكن ق اوالد
اوشيح السواكن  92150 -القصر
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) احمد بها  166الكبير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد (ة) عبد اللطيف الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
قاسم بتاريخ  16يونيو .2022
تفويت السيد (ة) رقية قاسم درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اطعينة مو�سى  25 :حصة
 167حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد اطعينة عبد الرحيم 25 :
عبد اللطيف قاسم بتاريخ  16يونيو
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
.2022
السيد اطعاينة مصطفى 25 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  29حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
يونيو  2022تحت رقم .829591
السيد اطعاينة عبد هللا 25 :
 112Iحصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مجمع الخير الشطر االول رقم 830
سطات  26000 -سطات املغرب» إلى
«مفتاح الخير الشطر االول الطابق
االول رقم  614سطات 26000 -
سطات املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .671/22
114I

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اطعينة مو�سى عنوانه(ا)
دوار اوالد اجميل ج السواكن ق اوالد
اوشيح السواكن  92150القصر
الكبير املغرب.
السيد اطعينة عبد الرحيم
عنوانه(ا) دوار اوالد اجميل ج
السواكن ق اوالد اوشيح السواكن
 92150القصر الكبير املغرب.
السيد اطعاينة مصطفى
عنوانه(ا) دوار اوالد اجميل ج
السواكن ق اوالد اوشيح السواكن
INFOPLUME
 92150القصر الكبير املغرب.
TRANSFERT MOURABIH
السيد اطعاينة عبد هللا عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
دوار اوالد اجميل ج السواكن ق اوالد
الشريك الوحيد
اوشيح السواكن  92150القصر
تأسيس شركة
الكبير املغرب.
INFOPLUME
األسماء الشخصية والعائلية  149شارع محمد الخامس اقامة
ومواطن مسيري الشركة:
ميموزا  1رقم  ،90000 ، 17طنجة
السيد اطعينة مو�سى عنوانه(ا)
املغرب
دوار اوالد اجميل ج السواكن ق اوالد  TRANSFERT MOURABIHشركة
اوشيح السواكن  92150القصر
ذات مسؤولية محدودة ذات
الكبير املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ  15نوينويش البحراويين فحص أنجرة
يوليوز  2022تحت رقم .452
الطابق األر�ضي  90000 -طنجة
113I
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FIDUCIAIRE AL KAMALI
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة صوالي مروك
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
129071
تحويل املقر االجتماعي للشركة
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
FIDUCIAIRE AL KAMALI
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
 BD GENERAL KETTANI IMMاألسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 ZINA 1 APP 12 SETTAT SETTAT،محدودة ذات الشريك الوحيد
26000، SETTAT MAROC
باملميزات التالية:
شركة صوالي مروك شركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع
الوحيد.
الخير الشطر االول رقم  830سطات
تسمية الشركة متبوعة عند
  26000سطات املغرب.اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
. TRANSFERT MOURABIH
رقم التقييد في السجل التجاري
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
لتحويل األموال.
.7007
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عنوان املقر االجتماعي  :دوار
نوينويش البحراويين فحص أنجرة
الطابق األر�ضي  90000 -طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة العب�سي فاطمة الزهرة
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العب�سي فاطمة الزهرة
عنوانه(ا) تجزئة جميلة  02زنقة 25
اقامة جميلة ط  01ش 90000 10
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العب�سي فاطمة الزهرة
عنوانه(ا) تجزئة جميلة  02زنقة 25
اقامة جميلة ط  01ش 90000 10
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .255737-7306
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MECALVA

إعالن متعدد القرارات

MECALVA
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي 60 :شارع ابن
تاشفين الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري:
366379
بمقت�ضى الجمع العام املؤرخ
بتاريخ  09يونيو  2022قرر الشريك
الوحيد للشركة اتخاذ القرارات
التالية :
يشير الشريك السيد JINDRICH TUPYالى وفاة زوجته الشريكة
السيدة  Milena TUPAويعلن
استمرار الشركة مع نفسه الوريث
الوحيد .لذلك فإن الحصص

14463

ً
سابقا من قبل السيدة
اململوكة
 Milena TUPAأي  3720حصة
تصبح ملك السيد JINDRICH
ً
اعتبارا من  2أكتوبر ، 2021
TUPY
تاريخ الوفاة
أشار املساهم الوحيد  ،بعدوفاة املسيرة املشاركة للشركة ،
الراحلة السيدة  Milena TUPAأنه
ً
فصاعدا  ،تتم إدارة شركة
من اآلن
MECALVA
بواسطة مسير واحد  ،وهو السيد
 JINDRICH TUPYلفترة غير محددة.
بعد اجتماع جميع الحصص فييد واحدة  ،يتبنى املساهم الوحيد
مادة بمادة  ،ثم ككل  ،نص النظام
األسا�سي الذي يحكم الشركة في
شكلها الجديد ،
وهي شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم 831148
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 JAZITECمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 199تجزئة حدائق البديع ،طريق
عين الشقف فاس  30000 -فاس
اململكة املغربية نتيجة ل  :عدم
استأناف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 199
تجزئة حدائق البديع ،طريق عين
الشقف فاس  30000 -فاس اململكة
املغربية.
و عين:
السيد(ة) عبدالعزيز املبتهيج و
عنوانه(ا) رقم  16تجزئة توفيق زنقة
اسطانبول ليراك فاس  30000فاس
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 بفاس بتاريخ  12يوليوز
 2022تحت رقم .2975/022
117I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ECO FINANCE

JAZITEC

MEGALADY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

L’ORIENTATION DE
ECO FINANCE
COMPTABILITE
زنقة سقراط إقامة إسالم ،رقم 52
N°.5 RUE ABOU TAIB
املعاريف ،20370 ،الدار البيضاء
ELMOUTANABI LOTS WALILI
املغرب
AV DES F.A.R BUREAU N°.12
 MEGALADYشركة ذات مسؤولية
FES ، 30000، FES MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
 JAZITECشركة ذات املسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23
املحدودة(في طور التصفية)
ابن منيراملعارف الدار البيضاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
الدارالبيضاء  20330الدارالبيضاء
 199تجزئة حدائق البديع ،طريق
املغرب
عين الشقف فاس  30000 -فاس
تأسيس شركة ذات مسؤولية
اململكة املغربية.
محدودة ذات الشريك الوحيد
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم التقييد في السجل التجاري :
549287
.60915
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022تقرر حل  15يونيو  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة

محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MEGALADY
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
منتجات التجميل (وصالت الشعر
 ،العدسات الالصقة  ،إلخ)
ومستحضرات التجميل.
• تجارة وتوزيع منتجات التجميل
(وصالت الشعر  ،العدسات الالصقة
 ،إلخ) ومستحضرات التجميل.
استيراد و تصدير.
•
عنوان املقر االجتماعي 23 :
ابن منيراملعارف الدار البيضاء
الدارالبيضاء  20330الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسين حمزة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسين حمزة عنوانه(ا)
تجزئة حسنية شارع سورية إقامة
مالك شقة  40طابق  4جليز مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسين حمزة عنوانه(ا)
تجزئة حسنية شارع سورية إقامة
مالك شقة  40طابق  4جليز مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يونيو  2022تحت رقم .830684
118I
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املحاسبة نعمان مجيدة
السيد الدمناتي عبد العزيز
ste JERDAM TRAVAUX
صوفريطراد
عنوانه(ا) دوار عين جراح ايت السبع
إعالن متعدد القرارات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات صفرو  31250ايت السبع/صفرو
الشريك الوحيد
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
املحاسبة نعمان مجيدة
BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
ومواطن مسيري الشركة:
رقم  1شارع عالل بن عبد هللا
السيد الدمناتي عبد العزيز N°05 ATLAS FES ، 30000، FES
سيدي احمد التادلي صفرو ،
MAROC
عنوانه(ا) دوار عين جراح ايت السبع
 ،31000صفرو املغرب
صفرو  31250ايت السبع /صفرو صوفريطراد «شركة ذات املسؤولية
 ste JERDAM TRAVAUXشركة
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
املغرب
ذات مسؤولية محدودة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها االجتماعي :دوار والد
الشريك الوحيد
االبتدائية بصفرو بتاريخ  12يوليوز بوصالح تهلي محل رقم  02عمالة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  23حي
عين شقف فاس  30000 -فاس
هبري ايموزار كندر  31250 -ايموزار  2022تحت رقم .244
املغرب.
119I
كندر املغرب
«إعالن متعدد القرارات»
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املحاسبة نعمان مجيدة
رقم التقييد في السجل التجاري:
محدودة ذات الشريك الوحيد
.26953
شركة ايت عبو
رقم التقييد في السجل التجاري :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
3783
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  30يونيو  2022تم اتخاذ
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املحاسبة نعمان مجيدة
القرارات التالية:
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
رقم  1شارع عالل بن عبد هللا
قرار رقم  :01الذي ينص على
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
سيدي احمد التادلي صفرو ،
محدودة ذات الشريك الوحيد
مايلي :تفويت حصص  :لقد باع
باملميزات التالية:
 ،31000صفرو املغرب
السيد شعشوع الهاشمي 3000
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ايت عبو شركة ذات
حصة لفائدة السيد زويتن عثمان
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة
قرار رقم  :02الذي ينص على
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
مايلي :تعيين السيد زويتن عثمان
تسمية الشركة متبوعة عند
املشاشة ايموزار كندر صفرو -
مسير جديد و استقالة السيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ste :
 31250ايموزار كندر املغرب.
شعشوع الهاشمي
.JERDAM TRAVAUX
رفع رأسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
رقم التقييد في السجل التجاري
النظام األسا�سي التالية:
مختلفة/تهياة الحدائق/النظافة.
.2477
بند رقم  :01الذي ينص على
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 23
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي مايلي :تفويت حصص  :لقد باع
حي هبري ايموزار كندر 31250 -
املؤرخ في  12يونيو  2022تم السيد شعشوع الهاشمي 3000
ايموزار كندر املغرب.
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره حصة لفائدة السيد زويتن عثمان
املدة التي تأسست من أجلها
« 170.000درهم» أي من «100.000
بند رقم  :02الذي ينص على
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :درهم» إلى « 270.000درهم» عن مايلي :تعيين السيد زويتن عثمان
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو مسير جديد و استقالة السيد
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الدمناتي عبد العزيز عالوات إصدار في رأس املال.
شعشوع الهاشمي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
االبتدائية بصفرو بتاريخ  30يونيو التجارية بفاس بتاريخ  12يوليوز
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية  2022تحت رقم .231 2022تحت رقم .2983
وصفات ومواطن الشركاء :
121I
120I
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

VISION AUDIT

S

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

VISION AUDIT
B421 BD ABDELMOUMEN
RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA
MAROC
 Sشركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  217اقامة
الفتح شارع ابراهيم الروداني مطول
الطابق  1الرقم  20000 - 3الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549533
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها .S :
غرض الشركة بإيجاز  :ماكوالت
خفيفة وسريعة.
عنوان املقر االجتماعي 217 :
اقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني
مطول الطابق  1الرقم 20000 - 3
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اناس الصرغيني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اسماعيل البغدادي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اناس الصرغيني عنوانه(ا)
بلجيكا  1080بروكسيل بلجيكا.

الجريدة الرسمية
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السيد اسماعيل البغدادي
عنوانه(ا) فيال اعبابو رقم 1
كاليفورنيا  20150الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اناس الصرغيني عنوانه(ا)
بلجيكا  1080بروكسيل بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .830637
122I
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

TENTATIONS DARB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK
 62شارع سيدي عبد الرحمان
الشقة  ،20200 ، 1الدار البيضاء
املغرب
 TENTATIONS DARBشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املنزه بقعة رقم  3دار بوعزة 0000 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549565
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TENTATIONS DARB
غرض الشركة بإيجاز  :تسيير
و استغالل كل األصول التجارية،

املطاعم ،املقاهي ،محالت البيتزا،
محالت املثلجات ،محالت األكالت
الخفيفة ،و كل األعمال املشابهة..
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املنزه بقعة رقم  3دار بوعزة 0000 -
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين ونعيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين ونعيم عنوانه(ا)
 57زنقة فيكتور هيكو 92400
كوربوفوا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين ونعيم عنوانه(ا)
 57زنقة فيكتور هيكو 92400
كوربوفوا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .830844
123I
SOCIETE FIDAV SARL

LUCERNA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة  13شقة 3
املدينة الجديدة  ،50000 ،مكناس
املغرب
 LUCERNA TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20
مكرر حي األمل بالد زيدان وسالن -
 50000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
56669

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 :
. LUCERNA TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
كهربائية -أعمال الصرف الصحي-
أشغال متنوعة
 ستيراد وتصدير -بيع وشراء.عنوان املقر االجتماعي  :رقم 20
مكرر حي األمل بالد زيدان وسالن -
 50000مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رحلي مصطفى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رحلي مصطفى عنوانه(ا)
حي الرياض زنقة افران رقم 365
ويسالن  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رحلي مصطفى عنوانه(ا)
حي الرياض زنقة افران رقم 365
ويسالن  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2574
124I

14465
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

LES 3 GOLFS
MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK
 62شارع سيدي عبد الرحمان
الشقة  ،20200 ، 1الدار البيضاء
املغرب
LES 3 GOLFS MANAGEMENT
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي168 :
شارع املقاومة الطابق  3الشقة - 14
 0000الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.بمقت�ضى الجمع العام االستثنائياملؤرخ في  04أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعديل النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي للشركة  16 :زنقة
نوس الطابق األر�ضي الشقة  2فيرم
بروطون -الدار البيضاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .830985
125I
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

GLOBAL TECHNIQUES DES
EAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
B22 Lotissement Zaitoune
،TIKIOUINE AGADIR ، 80000

14466

الجريدة الرسمية

السيد حسن القد�سي عنوانه(ا)
AGADIR MAROC
GLOBAL TECHNIQUES DES
رقم  10زنقة  309حي موالي رشيد
 EAUXشركة ذات املسؤولية
اكادير  80000أكادير املغرب.
املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 49
ومواطن مسيري الشركة:
بلوك إل حي الهدى أكادير 80000 -
السيد يوسف ميموني عنوانه(ا)
اكادير املغرب
حي سيدي سعيد الدراركة أكادير
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 80000اكادير املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري :
التجارية باكادير بتاريخ  28يونيو
51913
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  2022تحت رقم .110499
 13يونيو  2022تم إعداد القانون
126I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
فيكوجيس
شكل الشركة  :شركة ذات
STE CARRE
املسؤولية املحدودة.
DEVELOPPEMENT
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
رفع رأسمال الشركة
GLOBAL TECHNIQUES DES
فيكوجيس
. EAUX
غرض الشركة بإيجاز  - :بيع  43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز ،
 ،40000مراكش املغرب
وتركيب األجهزة الكهربائية.
 الطاقة املتجددة..STE CARRE DEVELOPPEMENT
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 49
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بلوك إل حي الهدى أكادير  80000 -وعنوان مقرها اإلجتماعي املحالت
اكادير املغرب.
رقم  7 - 6منطقة ب اقامة حنان
املدة التي تأسست من أجلها
شارع املقاومة جليز مراكش -
الشركة  99 :سنة .
 40000مراكش املغرب .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
رفع رأسمال الشركة
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد عمر القد�سي  340 :حصة
.87421
بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد رشيد القد�سي 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
املؤرخ في  16ماي  2022تم رفع
السيد حسن القد�سي  330 :رأسمال الشركة بمبلغ قدره
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
« 900.000درهم» أي من «100.000
 األسماء الشخصية والعائلية درهم» إلى « 1.000.000درهم» عنوصفات ومواطن الشركاء :
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
السيد عمر القد�سي عنوانه(ا)
رقم  49بلوك إل حي الهدى أكادير الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 80000اكادير املغرب.
السيد رشيد القد�سي عنوانه(ا) التجارية بمراكش بتاريخ  22يونيو
رقم  49بلوك إل حي الهدى أكادير  2022تحت رقم .137093
127I
 80000أكادير املغرب.
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فيكوجيس

STE ZAYNA MARRAKECH
GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

فيكوجيس
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز ،
 ،40000مراكش املغرب
STE ZAYNA MARRAKECH
 GROUPشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  36درب
النخلة مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.35575
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) هيلين مادلين
 320حصة اجتماعية من أصل 320
حصة لفائدة السيد (ة) الكسندر
مادلين بتاريخ  16ماي .2022
تفويت السيد (ة) جاك مادلين
 320حصة اجتماعية من أصل 320
حصة لفائدة السيد (ة) الكسندر
مادلين بتاريخ  16ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  10يونيو
 2022تحت رقم .136691
128I
cedre compta

وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 231
حي النخيل احداف أزرو 53100 -
أزرو املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.557
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15يونيو  2022تقرر حل
ste hafiani d’ingenierie topograf
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 20.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  231حي النخيل
احداف أزرو  53100 -أزرو املغرب
نتيجة لوفاة الشريك الوحيد .
و عين:
السيد(ة) محسن الخياطي و
عنوانه(ا)  77القاهرة  3احداف أزرو
 53100أزرو املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  15يونيو  2022وفي رقم 231
حي النخيل احداف أزرو 53100 -
أزرو املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .242
129I
املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات

STE TOUDGHA BEST
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

STE HAFIANI D'INGENIERIE
TOPOGRAF
املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة
تأسيس شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

cedre compta
rue3 caire ahadaf ، 53100، 79
azrou maroc
ste hafiani d’ingenierie topograf
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الطابق االول ورزازات،45000 ،
ورزازات املغرب
STE TOUDGHA BEST SERVICES
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت
اعكي اسول  52102 -تنغير املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3913
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 STE :
TOUDGHA BEST SERVICES
. SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  1- :البناء
واالشغال املختلفة
 2مقاول غرس أو صيانة الحدائق ،الحدائق  ،الطرق  ،إلخ
 3تاجر مواد البناء بالتفصيل 4تاجر مستلزمات املكاتببالتفصيل.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر ايت
اعكي اسول  52102 -تنغير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد قزى  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد قزى عنوانه(ا)
قصر ايت اعكي اسول  52102تنغير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد قزى عنوانه(ا)
قصر ايت اعكي اسول  52102تنغير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  02يونيو
 2022تحت رقم .492
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derkaoui ahmed

STE ATLAS-IATIMAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

derkaoui ahmed
hay essalam bloc G khenifra
N 249 hay essalam bloc G
khenifra، 54000، khenifra
Maroc
 STE ATLAS-IATIMADشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اصفاح
دوار ايت عثمان جماعة الحمام -
 54000خنيفرة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.4355
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد القادر
وحمان  400حصة اجتماعية من
أصل  400حصة لفائدة السيد (ة)
اسية وحمان بتاريخ  22يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .298
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cabinet aux services des affaires

SHOW BIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
cabinet aux services des affaires
n° 99 rue my lhassan 1er
etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC
 SHOW BINشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
تزموريت الخنك الراشيدية -
 52024الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
16121

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SHOW :
. BIN
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
معدات زراعية/مقاول ألعمال أو
إنشاءات متنوعة/الوساطة التجارية.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
تزموريت الخنك الراشيدية 52024 -
الراشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايدير اوالحاج  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عزيز اغبالو  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد موحى هميش  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايدير اوالحاج عنوانه(ا)
شارع مستقبل زيز الراشيدية 52000
الراشيدية املغرب.
السيد عزيز اغبالو عنوانه(ا) حي
املسيرة الخضرة ايت اسحاق خنيفرة
 54000خنيفرة املغرب.
السيد موحى هميش عنوانه(ا)
ايت حديدو ايت اكوديم ميدلت
 54350ميدلت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايدير اوالحاج عنوانه(ا)
شارع مستقبل زيز الراشيدية 52000
الراشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .16121
132I

14467
KARIM GROUPE MAROC SARL AU

KBRSB FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

KARIM GROUPE MAROC SARL
AU
PASSAGE ABOU BAKER AL
KADIRI, GALERIE BENACHER
N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،
11000، SALE MAROC
 KBRSB FOODشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي الرحمة
قطاع س رقم  1440سال 11100 -
سال املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
33291
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  16نونبر  2021تم تغيير
تسمية الشركة من «KBRSB
 »FOODإلى «. »LAMINI FOOD
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  03يناير
 2022تحت رقم .-
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cabinet aux services des affaires

MOUNA INC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
n° 99 rue my lhassan 1er
etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC
 MOUNA INCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
تزموريت الخنك الراشيدية -
 52024الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
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14468

رقم التقييد في السجل التجاري :
16123

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

KAZA LABS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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السيد سعد عيوش 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حاتم محمود جالل
بنسعيد  5.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد عيوش عنوانه(ا) 05
تجزئة لطف هللا تجزئة ملشيشية انفا
 0000الدار اليضاء املغرب.
السيد حاتم محمود جالل
بنسعيد عنوانه(ا)  51زنقة جون
جوريس الشقة  10كوتيي 0000
الدار اليضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد عيوش عنوانه(ا) 05
تجزئة لطف هللا تجزئة ملشيشية انفا
 0000الدار اليضاء املغرب
السيد حاتم محمود جالل
بنسعيد عنوانه(ا)  51زنقة جون
جوريس الشقة  10كوتيي 0000
الدار اليضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .831086
135I

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 62شارع سيدي عبد الرحمان
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشقة  ،20200 ، 1الدار البيضاء
باملميزات التالية:
املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات  KAZA LABSشركة ذات املسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  332شارع
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند ابراهيم الروداني الطابق  5الشقة
 21إقامة الريحان املعاريف 0000 -
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الدار البيضاء املغرب
.MOUNA INC
تأسيس شركة ذات املسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :مزارع.
املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  :قصر رقم التقييد في السجل التجاري :
549735
تزموريت الخنك الراشيدية 52024 -
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الراشيدية املغرب.
 23ماي  2022تم إعداد القانون
املدة التي تأسست من أجلها األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة .
شكل الشركة  :شركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املسؤولية املحدودة.
درهم ،مقسم كالتالي:
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد حميد عطاوي  1.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها KAZA :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
.LABS
gest consultants
غرض الشركة بإيجاز  - :تطوير
 األسماء الشخصية والعائليةYCAO IMMO
بوابات للتسويق عبر اإلنترنت  ،شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الهاتف
تطبيقات
إلى
باإلضافة
الشريك الوحيد
السيد حميد عطاوي عنوانه(ا)
املحمول األصلية أو عبر األنظمة
تأسيس شركة
حي بوتالمين الراشيدية  52000األساسية،
gest consultants
الراشيدية املغرب.
 تصميم وتطوير ألعاب الفيديو 15 ،زنقة القا�ضي إلياس املعاريفإنشاء وإنتاج وتصميم ونشرالدار البيضاء ،20100 ،الدار
األسماء الشخصية والعائلية
وترويج وتطوير وتسويق ألعاب
البيضاء املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
الفيديو عبر اإلنترنت..
 YCAO IMMOشركة ذات
السيد حميد عطاوي عنوانه(ا)
عنوان املقر االجتماعي 332 :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
حي بوتالمين الراشيدية  52000شارع ابراهيم الروداني الطابق 5
الوحيد
الراشيدية املغرب
الشقة  21إقامة الريحان املعاريف  -وعنوان مقرها اإلجتماعي  144زنقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة  0000الدار البيضاء املغرب.
محمد اسميحة اقامة جوهرة محمد
املدة التي تأسست من أجلها اسميحة طابق  6شقة 20130 - 35
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 12
الشركة  :املغرب سنة .
الدار البيضاء املغرب
يوليوز  2022تحت رقم .16123
الشركة:
رأسمال
مبلغ
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 1.000.000 134Iدرهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة

رقم التقييد في السجل التجاري :
549679
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها YCAO :
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  144 :زنقة
محمد اسميحة اقامة جوهرة محمد
اسميحة طابق  6شقة 20130 - 35
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة30.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان محمد العلمي :
 300حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان محمد العلمي
عنوانه(ا)  16زنقة قطيب الذهبي
بلوك ل قطاع  6حي الرياض 10100
الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان محمد العلمي
عنوانه(ا)  16زنقة قطيب الذهبي
بلوك ل قطاع  6حي الرياض 10100
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .-
136I

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

الجريدة الرسمية

مستامنة شامة
السيد البدوي عبد القادر
 ABDELKADER BELLA-CARعنوانه(ا) دوار اوالد عبد هللا اوالد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ستوت زايو  62000الناظور املغرب.
تأسيس شركة
السيدة البدوي زكية عنوانه(ا)
مستامنة شامة
دوار الكماش بوعرك سلوان 62000
شارع املسيرة رقم  142الطابق االول الناظور املغرب.
الناظور شارع املسيرة رقم 142
األسماء الشخصية والعائلية
الطابق االول الناظور،62000 ،
ومواطن مسيري الشركة:
الناظور املغرب
السيد البدوي عبد القادر
ABDELKADER BELLA-CAR
عنوانه(ا) دوار اوالد عبد هللا اوالد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ستوت زايو  62000الناظور املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي  128طريق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املستشفى املدني الناظور  62000 -االبتدائية بالناضور بتاريخ 06
الناظور املغرب
يوليوز  2022تحت رقم .2276
تأسيس شركة ذات املسؤولية
137I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
AGENCE ALJARROUDI
24369
SOCIÉTÉ. TRANSPORT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في GLOBAL NORD ORIENTAL
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
MAROC FKJY SARL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
AGENCE ALJARROUDI
املسؤولية املحدودة.
شارع الحسن االول رقم  41الناظور
تسمية الشركة متبوعة عند
 ،62000 ،الناظور املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
Société. Transport global nord
.ABDELKADER BELLA-CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء  oriental Maroc fkjy sarlشركة
ذات املسؤولية املحدودة
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  128 :وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تويمة
طريق املستشفى املدني الناظور  -زنقة  15رقم  14الناظور 62000 -
الناظور املغرب
 62000الناظور املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها
املحدودة
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجاري :
24377
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد البدوي عبد القادر 950 :
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة البدوي زكية  50 :حصة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد البدوي عبد القادر :
املسؤولية املحدودة.
 95000بقيمة  100درهم.
تسمية الشركة متبوعة عند
السيدة البدوي زكية 5000 :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية Société. Transport global nord
.oriental Maroc fkjy sarl
وصفات ومواطن الشركاء :

غرض الشركة بإيجاز  - :النقل
عبر خطوط األنابيب
 النقل الوطني والدولي للبضائعواألمتعة غير املصحوبة
 نقل البضائع نيابة عن الغير.عنوان املقر االجتماعي  :حي تويمة
زنقة  15رقم  14الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فيصل الكركوري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد جمال اليعكوبي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد فيصل الكركوري 500 :
بقيمة  100درهم.
السيد جمال اليعكوبي 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل الكركوري
عنوانه(ا) حي تويمة زنقة  15رقم 14
الناظور  62000الناظور املغرب.
السيد جمال اليعكوبي عنوانه(ا)
حي اوالد ابراهيم زنقة العزم رقم 11
الناظور  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل الكركوري
عنوانه(ا) حي تويمة زنقة  15رقم 14
الناظور  62000الناظور املغرب
السيد جمال اليعكوبي عنوانه(ا)
حي اوالد ابراهيم زنقة العزم رقم 11
الناظور  62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .2164
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14469
STE CONFORMITE DISPONIBILITE
INTEGRITE ET CONSULTING

RAOUNAK DE
CONSTRUCTIONS
D›IMMEUBLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

قفل التصفية
شركة ذات مسؤولية
محدودة RAOUNAK
DE CONSTRUCTIONS
D’IMMEUBLE
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة
املصامدة جنان بنشريف سيدي
بوجيدة رقم  64فاس  30000 -فاس
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
23977
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 08
يونيو  2022تقرر حل RAOUNAK
DE
CONSTRUCTIONS
شركة ذات
D’IMMEUBLE
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها:
 1000000درهم ،وعنوان مقرها
اإلجتماعي زنقة املصامدة جنان
بنشريف سيدي بوجيدة رقم 64
فاس  30000 -فاس املغرب.
نتيجة لتوقف نشاط الشركة.
وعين السيد عبد الغاني بوقوق
وعنوانه فيال  105حي الرياض طريق
عين الشقف  30000فاس املغرب
كمصفي للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  08يونيو  2022وفي زنقة
املصامدة جنان بنشريف سيدي
بوجيدة رقم  30000 - 64فاس
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم . 3038
139I

14470
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ficof
السيد اوريبي غبد الحفيض
STE MULTISYSTEME
عنوانه(ا) تعاونية الفيداء غين
IMPORT EXPORT
الصفاء  60000وجدة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
ficof
السيد مباركي محمد عنوانه(ا)
1rue abi temmam ، 60000،
حي القديم بني درار  60000وجدة
oujda maroc
املغرب
STE MULTISYSTEME IMPORT
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 EXPORTشركة ذات املسؤولية
التجارية بوجدة بتاريخ  02دجنبر
املحدودة
 2013تحت رقم .2654
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القديم
140I
بني درار وجدة  60000 -وجدة
املغرب
COTRANSMAK
املسؤولية
ذات
تأسيس شركة
COTRANSMAK
املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
26551
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
COTRANSMAK
 31أكتوبر  2013تم إعداد القانون تجزئة املسار عمارة  785الطابق 1
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شقة  ،40000 ، 1مراكش املغرب
املحدودة باملميزات التالية:
 COTRANSMAKشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة.
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
املسار عمارة  785الطابق االول
MULTISYSTEME
IMPORT
الشقة رقم  40000 - 1مراكش
.EXPORT
املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
تأسيس شركة ذات مسؤولية
والتصدير.
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القديم بني درار وجدة  60000 -وجدة رقم التقييد في السجل التجاري :
127173
املغرب.
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
املدة التي تأسست من أجلها
 22يونيو  2022تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مباركي محمد  70 :حصة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اغريبي غبد الحفيط  30 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تسمية الشركة متبوعة عند
 األسماء الشخصية والعائليةاإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مباركي محمد عنوانه(ا) .COTRANSMAK
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
حي القديم بني درار  60000وجدة
املغرب.
نقل البضائع .
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بمبلغ قدره « 700.000,00درهم»
أي من « 20.000,00درهم» إلى
« 720.000,00درهم» عن طريق :
إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .137653
142I

عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املسار عمارة  785الطابق االول
الشقة رقم  40000 - 1مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال ياسين مغنية :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
فيكوجيس
للحصة .
NASS BUSINESS
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات املسؤولية املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
السيد كمال ياسين مغنية
فيكوجيس
عنوانه(ا) تجزئة لال حية رقم 38
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز ،
تاركة  40000مراكش املغرب.
 ،40000مراكش املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
 NASS BUSINESSشركة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
املسؤولية املحدودة
السيد كمال ياسين مغنية
عنوانه(ا) تجزئة لال حية رقم  38وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 10الطابق األول مبنى شيشاوة غاز
تاركة  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة  ،طريق آسفي سيدي غانم 40000 -
مراكش املغرب
التجارية بمراكش بتاريخ  06يوليوز
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .137551
املحدودة
141I
رقم التقييد في السجل التجاري :
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
126211
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
COSMETIC HORIZONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  01أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 COSMETIC HORIZONSشركة اإلقتضاء بمختصر تسميتها NASS :
.BUSINESS
ذات مسؤولية محدودة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر غاز
الشريك الوحيد
صناعي وملحقات.
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
الصناعي تجزئة املسار رقم - 126
رقم  10الطابق األول مبنى شيشاوة
 40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
غاز  ،طريق آسفي سيدي غانم -
رقم التقييد في السجل التجاري
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
.54663
العام الشركة  99 :سنة .
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  04يوليوز
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 2022تم رفع رأسمال الشركة درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

السيد سعيد مقاص  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سليمان مقاص 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد نبيل مقاص  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عزيز العصري  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سعيد مقاص 25000 :
بقيمة  100درهم.
السيد سليمان مقاص 25000 :
بقيمة  100درهم.
السيد نبيل مقاص 25000 :
بقيمة  100درهم.
السيد عزيز العصري 25000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد مقاص عنوانه(ا)
السعادة  2فيال  110العزوزيه
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد سليمان مقاص عنوانه(ا)
السعادة  2فيال  119عزوزيه مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيد نبيل مقاص عنوانه(ا)
التقسيم أوريدا فيال رقم  87تارجا
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد عزيز العصري عنوانه(ا)
دكتور سيجلماسا لطابق رقم 8
الشقة  23بورغندي بالدار البيضاء
 40000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل مقاص عنوانه(ا)
التقسيم أوريدا فيال رقم  87تارجا
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  07يونيو
 2022تحت رقم .136538
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14471

خبرة الشرق
قفل التصفية
REAL PROPERTY
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.6119
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تعيين مسير جديد للشركة
املؤرخ في  08أبريل  2022تقرر حل
خبرة الشرق
 AFRIAGROشركة ذات املسؤولية
 49شارع البكاي لهبيل اقامة رياض املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
املدينة شقة رقم  3بركان  49شارع درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة محمد درة رقم  81حي املجد بركان -
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
 63300بركان املغرب نتيجة للعدم
املغرب
توفر الشركة على االمكانيات االزمة
 REAL PROPERTYشركة ذات
الكمال النشاط.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
و عين:
الوحيد
السيد(ة) عامر خلدون و
تقع
شقة
اإلجتماعي
وعنوان مقرها
عنوانه(ا) شارع املسيرة اوالد ابراهيم
بالطابق االول رقم 3اقامة رياض الناظور  62000الناظور املغرب
املدينة حي الحسني رقم 49بركان  -كمصفي (ة) للشركة.
 63300بركان املغرب.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
تعيين مسير جديد للشركة
بتاريخ  16يونيو  2022وفي شارع
رقم التقييد في السجل التجاري
محمد درة رقم  81حي املجد بركان -
.8217
 63300بركان املغرب.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املؤرخ في  07يوليوز  2022تم تعيين االبتدائية ببركان بتاريخ  12يوليوز
مسير جديد للشركة السيد(ة) كرومي  2022تحت رقم .403/2022
الزهرة كمسير وحيد
145I
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO
االبتدائية ببركان بتاريخ  12يوليوز STE MEDIA QUINCAILLERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .402
الشريك الوحيد
144I

تأسيس شركة

خبرة الشرق

AFRIAGRO

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
 AFRIAGROشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
محمد درة رقم  81حي املجد بركان -
 63300بركان املغرب.

BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO
rue abdelkrim benjelloun 16
n° 2 FES 16 rue abdelkrim
benjelloun n° 2 FES، 30000،
FES MAROC
STE MEDIA QUINCAILLERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم
أ  38منفلوري  2تجز ئة واسيس
طريق صفرو فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
73217
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.MEDIA QUINCAILLERIE
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
و للتصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
رقم أ  38منفلوري  2تجز ئة واسيس
طريق صفرو فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أنس زين العابدين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أنس زين العابدين 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أنس زين العابدين
عنوانه(ا) رقم  253تجزئة كالفورنيا
طرقق عين الشقف فاس 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنس زين العابدين
عنوانه(ا) رقم  253تجزئة كالفورنيا
طرقق عين الشقف فاس 3000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .2965
146I
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14472
L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

موثقة

DOMAINE DE CHENE VERT

سعاد دريم هاوس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE
N°.5 RUE ABOU TAIB
ELMOUTANABI LOTS WALILI
AV DES F.A.R BUREAU N°.12
FES ، 30000، FES MAROC
DOMAINE DE CHENE VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  29حي
النزهة القبو ،طريق عين الشقف
فاس  30000 -فاس اململكة
املغربية.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54487
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
DOMAINE DE CHENE VERT
مبلغ رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  29حي النزهة
القبو ،طريق عين الشقف فاس -
 30000فاس اململكة املغربية نتيجة
ل  :عدم استأناف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 29
حي النزهة القبو ،طريق عين الشقف
فاس  30000 -فاس اململكة املغربية.
و عين:
السيد(ة) زكرياء التوزاني و
عنوانه(ا) رقم  29حي النزهة ،طريق
عين الشقف فاس  30000فاس
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 بفاس بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .2910/022
147I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
 36ممر الثازي  -درج أوه  -الطابق
األول  ،20080 ،الدار البيضاء
املغرب
سعاد دريم هاوس شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،50شارع
عبد الكريم الخطابي الدار البيضاء
  20000الدار البيضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
544995
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 28شتنبر  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  :سعاد
دريم هاوس.
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  ،50 :شارع
عبد الكريم الخطابي الدار البيضاء -
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد برادة  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد برادة عنوانه(ا) 21
محج خالد ابن الوليد انفا 20000
الدار البيضاء املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد برادة عنوانه(ا) 21
محج خالد ابن الوليد انفا 20000
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .825814
148I
موثقة

مونية دريم هاوس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
 36ممر الثازي  -درج أوه  -الطابق
األول  ،20080 ،الدار البيضاء
املغرب
مونية دريم هاوس شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،50شارع
عبد الكريم الخطابي الدار البيضاء
  20000الدار البيضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549337
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 28شتنبر  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  :مونية
دريم هاوس.
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  ،50 :شارع
عبد الكريم الخطابي الدار البيضاء -
 20000الدار البيضاء املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي برادة 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العالي برادة عنوانه(ا)
فبال باسيفيك ممر اوكاليبتوس أنفا
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي برادة عنوانه(ا)
فيال باسيفيك ممر اوكالبتوس انفا
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830597
149I
PLANK

KIPASS SERVICES
إعالن متعدد القرارات

PLANK
 ،21ساحة ابو بكر الصديق شقة 8
اكدال  ،10090 ،الرباط املغرب
« KIPASS SERVICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :بلوك ج
رقم  26حي البريد ح ي م 10000 -
الرباط املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.159751
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  23ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم 1-تفويت حصص:
الذي ينص على مايلي :بمقت�ضى
عقد تفويت الحصص املتخد بتاريخ
 ، 23/05/2022قام السيد بنعزوز
محمد بنقل  1000حصة يملكها في
الشركة الى السيد شم�سي حسن.

الجريدة الرسمية
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قرار رقم 2-تكييف اإلدارة :الذي
ينص على مايلي :قرر الجمع العام
بعد استقالة السيد بنعزوز محمد،
ً
مسيرا
بتعيين السيد شم�سي حسن
منفردا للشركة ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم 6-مساهمات :الذي ينص
على مايلي :السيد شم�سي حسن
 100000درهم .مقسمة الى 1000
حصة من فئة  100درهم
بند رقم - 12التسيير :الذي ينص
على مايلي :السيد شم�سي حسن من
مواليد  11/09/1983باوالد بوغادي
خريبكة ،مغربي ويحمل رقم البطاقة
الوطنية رقم  QA119278الساكن
برقم  5عمارة  51الطلعة  6حي
الغزالي تمارة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .126389
150I

ورديغة ديكور

fiduazizi

قفل التصفية

AOUDATE SERVICES
GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع
عمر املختار حي القدس،7000 ،
العيون املغرب
AOUDATE SERVICES GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12 :شارع
الشيخ محمد املامون الطرفاية -
 70050الطرفاية املغرب .
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.7715
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر حل
AOUDATE SERVICES GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات

الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  12شارع الشيخ محمد
املامون الطرفاية  70050 -الطرفاية
املغرب نتيجة الستنراف الشركة
جميع الصالحيات التي أسست من
أجلها
و عين:
السيد(ة) جواد عودات و
عنوانه(ا) حي الجديد بدون رقم
 70050الطرفاية املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30يونيو  2022وفي  12شارع
الشيخ محمد املامون الطرفاية -
 70050الطرفاية املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2204/2022
151I
SOCAGECOM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
SOCAGECOM SARL
 24زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب
الجامع قرب مسجد العتيق  24زنقة
الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع
قرب مسجد العتيق،25000 ،
خريبكة املغرب
ورديغة ديكور شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 :
السوق القديم الطابق الثاني بلوك
د زنقة  21غشت  25000 -خريبكة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.7069
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر حل
ورديغة ديكور شركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 14
السوق القديم الطابق الثاني بلوك
د زنقة  21غشت  25000 -خريبكة
املغرب نتيجة الغالق الشركة.

14473

تم اإليداع القانوني باملحكمة
و عين:
السيد(ة) عصام بوغرفي و االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  14يونيو
عنوانه(ا)  20زنقة افني حي م ش ف  2022تحت رقم .2752
 25000خريبكة املغرب كمصفي (ة)
153I
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
****
بتاريخ  20يونيو  2022وفي  14السوق
BOULANGERIE
القديم الطابق الثاني بلوك د زنقة
 21غشت  25000 -خريبكة املغرب.
CHERQAOUI
تم اإليداع القانوني باملحكمة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  14يوليوز
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .333
تأسيس شركة
152I
درب الشرفاء رقم  06حي الجزولي ،
 ،40000مراكش املغرب
socomif sarl
BAHARA BERRIES
BOULANGERIE CHERQAOUI
إعالن متعدد القرارات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
socomif sarl
الشريك الوحيد
زنقة محمد الحصالي عمارة  35شقة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيث
رقم  ،14005 ، 2القنيطرة املغرب
« BAHARA BERRIESشركة ذات بيزنس سنتر زنقة االمام مسلم تجزئة
بوكار الطابق الثالث رقم  14باب
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 23 :شارع
دكالة  40000 -مراكش املغرب
4
انوال عمارة فلورى  11مكتب رقم
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ميموزا القنيطرة  14000القنيطرة
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري :
«إعالن متعدد القرارات»
126771
رقم التقييد في السجل التجاري:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
.59085
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي  13يونيو  2022تم إعداد القانون
املؤرخ في  23يونيو  2022تم اتخاذ األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
القرارات التالية:
محدودة ذات الشريك الوحيد
قرار رقم  :6الذي ينص على مايلي :باملميزات التالية:
تفويت الحصص
شكل الشركة  :شركة ذات
قرار رقم  :13الذي ينص على مسؤولية محدودة ذات الشريك
مايلي :استقالة السيد عمر مكروم
الوحيد.
والسيد سعيد زلعي
تسمية الشركة متبوعة عند
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي.BOULANGERIE CHERQAOUI :
غرض الشركة بإيجاز  * :استغالل
تفويت  100حصة من السيد سعيد
زلعي الى زوجته السيدة هدى عبد محل مخبزة وحلويات  * /االستيراد
وللتصدير.
الصمد
عنوان املقر االجتماعي  :زينيث
بند رقم  :13الذي ينص على
مايلي :تعين السيد ادريس ابو حسن بيزنس سنتر زنقة االمام مسلم تجزئة
و السيدة هدى عبدالصمد مديران بوكار الطابق الثالث رقم  14باب
شركة.
دكالة  40000 -مراكش املغرب.

الجريدة الرسمية

14474

 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي أوالد احميد مجموعة
أ زنقة  42رقم  92150 - 62القصر
الكبير املغرب نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:
السيد(ة) سليمة الدويبي و
عنوانه(ا) حي أوالد احميد مجموعة
أ زنقة  42رقم  92150 62القصر
الكبير املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  27ماي  2022وفي حي أوالد
احميد مجموعة أ زنقة  42رقم - 62
 92150القصر الكبير املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .182
155I

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
:
السيد السعيد الشرقاو
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد السعيد الشرقاوي
عنوانه(ا) دوار ماووت اوريكة
تحناوت الحوز  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعيد الشرقاوي
عنوانه(ا) دوار ماووت اوريكة
تحناوت الحوز  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
INFOPLUME
التجارية بمراكش بتاريخ  23يونيو
EL KADIRI DEVELOPMENTS
 2022تحت رقم .137129
شركة ذات املسؤولية املحدودة
154I
تأسيس شركة

الشتيوي ادريس

Sté KSSIMETRAVAUX SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/
رقم  ،92150 ، 14/القصر الكبير
املغرب
Sté KSSIMETRAVAUX SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي أوالد
احميد مجموعة أ زنقة  42رقم - 62
 92150القصر الكبير املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2149
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27ماي  2022تقرر حل
Sté KSSIMETRAVAUX SARL-

INFOPLUME
 149شارع محمد الخامس اقامة
ميموزا  1رقم  ،90000 ، 17طنجة
املغرب
EL KADIRI DEVELOPMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  43شارع
املكسيك الطابق السادس شقة رقم
 90000 - 37طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
129091
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 30يونيو  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 :
.KADIRI DEVELOPMENTS
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غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  43 :شارع
املكسيك الطابق السادس شقة رقم
 90000 - 37طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة88.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة أزريوح رشيدة 110 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد القادري أيوب 140 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد القادري رضوان 140 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة القادري زينب  70 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة القادري ملياء  70 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة القادري خديجة 70 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة القادري سلمى 70 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة القادري أميرة  70 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة القادري ايمان 70 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة القادري أسماء 70 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أزريوح رشيدة عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الشقة رفم 2
 90000طنجة املغرب.
السيد القادري أيوب عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الشقة رفم 1
 90000طنجة املغرب.
السيد القادري رضوان عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك  90000طنجة
املغرب.
السيدة القادري زينب عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الطابق 1الشقة
رفم  90000 2طنجة املغرب.
السيدة القادري ملياء عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الطابق 1الشقة
رفم  90000 2طنجة املغرب.

السيدة القادري خديجة
عنوانه(ا)  43شارع املكسيك الطابق
1الشقة رفم  90000 2طنجة املغرب.
السيدة القادري سلمى عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الطابق 1الشقة
رفم  90000 2طنجة املغرب.
السيدة القادري أميرة عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الطابق 1الشقة
رفم  90000 2طنجة املغرب.
السيدة القادري ايمان عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الطابق 1الشقة
رفم  90000 2طنجة املغرب.
السيدة القادري أسماء عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الطابق 1الشقة
رفم  90000 2طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد القادري أيوب عنوانه(ا)
 43شارع املكسيك الشقة رفم 1
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .255756-7344
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INFOPLUME

SOUKY COSME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

INFOPLUME
 149شارع محمد الخامس اقامة
ميموزا  1رقم  ،90000 ، 17طنجة
املغرب
 SOUKY COSMEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي افامة رفم
 8زنفة األمام غالي رقم أ90000 - 6
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.79907
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد SOUKY COSME
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي افامة رفم
 8زنفة األمام غالي رقم أ90000 - 6
طنجة املغرب نتيجة ل  :غياب
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب افامة رفم
 8زنفة األمام غالي رقم أ90000 - 6
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) سكينة بوصخرة و
عنوانه(ا) حي فال فلوري زنقة رقم
 67رقم  90000 24طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :افامة
رفم  8زنفة األمام غالي رقم أ 6طنجة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .255704-7269
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الشتيوي ادريس

Sté EL MANSSOURI CASH
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة02/
رقم  ،92150 ، 14/القصر الكبير
املغرب
Sté EL MANSSOURI CASH
 SARL-AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
خالد ابن الوليد رقم 92000 - 16
العرائش املغرب.
حل شركة

الجريدة الرسمية

رقم التقييد في السجل التجاري
.4717
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد Sté EL
MANSSOURI CASH SARL AUمبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع خالد
ابن الوليد رقم  92000 - 16العرائش
املغرب نتيجة ل  :الحل املسبق.
و حدد مقر التصفية ب شارع
خالد ابن الوليد رقم 92000 - 16
CABINET AEQ
العرائش املغرب.
أوكا شوزمروكو
و عين:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد(ة) أنوار املنصوري و
تأسيس شركة
عنوانه(ا) شارع خالد ابن الوليد رقم
CABINET AEQ
 92000 16العرائش املغرب كمصفي
BD Abdelmoumen,57
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC
على الصالحيات املخولة لهم محل
أوكا شوز مروكو شركة ذات
املخابرة و محل تبليغ العقود و
املسؤولية املحدودة
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,17ساحة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ  14شارل نيكول الشقة  2الطابق - 7
 20042الدار البيضاء املغرب
يوليوز  2022تحت رقم .761
تأسيس شركة ذات املسؤولية
158I
املحدودة
CABINET AEQ
رقم التقييد في السجل التجاري :
549351
نورث أفريكا جوبس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 06يونيو  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تحويل املقر االجتماعي للشركة
املحدودة باملميزات التالية:
CABINET AEQ
شكل الشركة  :شركة ذات
BD Abdelmoumen,57
 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
CASABLANCA MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :أوكا
نورث أفريكا جوبس شركة ذات
شوز مروكو.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  * :صناعة
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع األحدية
*التوزيع و املتاجرة و الخلق في
عبد املومن و زنقة سمية 36100 -
األحدية لحسابه أو لحساب الغير
الداراابيضاء املغرب.
*استيراد و تصدير املواد األولية أو
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
منتوج لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة
بالنشاط بما في ذلك األكسسوارات
.175963
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01يونيو  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«زاوية شارع عبد املومن و زنقة سمية
  36100الداراابيضاء املغرب» إلى«توين سانتر زاوية شارع الزرقطوني
و شارع املسيرة الخضراء الطابق  5و
 20330 - 6الدار البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830769
159I

14475

* و بصفة عامة جميع العمليات
التجارية و الصناعية و املالية املنقولة
و الغير منقولة أو غير ذلك له عالقة
مباشرة أو غير مباشرة بالهدف
األجتماعي للشركة أو هدف مماثل
من شأنه التوسيع و التطوير.
عنوان املقر االجتماعي ,17 :
ساحة شارل نيكول الشقة  2الطابق
 20042 - 7الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد علي عكاشة 7.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كريم بورزكي 2.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد جليل صفراوي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد علي عكاشة
عنوانه(ا) ,19زنقة علي عبد الرزاق
اقامة اكسلل  20370الدار البيضاء
املغرب.
السيد كريم بورزكي عنوانه(ا) 45
شارع غاندي اقامة ياسمين الطابق 1
 20026الدار البيضاء املغرب.
السيد محمد جليل صفراوي
عنوانه(ا) رياض األندلس قصبة 1
اقامة  9شقة  7حي الرياض 10100
الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد علي عكاشة
عنوانه(ا) ,19زنقة علي عبد الرزاق
اقامة اكسلل  20370الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .-
160I

14476
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قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع  170سهم في ملك السيد عاي�سي
عبد النبي لسيد الزاوي عبد القادر و
ثمن كل سهم  100درهم
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
بيع  170سهم في ملك السيد عاي�سي
عبد النبي لسيد ايت حو ياسين و ثمن
كل سهم  100درهم
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
التسيير ,مسير الشركة :ايت حو
ياسين
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
استبدال نشاط نقل البضائع وطنيا
و دوليا ب نشاط االستيراد وتصدير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
حصة السيد الزاوي عبد القادر هي
 50باملئة و حصة السيد ايت حو
ياسين هي  50باملئة
بند رقم  :8الذي ينص على مايلي:
التسيير ,سيد ايت حو ياسين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .179
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مغادورمنجمنة سستـيم
السيد عمر بونجمي  40 :حصة
 MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARLبقيمة  100درهم للحصة .
فيال مارغو VILLA MARGAUX
السيد CLANET LUCIEN,
S.A.R.L
 SÉVERIN : 160حصة بقيمة 100
شركة ذات املسؤولية املحدودة
درهم للحصة .
تأسيس شركة
 األسماء الشخصية والعائليةمغادورمنجمنة سستـيم
وصفات ومواطن الشركاء :
MOGADOR MANGEMENT
السيد عمر بونجمي عنوانه(ا)
SYSTEM SARL
شارع ادريس االول تجزئة بونجيمي
شقة رقم  10الطابق األول التجزئة حي لال امينة الصويرة 44000
 4منازل دارالطالب 44100
الصويرة املغرب.
الصويرة شقة رقم  10الطابق األول
السيد CLANET LUCIEN,
التجزئة  4منازل دارالطالب  SÉVERIN 44100عنوانه(ا) ROUTE DE
الصويرةST JULIEN 192 1228 PLAN LES ESSAOUIRA ،44100 ،
MAROC
OUATES SUISSE 1228 Genève
فيال مارغو VILLA MARGAUX
.SUISS
 S.A.R.Lشركة ذات املسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية
املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
السيد عمر بونجمي عنوانه(ا)
سيدي احمد هارون رقم 06
شارع ادريس االول تجزئة بونجيمي
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب حي لال امينة الصويرة 44000
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الصويرة املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري  :االبتدائية بالصويرة بتاريخ 12
6231
يوليوز  2022تحت رقم .250
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
161I
 15يونيو  2022تم إعداد القانون
عادل الزميتة  -محاسب-
G.C.M Consulting group
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
RESCAF FRERES
املحدودة باملميزات التالية:
STE TRANSPORT MINERAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
إعالن متعدد القرارات
تفويت حصص
املسؤولية املحدودة.
G.C.M Consulting group
عادل الزميتة  -محاسب-
تسمية الشركة متبوعة عند
rue tata almou midelt ، 02
 250حي االدارسة بلوك  2تازة ،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :فيال
 ،54350ميدلت املغرب
 ،35000تازة املغرب
مارغو VILLA MARGAUX S.A.R.L
STE TRANSPORT MINERAL
 RESCAF FRERESشركة ذات
.غرض الشركة بإيجاز  :مقاول إدارة «شركة ذات املسؤولية املحدودة»
املسؤولية املحدودة
العمليات التجارية أو الخدمية (تأجير وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 370
وعنوان مقرها اإلجتماعي
الغرف أو الشقق املفروشة).
شارع موالي ادريس ميدلت 1403 54350 -تجزئة االمل  35000 -تازة
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
ميدلت املغرب.
املغرب.
سيدي احمد هارون رقم  06الصويرة
«إعالن متعدد القرارات»
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري:
  44000الصويرة املغرب.رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها
.2705
.2519
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مبلغ رأسمال الشركة 20.000 :املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ املؤرخ في  01يونيو  2022تمت
درهم ،مقسم كالتالي:
املصادقة على :
القرارات التالية:

تفويت السيد (ة) فؤاد الكبش
 100حصة اجتماعية من أصل
 100حصة لفائدة السيد (ة) رشيد
الكبش بتاريخ  01يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .345/2022
163I
MY EXPERT SARL

COTE MIROIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MY EXPERT SARL
IMM 816 APPT 2 PREMIER
ÉTAGE MASSAR LOT Q.I
MARRAKECH ، 40000،
marrakech maroc
 COTE MIROIRشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
السعادة  6املحل التجاري الكائن
بسفلي املنزل  163املحاميد مراكش
  40000مراكش املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127363
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها COTE :
.MIROIR
غرض الشركة بإيجاز  :تشكيل
ومعالجة الزجاج املسطح.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
السعادة  6املحل التجاري الكائن
بسفلي املنزل  163املحاميد مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

الجريدة الرسمية
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السرقاوي املصطفى 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد جالر محمد  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايت الطالب السعيد :
 300حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد السرقاوي املصطفى
عنوانه(ا) بلوك  8رقم  327بوعكاز
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد جالر محمد عنوانه(ا)
تجزئة تسلطانت رقم  431سيبع
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد ايت الطالب السعيد
عنوانه(ا) بيوت البون رقم 281
النخيل الشمالي مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت الطالب السعيد
عنوانه(ا) بيوت البون رقم 281
النخيل الشمالي مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .137713
164I

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.279959
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) رشيد سجيد
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) نبيل
زواكي بتاريخ  06يوليوز .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831428
165I
عادل الزميتة  -محاسب-

YANAD TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

عادل الزميتة  -محاسب-
 250حي االدارسة بلوك  2تازة ،
 ،35000تازة املغرب
 YANAD TRAVشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9
تجزئة املكتب الوطني للسياحة -
 35000تازة املغرب.
حل شركة
LINKIN WORLD WIDE
رقم التقييد في السجل التجاري
LINKIN WORLD WIDE
.5129
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
تفويت حصص
املؤرخ في  16يونيو  2022تقرر حل
LINKIN
WORLD WIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 219زنقة مصطفى املعاني الطابق  YANAD TRAV 3مبلغ رأسمالها
 ،20250 ،الدار البيضاء املغرب
 100.000درهم وعنوان مقرها
 LINKIN WORLD WIDEشركة
اإلجتماعي رقم  9تجزئة املكتب
ذات مسؤولية محدودة ذات
الوطني للسياحة  35000 -تازة
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  219زنقة املغرب نتيجة ل - :انعدام املردودية.
و حدد مقر التصفية ب رقم 9
مصطفى املعاني الطابق  3الدار
البيضاء  20250 -الدار البيضاء تجزئة املكتب الوطني للسياحة -
املغرب.
 35000ت ــازة املغرب.

14477

و عين:
السيد(ة) هشام دنون و عنوانه(ا)
اقامة الياسمين عمارة  1رقم 9موالي
يوسف  35000تازة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .346/2022
166I
B.& B. COMPTA

AJA

إعالن متعدد القرارات

B.& B. COMPTA
 36شارع الكفاح الطابق  3رقم 3
حي بوهالل بلوك  AOح ي م الرباط
 ،10150 ،الرباط املغرب
« AJAشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 4 :زنقة
قايد بركاش املدينة الرباط - -
الرباط املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.97423
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :وفاة السيد ALAIN BURDIN
صاحب  100سهم .في 16/05/2020
ويعلن استمرار الشركة مع الورثة:
السيدة  ALINE BURDINذات
150سهم و السيدة JULIE BURDIN
ذات  50سهم .
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :بيع ً 50
سهما من قبل السيدة
 ALINE BURDINإلى السيدة JULIE
 BURDINوبهذا يصبح التوزيع
الجديد لألسهم  :السيدة 100ALINE
 BURDINسهم و السيدة 100JULIE
 BURDINسهم.

قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
استقالة السيدة ALINE BURDIN
من إدارة الشركة وترشيح السيدة
 JULIE BURDINكمسيرة جديدة
للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
التوزيع الجديد لرأس املال الشركة
:السيدة ً 100ALINE BURDIN
سهم
و السيدة ً 100JULIE BURDIN
سهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .126376
167I
*’Entreprise assisstance *ENTASS

EST WEST INDUSTRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

*Entreprise assisstance
’*ENTASS
ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc
EST WEST INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تجاري
نعيمة وجدة  60000 -وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
39663
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EST :
.WEST INDUSTRY

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز  :بائع
الوقود والزيوت.
عنوان املقر االجتماعي  :حي تجاري
نعيمة وجدة  60000 -وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هابي محمد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد هابي محمد عنوانه(ا) حي
القدس شارع البراق رقم  73وجدة
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هابي محمد عنوانه(ا) حي
القدس شارع البراق رقم  73وجدة
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  13يونيو
 2022تحت رقم .2088
168I
SOCOGESE

EPICERIE YASMINE
HOCINE

حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد EPICERIE
 YASMINE HOCINEمبلغ رأسمالها
 50.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  7قطعة بالد التازي ملعب
الخيل محل  30000 - 7فاس املغرب
نتيجة ل  :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  7قطعة
بالد التازي ملعب الخيل محل - 7
 30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) رشيد بن شعيب و
عنوانه(ا) رقم  44زنقة تسلي عمار
 09000بوقرة الجزائر 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  14يوليوز
 2022تحت رقم .2022/3024
169I
SOCOGESE

TADABIR AL GHIDAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SOCOGESE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل
الشريك الوحيد
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
حل شركة
 TADABIR AL GHIDAEشركة ذات
SOCOGESE
املسؤولية املحدودة
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :املحل
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
رقم  ،2املبنى رقم ، 167تجزئة
EPICERIE YASMINE HOCINE
سيف شارع املوحدين 30000 -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
فاس املغرب.
الشريك الوحيد
قفل التصفية
(في طور التصفية)
رقم التقييد في السجل التجاري :
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7قطعة
.53523
بالد التازي ملعب الخيل محل - 7
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 30000فاس املغرب.
املؤرخ في  23يونيو  2022تقرر حل
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
 TADABIR AL GHIDAEشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
.69959
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  100.000,00درهم وعنوان مقرها
املؤرخ في  25يونيو  2022تقرر اإلجتماعي املحل رقم  ،2املبنى رقم
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، 167تجزئة سيف شارع املوحدين
  30000فاس املغرب نتيجة لتوقفالنشاط.
و عين:
السيد(ة) محمد بنلمليح و
عنوانه(ا) زنقة  5فيال 16ملعب
الخيل  30000فاس املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  23يونيو  2022وفي املحل
رقم  ،2املبنى رقم ، 167تجزئة سيف
شارع املوحدين  30000 -فاس
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2022/3035
170I
Aziz DJEBLI COMPTABLE

IRA BELLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IRA :
.BELLA
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
نجمة الجنوب ظفير  2رقم - 22
 24030الجديدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مريم همالي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم همالي عنوانه(ا)
 374سيدي بوزيد  24005الجديدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم همالي عنوانه(ا)
 374سيدي بوزيد  24005الجديدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .28031
171I

Aziz DJEBLI COMPTABLE
Residence Noha immeuble
8 appartement7 ، 24000،
Eljadida Maroc
AZ CONSULTANTS
 IRA BELLAشركة ذات مسؤولية
FINASHORE S.A
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
رفع رأسمال الشركة
نجمة الجنوب ظفير  2رقم - 22
AZ CONSULTANTS
 24030الجديدة املغرب
 141شارع حسن األول ،الطابق
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
 FINASHORE S.Aشركة املساهمة
19611
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27شارع
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في الزرقطوني عمارة املنتصر 20000 -
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
الدارالبيضاء املغرب.
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
رفع رأسمال الشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
باملميزات التالية:
.312831
شكل الشركة  :شركة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مسؤولية محدودة ذات الشريك املؤرخ في  28دجنبر  2015تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
الوحيد.

الجريدة الرسمية
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« 2.276.300درهم» أي من
« 300.000درهم» إلى «23.063.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
دجنبر  2015تحت رقم .00592477
172I
االتقان للحسابات

AMJ TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
 142شارع مراكش الطابق الثاني
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
 AMJ TRANSPORTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح
العروي الناضور  62000 -الناضور
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
24383
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AMJ :
.TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي الفتح
العروي الناضور  62000 -الناضور
املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن الطالبي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن الطالبي عنوانه(ا)
الحي الجديد العروي الناضور
 62000الناضور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن الطالبي عنوانه(ا)
الحي الجديد العروي الناضور
 62000الناضور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .2292
173I
ZERRAD CONSULTANTS

JP3C

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

ZERRAD CONSULTANTS
,10زنقة واشنطن الطابق السفلي
رقم  ،JP3C 4 ، 20060الدار
البيضاء MAROC
 JP3Cشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :عمارة
 ,257سيتي الوفاء 28810 -
املحمدية املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.8253
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13يونيو  2022تقرر حل
 JP3Cشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي عمارة  ,257سيتي الوفاء
  28810املحمدية املغرب نتيجةلعدم تحقيق الهدف اإلجتماعي..

14479

تم اإليداع القانوني باملحكمة
و عين:
السيد(ة) جوزيف ايمانويل التجارية بمراكش بتاريخ  07يوليوز
اندري و عنوانه(ا) اقامة ليزوركيدي  2022تحت رقم .7465
175I
 4عمارة ب طابق  2شقة 28810 7
املحمدية املغرب كمصفي (ة)
LINKIN WORLD WIDE
للشركة.
LINKIN WORLD WIDE
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بتاريخ  20يونيو  2022وفي عمارة
الشريك الوحيد
 ,257سيتي الوفاء  28810 -املحمدية
تعيين مسير جديد للشركة
املغرب.
LINKIN WORLD WIDE
تم اإليداع القانوني باملحكمة  219زنقة مصطفى املعاني الطابق 3
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  ،20250 ، 14الدار البيضاء املغرب
يوليوز  2022تحت رقم .1358
 LINKIN WORLD WIDEشركة
174I
ذات مسؤولية محدودة ذات
ETUDE Maître Reda BOULMANE

الورزازي اكري

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ETUDE Maître Reda
BOULMANE
IMM «Harmonie» 3 Angle
Bd, Abdelkrim El Khattabi et
Av Mansour Eddahbi, 3ème
étage Appt 15, Guéliz، 40000،
Marrakech Maroc
الورزازي اكري شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراكش،
امللك املسمى الورزازي ،دائرة البور،
جماعة الويدان ،دوار املحمدية،
لالمزارا  40000 -مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.111447
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) مايكل ماير
 5.000حصة اجتماعية من أصل
 5.000حصة لفائدة السيد (ة) مريم
ديينر بتاريخ  23يونيو .2022

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  219زنقة
مصطفى املعاني الطابق 20250 - 3
الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.279959
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) زواكي
نبيل كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831428
176I
LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

SIF-EDDINE ENG-INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAISON DE
L’ENTREPRENEUR
ANGLE RUE MOZART, BD
ANFA, RESIDENCE pETIT
PARADIS, 7EME ETAGE ،
20330، CASABLANCA MAROC
SIF-EDDINE ENG-INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

14480

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي
بارادي طابق  20330 - 7الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549919
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SIF- :
.EDDINE ENG-INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
املزارع و املحاصيل و املاشية.
عنوان املقر االجتماعي  :تقاطع
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي
بارادي طابق  20330 - 7الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة5.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسامة السعودي 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسامة السعودي
عنوانه(ا)  5زنقة تالسنت طابق
 3شقة  7البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة السعودي
عنوانه(ا)  5زنقة تالسنت طابق
 3شقة  7البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ -
تحت رقم .-
177I
FIDUCOGEM

LINESS BETON

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCOGEM
N°5 IMM 52 BUR ACHRAF AV
MOHAMMED VI ، 30000، FES
MAROC
 LINESS BETONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30
زنقة بالل بورمانة  30000 -فاس
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.43847
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  30زنقة بالل بورمانة 30000 -
فاس املغرب» إلى «املكتب 14
عمارة  18الطابق  3زنقة ابن رشد
ساحة االيمان فاس  30000 -فاس
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .3742
178I
Cabinet Comptable Marzofid

LE PETIT POUCET PRIVE
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
Rue Ibn Aicha Résid.les huit
paliers 5eme Etage Appt.n°51
Guéliz MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROCA
LE PETIT POUCET PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيت
بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار
الطابق التالث شقة  14باب دكالة -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127385
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LE :
.PETIT POUCET PRIVE SARL
غرض الشركة بإيجاز  :روض و
حضانة األطفال..
عنوان املقر االجتماعي  :زينيت
بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار
الطابق التالث شقة  14باب دكالة -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سناء عماد الدين 8.000 :
حصة بقيمة  10درهم للحصة .
السيدة ملياء عمادالدين 2.000 :
حصة بقيمة  10درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سناء عماد الدين
عنوانه(ا) ديور مرجان عمارة8
الشقة  40000 23مراكش املغرب.
السيدة ملياء عمادالدين
عنوانه(ا)  53املنار االطل�سي الشقة
 17الطابق 40000 2مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سناء عماد الدين
عنوانه(ا) ديور مرجان عمارة8
الشقة  40000 23مراكش املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137743
179I
SMART INDUSTRIE

« » SMART INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SMART INDUSTRIE
 81شارع املقاومة الطابق  4رقم
 08الدار البيضاء الدار البيضاء،
 ،200500الدار البيضاء املغرب
« » SMART INDUSTRIE شركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي BD 81
LA RESISTANCE 4EME ETG
APPT 08 CASABLANCA - 20300
.casablanca maroc
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.475383
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13يوليوز  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) خالد بدر
القدميري  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
صالح الدين قبة بتاريخ  13يوليوز
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
غشت  2021تحت رقم .790643
180I
IZDIHAR CONSEIL

الزولجي كونستروكسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

IZDIHAR CONSEIL
RÉSIDENCE IBN SINA, N°18izdihar, Marrakech ، 40100،
Marrakech Maroc
الزولجي كونستروكسيون شركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
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سانسو قيادة السعادة تاركة مراكش
املغرب  40000 -مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.62983
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 500.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 600.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137752
181I
FIDUCIAIRE TALBI SARLAU

لبیل دو لیموبلیي

LA BELLE DE L’IMMOBILIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

الجريدة الرسمية

املغرب نتيجة إلثبات عدم ممارسة
ھدف الشركة و نشاطھا منذ ما یفوق
أربع سنوات و على سبیل الذكر فإن
ھذه الشركة لم تقم إال بانجاز عملیة
بناء واحدة بنظام تسلیم املفتاح في
سنة ،2012
وقد كانت أخر عملیة بیع لھا في
عام  2017ومنذ ذلك الحین لم تقم
بأي نشاط (ألكثر من أربع سنوات)..
و عين:
السيد(ة) محمد علبا�شي و
عنوانه(ا) زنقة جبل تدغين حي
السالم  20000 13الدار البیضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) عمر علبا�شي و
عنوانه(ا) طريق تدارت سور مهايدي
رقم  16كاليفورنيا  20000الدار
البیضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) ھند علبا�شي و
عنوانه(ا) طريق تدارت سور مهايدي
رقم  16كاليفورنيا  20000الدار
البیضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  27يونيو  2022وفي زنقة 3
بقعة  113الحي الصناعي ابن امسیك
سیدي عثمان الدار البیضاء 20670
الدار البیضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830585
182I

لبیل دو لیموبلیي
زنقة  3بقعة  113الحي الصناعي
ابن امسیك سیدي عثمان الدار
البیضاء ،20705 ،الدار البیضاء
املغرب
لبیل دو لیموبلیي LA BELLE
 DE L’IMMOBILIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة
 3بقعة  113الحي الصناعي ابن
امسیك سیدي عثمان الدار البیضاء
االتقان للحسابات
 20670الدار البیضاء املغرب.
AZHO PROMOTEUR
قفل التصفية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
.222453
االتقان للحسابات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تقرر  142شارع مراكش الطابق الثاني
حل لبیل دو لیموبلیي  LA BELLEرقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
 DE L’IMMOBILIEشركة ذات  AZHO PROMOTEURشركة ذات
املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها وعنوان مقرها اإلجتماعي بني وكيل
اإلجتماعي زنقة  3بقعة  113الحي الناضور  62000 -الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الصناعي ابن امسیك سیدي عثمان
الدار البیضاء  20670الدار البیضاء
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
24385
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AZHO :
.PROMOTEUR
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
أشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :بني وكيل
الناضور  62000 -الناضور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيز أقرقاش  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الحسين البوزكري
اإلدري�سي  500 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز أقرقاش عنوانه(ا)
حي الفتح العروي الناضور 62000
الناضور املغرب.
السيد الحسين البوزكري
اإلدري�سي عنوانه(ا) شارع عبد الكريم
الخطابي رقم  95العروي الناضور
 62000الناضور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز أقرقاش عنوانه(ا)
حي الفتح العروي الناضور 62000
الناضور املغرب
السيد الحسين البوزكري
اإلدري�سي عنوانه(ا) شارع عبد الكريم
الخطابي رقم  95العروي الناضور
 62000الناضور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .2189
183I

14481
ِCentre d’Affaire et d’Inspiration LUKUS

SKYBERRY
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
 SKYBERRYشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
إسماعيل شارع عمر بن عبدالعزيز
رقم  01الطابق الثالث 92000 -
العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6967
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SKYBERRY
غرض الشركة بإيجاز  :اإلستراد و
التصدير ,تسويق و إنتاج الفواكه و
الخضر..
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 الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر ابي السرور 50 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .

14482

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد انس عالوة  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
 األسماء الشخصية والعائلية يوليوز  2022تحت رقم .830434وصفات ومواطن الشركاء :
185I
السيد عمر ابي السرور عنوانه(ا)
ديوان األستاذ محمد اللغميش
 71شارع باستور  93100مونتروي
الشركة املسماة
فرنسا.
السيد انس عالوة عنوانه(ا) LACOPA BUILDING S.A.R.L
تجزئة شعبان  2رقم 92000 427
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العرائش املغرب.
مالءمة النظام األسا�سي للشركة
األسماء الشخصية والعائلية
ديوان األستاذ محمد اللغميش
ومواطن مسيري الشركة:
موثق
السيد عمر ابي السرور عنوانه(ا)
بطنج ــة اململكة املغربية
 71شارع باستور  93100مونتروي
الشركة املسماة LACOPA
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة « BUILDING S.A.R.Lشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 13
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
يوليوز  2022تحت رقم .757
184I
إيناس ،قطعة رقم  ،12الطابق
األر�ضي ،مكتب رقم  - - 1طنجة .،
CASA COMPTES
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
JASMINE IMMO
رقم التقييد في السجل التجاري:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.125947
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تحويل املقر االجتماعي للشركة
املؤرخ في  17يونيو  2022تقرر
CASA COMPTES
مالءمة النظام األسا�سي للشركة
BD ROUDANI CENTRE
 COMMERCIAL NADIA IMMمع مقتضيات القانون :بعد رفع
4 BUREAU 10، 20390،
الرأسمال االجتماعي للشركة ،وذلك
CASABLANCA MAROC
كما هو مبين بعده؛
ذات
 JASMINE IMMOشركة
أوال :رفع الرأسمال االجتماعي
مسؤولية محدودة ذات الشريك
عبر تقديم حصة نقدية في رأسمال
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  202شارع الشركة وحصة عينية  ،وخلق
عبد املومن الطابق السفلي رقم  - 5حصص اجتماعية جديدة وإعادة
توزيعها وفق نسبة مساهمة كل
 20360الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
شريك.
رقم التقييد في السجل التجاري
رفع الرأسمال االجتماعي من
.344995
مليونين وأربعمائة ألف درهم
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد ( 2.400.000,00درهم) ،إلى خمسة
املؤرخ في  02يونيو  2022تم تحويل
ماليين ومائة وأربعين ألف درهم
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 202شارع عبد املومن الطابق ( )5.140.000بزيادة مبلغ مليونين
السفلي رقم  20360 - 5الدار البيضاء وسبعمائة وأربعين ألف درهم
املغرب» إلى «الطابق السفلي رقم  )2.740.000( 46عبر خلق حصص
إقامة ريم سلومة  ،02عين السبع  . -اجتماعية جديدة  ،تم تقديمه كما
يلي :
الدار البيضاء املغرب».
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السيد عبد العزيز اللغميش،
قدم حصة نقدية بقيمة مليون
وثالثمائة وسبعين ألف درهم
( ،)1.370.000,00عبر خلق 13700
حصة اجتماعية جديدة.
 السيد املختار اللغميش ،قدم حصة عينية بقيمة مليون
وثالثمائة وسبعين ألف درهم
( ،)1.370.000,00عبر خلق 13700
حصة اجتماعية جديدة.
بناء عليه تقرر باجماع الشريكين
تغيير البندين السادس والسابع
بالنظام األسا�سي للشركة.
البند  6االسهامات – الحصص
االجتماعية
قدم كل شريك ما يلي :
 السيد عبد العزيز اللغميش،قدم حصة نقدية بقيمة مليونين
وخمسمائة وسبعين ألف درهم
()2.570.000,00
 السيد املختار اللغميش ،قدم حصة عينية بقيمة مليونين
وخمسمائة وسبعين ألف درهم
 ، )2.570.000,00(.تشمل ملكين
عقارين موضوعي الرسمين العقارين
عدد  124.529/06و .154.712/06
البند  7الرأسمـال االجتماعي :حدد
في مبلغ خمسة ماليين ومائة وأربعين
ألف درهم ( ، )5.140.000مقسمة
إلى واحد وخمسين ألفا وأربعمائة
( )51400حصـة اجتماعية ،بقيمة
مائ ــة ( )100درهم للحصة الواحدة،
اكتتبت جميعها من طرف الشريكين،
محررة و مخصصة لكل منهما حسب
مساهمتهما وفق ما يلي:
 السيد عبد العزيز اللغميش: 25700حصة اجتماعية و السيد
املختار اللغميش  25700 :حصة
اجتماعية.
ثانيا :مالئمة النظام األسا�سي
للشركة ،طبقا ملقتضيات القانون
 5-96املنظم للشركة ذات املسؤولية
املحدودة كما تعديله وتتميمه،

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم  - 7279مقتطف
لالشهار .-
186I
AZ CONSULTANTS

FINASHORE
شركة التوصية باألسهم
تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
 141شارع حسن األول ،الطابق
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
 FINASHOREشركة التوصية
باألسهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27شارع
الزرقطوني عمارة املنتصر 20000 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة التوصية باألسهم
رقم التقييد في السجل التجاري :
312831
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 09
شتنبر  2014تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة التوصية باألسهم
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة التوصية
باألسهم .
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FINASHORE
غرض الشركة بإيجاز  :مشغل
مركز اإلتصال.
عنوان املقر االجتماعي  27 :شارع
الزرقطوني عمارة املنتصر 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة300.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة فيناتيك جروب 2.996 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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السيد محمد عبد الوهاب بن
سودة  1 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيدة ناجي مريم  1 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عمر لعطاوي  1 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد ياسين الصويري 1 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة فيناتيك جروب عنوانه(ا)
 1100شارع القدس كازانيرشور
شور  10سيدي معروف 20000
الدارالبيضاء املغرب.
السيد محمد عبد الوهاب بن
سودة عنوانه(ا)  4زنقة عين عتيق
 ،عين الذئاب  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد عمر لعطاوي عنوانه(ا)
 23زنقة ابن هالل ،عمارة ادريس
املعاريف  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد محمد ياسين الصويري
عنوانه(ا) إقامة شرفة بوسكورة
عمارة  1الطابق  2الرقم .27182 5
الدارالبيضاء املغرب.
السيدة ناجي مريم عنوانه(ا) 14
املجمع السكني املصلح طريق أزمور
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عبد الوهاب بن
سودة عنوانه(ا)  4زنقة عين عتيق
 ،عين الذئاب  20000الدارالبيضاء
املغرب
السيدة ناجي مريم عنوانه(ا) 14
املجمع السكني املصلح طريق أزمور
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد عمر لعطاوي عنوانه(ا)
 23زنقة ابن هالل ،عمارة ادريس
املعاريف  20000الدارالبيضاء
املغرب.
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وسيط مالي.عنوان املقر االجتماعي  :دكان
رقم  1837دوار الصفاح بوحلو تازة -
 35000تازة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم لكحالي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحيم لكحالي
عنوانه(ا) دوار الصفاح بوحلو تازة
 35000تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحيم لكحالي
عنوانه(ا) دوار الصفاح بوحلو تازة
 35000تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .338
189I

السيد محمد رفيع  1.000 :حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  03بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةأكتوبر  2014تحت رقم .559291
 187Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد رفيع عنوانه(ا) حي
الفتح تاهلة  35300تازة املغرب.
FREE RIDE CAR
األسماء الشخصية والعائلية
FREE RIDE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ومواطن مسيري الشركة:
السيدة يسرى رماش عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
حي الفتح تاهلة  35300تازة املغرب
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FREE RIDE CAR
حي الفتح  1الطابق الثاني تاهلة  ،االبتدائية بتازة بتاريخ  -تحت رقم .-
188I
 ،35300تازة املغرب
 FREE RIDE CARشركة ذات
بنبو خديجة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
SOCIETE ABDOU SERVICE
الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح
الشريك الوحيد
 1الطابق الثاني تاهلة  35300 -تازة
تأسيس شركة
املغرب
بنبو خديجة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 261املسعودية تازة  ،35000 ،تازة
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
SOCIETE ABDOU SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
6615
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يونيو  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان رقم
شركة ابهوش للخدمات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  1837دوار الصفاح بوحلو تازة -
GRANITE MARBRE DU
 35000تازة املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
SAHARA
مسؤولية
ذات
شركة
تأسيس
باملميزات التالية:
إعالن متعدد القرارات
الوحيد
الشريك
ذات
محدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ابهوش للخدمات
رقم التقييد في السجل التجاري
:
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق
مسؤولية محدودة ذات الشريك
6619
االول رقم  04العيون ،70010 ،
الوحيد.
في
مؤرخ
عرفي
عقد
بمقت�ضى
العيون املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
GRANITE MARBRE DU
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FREE :
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية « SAHARAشركة ذات املسؤولية
.RIDE CAR
محدودة ذات الشريك الوحيد
املحدودة»
غرض الشركة بإيجاز  :كراء باملميزات التالية:
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
السيارات بدون سائق.
شكل الشركة  :شركة ذات الوفاق الحي الصناعي بقعة رقم 332
عنوان املقر االجتماعي  :حي الفتح مسؤولية محدودة ذات الشريك
 70000 - ،العيون املغرب.
 1الطابق الثاني تاهلة  35300 -تازة الوحيد.
«إعالن متعدد القرارات»
املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند رقم التقييد في السجل التجاري:
املدة التي تأسست من أجلها اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.23321
الشركة  99 :سنة .
.SOCIETE ABDOU SERVICE
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
غرض الشركة بإيجاز - :تحويل املؤرخ في  13يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية :
األموال.
درهم ،مقسم كالتالي:
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قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تفويت السيد محمد اليوسفي
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد بلعيد حما
بتاريخ  13يوليوز 2022
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تعيين مسير جديد للشركة
السيد حما بلعيد كمسير وحيد تبعا
لقبول استقالة املسير.
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تحويل الشكل القانوني
للشركة من «شركة ذات املسؤولية
املحدودة» إلى «شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد».
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :06الذي ينص على مايلي:
املادة  :6املساهمات ساهم السيد
حما بلعيد في الشركة بمبلغ نقدي
قدره مائة ألف درهم100،000.00( .
درهم) تمثل املساهمة املقدمة
للشركة خالل تأسيسها ،وخالل
شراء حصص من بقية الشركاء.
بند رقم  :07الذي ينص على مايلي:
املادة  :7رأس املال تم تحديد رأس
مال الشركة بمبلغ مائة ألف درهم
( 100،000.00درهم)  ،مقسمة إلى
مائة ( )1000سهم بقيمة 100.00
درهم للسهم  ،مكتتب بالكامل ،
مدفوع ومخصص للمساهم الوحيد
مقابل املساهمة النقدية املقدمة إلى
الشركة.
بند رقم  :12الذي ينص على مايلي:
املادة  :12إدارة الشركة يسير الشركة
ويديرها شخص طبيعي أو أكثر .قد
يكون املسير هو املساهم الوحيد،
أو أي شخص طبيعي آخر خارج
الشركة ،يسميه املساهم الوحيد في
النظام األسا�سي ،أو بموجب إجراء
الحق ،مع أو بدون حد زمني .تم تعيين
السيد حما بلعيد الشريك الوحيد
كمسير للشركة لفترة غير محددة.
املسير يمثل الشركة لدى الغير ولدى
جميع اإلدارات العامة أو الخاصة
وأي مؤسسة بنكية ،كما لديه
صالحيات واسعة للتصرف نيابة عن

الشركة  ،في جميع الظروف  ،من
خالل توقيعه .لذلك ستكون الشركة
ملزمة بشكل صحيح بالتوقيع الفردي
للمسير لجميع األعمال املتعلقة بها
وكذلك لسحب األموال واألوراق
املالية ،والتفويضات على البنوك،
واملدينين أو األمناء ،واالشتراكات أو
إيصاالت األعمال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2187/2022
190I
CASA COMPTES

GLOBAL PLASTIC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

CASA COMPTES
BD ROUDANI CENTRE
COMMERCIAL NADIA IMM
4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC
GLOBAL PLASTIC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 202 :
شارع عبد املومن رقم  5الطابق
السفلي  20360 -الدار البيضاء
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.345397
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31دجنبر  2021تقرر حل
GLOBAL PLASTIC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  202شارع عبد املومن
رقم  5الطابق السفلي  20360 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل -توقف
نشاط الشركة..
و عين:
السيد(ة) محمد اللمطي و
عنوانه(ا) تجزئة منظرنا رقم 76
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سيدي معروف  .الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  15دجنبر  2021وفي 202
شارع عبد املومن رقم  5الطابق
السفلي  20360 -الدار البيضاء
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .830433
191I
Annonce BO

ACTIF BUSINESS FONCIERE
إعالن متعدد القرارات

Annonce BO
 ،10زنقة واشنطن الطابق السفلي
رقم  ،20060 ، 4الدار البيضاء
Maroc
ACTIF BUSINESS FONCIERE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،10 :زنقة
واشنطن الطابق السفلي رقم - 4
 20060الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.537017
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تصحيح اسم الشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اعطاء سلطة خاصة للمسيرين
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
اسم الشركة
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :صالحيات املسيرين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
لتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831223
192I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

PHARMA7

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE KHOURIBGA
RUE MY ISMAIL N° 66
KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 PHARMA7شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1304
الطابق  2زنقة الهاشمية حي االمل
خريبكة  25000 -خريبكة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4699
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  PHARMA7مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  1304الطابق
 2زنقة الهاشمية حي االمل خريبكة
  25000خريبكة املغرب نتيجة ل :عدم كفاية التمويل .
و حدد مقر التصفية ب رقم 1304
الطابق  2زنقة الهاشمية حي االمل
خريبكة  25000 -خريبكة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عدنان عاتيق و
عنوانه(ا) رقم  1304الطابق  2زنقة
الهاشمية حي االمل خريبكة 25000
خريبكة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :رقم  1304الطابق  2زنقة الهاشمية
حي االمل خريبكة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .332
193I
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NJ BUSINESS

AZ CONSULTANTS

STE X.T.C

FINASHORE

إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
املدينة الجديدة فاس املغرب،
 ،30000فاس املغرب
« STE X.T.Cشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
فرح قطعة ارضية رقم  23حي سانية
طريق سيدي حرازم فاس 30000 -
فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.72909
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص من السيد عادل
الوليدي و السيد البشير حاف�ضي الى
السيد عمر البطيوي
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة املسيريين
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من
الشركة ذات املسؤولية املحدودة
الى الشركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير النظام األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .3746
194I

شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AZ CONSULTANTS
 141شارع حسن األول ،الطابق
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
 FINASHOREشركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27شارع
الزرقطوني عمارة املنتصر 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.312831
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08أكتوبر  2019تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 27شارع الزرقطوني عمارة املنتصر
  20000الدارالبيضاء املغرب»إلى «تقاطع منطقة سيدي معروف
الصناعية شارع ف و زنقة  12م -
 20000الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
يونيو  2020تحت رقم .736684
195I
CABINET OUASSI

CROQU’ELITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق
االول مكتب رقم  3املدينة الجديدة
 ،46000 ،اسفي املغرب
 CROQU’ELITEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  08زنقة
درعة حي النهضة  46000 -اسفي
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
12971

14485

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. CROQU’ELITE
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج
وتسويق أعالف الحيوانات.
عنوان املقر االجتماعي  08 :زنقة
درعة حي النهضة  46000 -اسفي
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد املطلب فستالي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة رحاب فستالي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املطلب فستالي
عنوانه(ا)  06زنقة درعة حي النهضة
 46000اسفي املغرب.
السيدة رحاب فستالي عنوانه(ا)
 06زنقة درعة حي النهضة 46000
اسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املطلب فستالي
عنوانه(ا)  06زنقة درعة حي النهضة
 46000اسفي املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .579
196I
ATLAS AUDICOFISC SARL AU

FADLAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم
العمارة  20-الطابق األول رقم ، 5

 ،30000فاس مغرب
 FADLASشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 473 :
تجزئة تغات  2تغات فاس 30000 -
فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.60281
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يونيو  2022تقرر حل
 FADLASشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 473تجزئة تغات  2تغات فاس -
 30000فاس املغرب نتيجة ل -االزمة
الصحية
 تدهور الحالة الصحية للمسير صعوبة في التسيير املالي.و عين:
السيد(ة) غريبة الشكوري و
عنوانه(ا)  473تجزئة تغات  2تغات
فاس  30000فاس املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21يونيو  2022وفي 473
تجزئة تغات  2تغات فاس 30000 -
فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .3041/022
197I
STE ZIZ COMPTA

STE GENILOCATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
RUE MOHAMED EK KORI
N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
STE GENILOCATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
 6الطابق  2شاريع املسيرة املقابل
للمستشفى موالي علي الشريف

الجريدة الرسمية

14486

بالرشيدية  52000 -الرشيدية
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
16103
بمقت�ضى عقد موثق 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 STE :
.GENILOCATION SARL
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
 6الطابق  2شاريع املسيرة املقابل
للمستشفى موالي علي الشريف
بالرشيدية  52000 -الرشيدية
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عايي منير  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عالوي عبد الصمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عايي منير عنوانه(ا) رقم
 52حي واد الدهب الرشيدية 52000
الرشيدية املغرب.
السيد عالوي عبد الصمد
عنوانه(ا) رقم  102تجزئة الصفاء
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عايي منير عنوانه(ا) رقم
 52حي واد الدهب الرشيدية 52000
الرشيدية املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .858
198I
mcmj entreprise

SYVER TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

mcmj entreprise
lot mourouj rte sidi yahya 14
oujda ، 0، oujda maroc
 SYVER TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 8
زنقه فزوان حي الحسني العامري
وجده  60000 -وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.31427
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23يونيو  2022تقرر حل
 SYVER TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 8زنقه فزوان حي الحسني العامري
وجده  60000 -وجدة املغرب نتيجة
لصعوبه املنافسه وقله
الصفقات العموميه.
و عين:
ي
علي و
السيد(ة) العامر
عنوانه(ا) رقم  8زنقه فزوان حي
الحسني العامري وجده 60000
وجدة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  23يونيو  2022وفي رقم 8
زنقه فزوان حي الحسني العامري
وجده  60000 -وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .1026
199I
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BMA PARTNERS

CHICHAOUA GESTION

STE BNI HLAL

& CHICHAOUA PLATRE
DECORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

BMA PARTNERS
CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 STE BNI HLALشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان الطابق األول شقة
رقم  - 3الدار البضاء  20006 -الدار
البيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.352091
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18مارس  2022تقرر
حل  STE BNI HLALشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 26
شارع مرس السلطان الطابق األول
شقة رقم  - 3الدار البضاء 20006 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة لتصفية
مسبقة.
و عين:
السيد(ة) بوعزة الرائدي و
عنوانه(ا)  40تجزئة ر�ضى الجديدة
 24000الجديدة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
باريخ  18مارس  2022وفي  26شارع
مرس السلطان الطابق األول شقة
رقم  - 3الدار البضاء  20006 -الدار
البيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يونيو  2022تحت رقم .827666
200I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
& CHICHAOUA PLATRE
 DECORATIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرأب
بالطابق السفلي ,رقم  46بالحي
املحمدي  41000 -شيشاوة اململكة
املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2135
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
CHICHAOUA PLATRE & :
.DECORATION
غرض الشركة بإيجاز  - :صناعة
جميع أنواع ديكورات الجبص
 أشغال مختلفة تجارة.عنوان املقر االجتماعي  :مرأب
بالطابق السفلي ,رقم  46بالحي
املحمدي  41000 -شيشاوة اململكة
املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد القر�شي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد القر�شي عنوانه(ا)
دوار املعطي سيدي بوزيد شيشاوة
 41000شيشاوة اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد القر�شي عنوانه(ا)
دوار املعطي سيدي بوزيد شيشاوة
 41000شيشاوة اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .273/2022
201I
CHICHAOUA GESTION

POTERIE BASMAT AL
AKHAWAYN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

غرض الشركة بإيجاز  - :صناعة
الفخار
 تسويق الفخار تجارة.عنوان املقر االجتماعي  :دوار
تفروخت جماعة أسيف املال -
 41000شيشاوة اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بيالد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بيالد عنوانه(ا) دوار
الزاوية اسيف املال  41000شيشاوة
اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بيالد عنوانه(ا) دوار
الزاوية اسيف املال  41000شيشاوة
اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .272/2022
202I

قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
رفع الرأسمال من  100.000درهم الى
 1.000.000درهم بخلق  900حصة
جديدة بقيمة  1.000درهم للحصة
الواحدة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تمديد غرض الشركة الى استغالل
كراء تثمين ،التسيير عن طريق
التفويض وتدبير امللكيات الفالحية
واألرا�ضي الفالحية وبصفة عامة
جميع املجاالت الفالحية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تمديد غرض الشركة الى استغالل
كراء تثمين ،التسيير عن طريق
التفويض وتدبير امللكيات الفالحية
واألرا�ضي الفالحية وبصفة عامة
جميع املجاالت الفالحية
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :الشريك الوحيد قدم للشركة
 1.000.000درهم كمساهمة وحيدة
في رأسمال الشركة بصفة شريكا
وحيدا
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأسمال شركة  1.000.000درهم
مقسم الى  1.000حصة بقيمة 1.000
درهم للحصة الواحدة جميعها
محررة ومكتتبة نقدا ومخصصة
للسيدة باسعدون حبيبة بصفتها
شريك وحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
ماي  2022تحت رقم .822936
203I

CHICHAOUA GESTION
POTERIE BASMAT AL
 AKHAWAYNشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تفروخت جماعة أسيف املال -
BMA PARTNERS
 41000شيشاوة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
TRAMAB
إعالن متعدد القرارات
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
BMA PARTNERS
CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،
2133
CASABLANCA MAROC
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يوليوز  2022تم إعداد القانون « TRAMABشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
س-اطلس
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها االجتماعي 35 :شارع
SOCIETE EDDOUBAJI
الجندي توفيق عبد القادر الدار
باملميزات التالية:
TRANSPORT
شكل الشركة  :شركة ذات البيضاء  - -الدار البيضاء املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
«إعالن متعدد القرارات»
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الوحيد.
س-اطلس
.230679
تسمية الشركة متبوعة عند
الطابق االول الحي االداري شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي الطائف رقم  ،23000 ، 41بني مالل
 POTERIE BASMAT ALاملؤرخ في  07أبريل  2022تم اتخاذ
:
املغرب
SOCIETE EDDOUBAJI
القرارات التالية :
. AKHAWAYN

14487

 TRANSPORTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي أوالد عياد اوالد سليمان -
 23000بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
12913
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يونيو  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
EDDOUBAJI
:
.TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز  :املقاول
لنقل البضائع عبرالطرق الدولي
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي أوالد عياد اوالد سليمان -
 23000بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة70.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين الظوباجي 350 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أنس الظوباجي 350 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين الظوباجي عنوانه(ا)
اوالد عياد اوالد سليمان  23000بني
مالل املغرب.
السيد أنس الظوباجي عنوانه(ا)
اقصر غزافات شارع بغداد رقم 520
 23000بني مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد عبد العزيز صفي الدين
عنوانه(ا) حي املسيرة مركز البرادية
الفقيه بن صالح  23203فقيه بن
صالح املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .648
204I
CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE
KHEMISSET

SAN MASAR

إعالن متعدد القرارات

CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
 33شارع سيدي محمد ،15000 ،
الخميسات املغرب
« SAN MASARشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مصغرى
دوار ايت علي مو�سى ايت والل
القنصرة  - -الخميسات املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.29227
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  1000حصة اجتماعية من
السيد الصروي علي لفائدة السيد
الصروي ياسين و قبول استقالة
السيد الصروي علي من مهامه
كمسير للشركة و تعيين السيد
الصروي ياسين كمسير جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  7و  :8الذي ينص على
مايلي :تفويت  1000حصة اجتماعية
من السيد الصروي علي لفائدة
السيد الصروي ياسين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 10
يونيو  2022تحت رقم .269
205I

BMA PARTNERS

MYSTIC OCEAN SPA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MYSTIC OCEAN SPAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 15
طريق أزمور دار بوعزة الدار البيضاء
  27223الدار اليضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
544609
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MYSTIC OCEAN SPA
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
فضاء مخصصة للعالجات التجميلية
واملنتجع الصحي وغيرها من أجل
الرفاهية الفردية والجماعية ؛
تصنيع واستيراد وتخزين وترويج
وتوزيع األجهزة الطبية ومستحضرات
التجميل واملكمالت الغذائية في
املغرب وللتصدير ؛
بيع وشراء األجهزة الطبية
ومستحضرات التجميل واملكمالت
الغذائية ؛
الحصول على جميع براءات
االختراع والعالمات التجارية
والعمليات وحيازتها واستخدامها
والتنازل عنها ومساهمتها وحيازتها
وامتيازها واملساهمة في جميع
التراخيص لحساب الشركة ؛
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وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر
باألشياء املحددة أعاله أو التي يحتمل
أن تعزز تطوير الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :كلم 15
طريق أزمور دار بوعزة الدار البيضاء
  27223الدار اليضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ليلى لدغم  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ليلى لدغم عنوانه(ا)
تجزئة النورس رقم  380دار بوعزة
الدار البيضاء  27223الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى لدغم عنوانه(ا)
تجزئة النورس رقم  380دار بوعزة
الدار البيضاء  27223الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
ماي  2022تحت رقم .816813
206I
CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

�سي إف ليكسومبورڭ سيرڤـيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL
RES SOFIA PALMERAIE IMM
F N106, AV ABDELKRIM
KHETTABI RES SOFIA
PALMERAIE IMM F N106،
40000، MARRAKECH MAROC
�سي إف ليكسومبورڭ سيرڤـيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
رقم  24الطابق الرابع فضاء األبرار
 25شارع يعقوب املنصور كيليز -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127433
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها � :سي إف
ليكسومبورڭ سيرڤـيس.
غرض الشركة بإيجاز  - :مقاول
لتقديم الخدمات (تقديم خدمات
األشغال اإلدارية والسكرتارية
القانونية)..
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  24الطابق الرابع فضاء األبرار
 25شارع يعقوب املنصور كيليز -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 500.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة كومبانيي فيدسييغ
ڭروب  5.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة كومبانيي فيدسييغ ڭروب
عنوانه(ا) رقم  1شارع جون بيري
 2350ليكسومبورڭ ليكسومبورڭ.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جيردي ألين أ.رووز
عنوانه(ا) رقم  1شارع جون بيري
 2350ليكسومبورڭ ليكسومبورڭ
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السيد دانييل فرونسوا كرواز
عنوانه(ا) رقم  1شارع جون بيري
 2350ليكسومبورڭ ليكسومبورڭ
السيد تجاك بيفر عنوانه(ا)
رقم  1شارع جون بيري 2350
ليكسومبورڭ ليكسومبورڭ
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137795
207I
L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

KHEOPS KEFREN PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE
N°.5 RUE ABOU TAIB
ELMOUTANABI LOTS WALILI
AV DES F.A.R BUREAU N°.12
FES ، 30000، FES MAROC
 KHEOPS KEFREN PRIVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شقة رقم
 1الطابق األول  ،140شارع ابوبكر
الصديق م.ج فاس  30000 -فاس
اململكة املغربية.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.66231
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01فبراير  2022تقرر حل
 KHEOPS KEFREN PRIVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شقة رقم  1الطابق
األول  ،140شارع ابوبكر الصديق
م.ج فاس  30000 -فاس اململكة
املغربية نتيجة لعدم استأناف نشاط
الشركة.
و عين:
السيد(ة) حمو العيا�شي و
عنوانه(ا) فيال  94تجزئة املامونية
طريق صفرو فاس  30000فاس
اململكة املغربية كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  01فبراير  2022وفي شقة رقم
 1الطابق األول  ،140شارع ابوبكر
الصديق م.ج فاس  30000 -فاس
اململكة املغربية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  10مارس
 2022تحت رقم .1300/022
208I
LE PREMIER CONSEIL

KAZED INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
APPT 23 3°ETAGE IMM
AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 KAZED INVESTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب
رقم  14اقامة فجوة شارع الحسن
الثاني  2طريق الصويرة كليز مراكش
  40000مراكش املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
126855
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KAZED INVEST
غرض الشركة بإيجاز * :مباني ،
مطور عقارات
*تصميم وانجاز الدعامات
االشهارية والتقنية في مجال البنايات
واالعمال العمومية.

14489

*وسيط عقاري (الوساطة وحامل
مشاريع)
*مقاول أعمال مختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :املكتب
رقم  14اقامة فجوة شارع الحسن
الثاني  2طريق الصويرة كليز مراكش
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد زكريا بلحرفي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ايمان باعريب 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد زكريا بلحرفي
عنوانه(ا) حي املسيرة رقم  28شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب.
السيدة ايمان باعريب عنوانه(ا)
صوكوما  1رقم  915مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد زكريا بلحرفي
عنوانه(ا) حي املسيرة رقم  28شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27يونيو
 2022تحت رقم .137223
209I
LE PREMIER CONSEIL

AFRICAN ESCAPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
APPT 23 3°ETAGE IMM
AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
AFRICAN ESCAPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة رقم
 37الطابق الخامس عمارة عمارة حي
املنارة  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127411
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AFRICAN ESCAPE
غرض الشركة بإيجاز * :وكالة
سفر .
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
رقم  37الطابق الخامس عمارة عمارة
حي املنارة  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كيرت مهمت  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايدن ايليم  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كيرت مهمت عنوانه(ا)
تركيا  . .تركيا.
السيد ايدن ايليم عنوانه(ا)
اقامة داليا  2بلوك س الطابق رقم
 9امرشيش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كيرت مهمت عنوانه(ا)
تركيا  . .تركيا
السيد ايدن ايليم عنوانه(ا)
اقامة داليا  2بلوك س الطابق رقم
 9امرشيش  40000مراكش املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137769
210I
SOMIGEC

STÉ ORIENTAL FAHAMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet fiduciaire jalal

أماس برومو

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet fiduciaire jalal
rue khalid ibn el walid n)5 30
tanger tanger، 90000، tanger
maroc
أماس برومو شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ابو جابر
الطبري إقامة فلوريا بلوك ب ممحل
رقم  72طنجة  90000طنجة
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.128215
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05يوليوز  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.200.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «2.300.000
درهم» عن طريق  :رفع القيمة
اإلسمية لألسهم املوجودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  17يوليوز
 2022تحت رقم .255731
212I

SOMIGEC
Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°
7، 35000، Taza Maroc
 Sté Oriental Fahamaشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
األمل ،قطعة رقم  ،1393تازة -
 35000تازة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3445
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23ماي  2022تقرر حل
 Sté Oriental Fahamaشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة األمل ،قطعة رقم  ،1393تازة
ATAWHID HOLDING
  35000تازة املغرب نتيجة ألزمةالتوحيد هولدينڴ
اقتصادية ورقم املعامالت ضعيف.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
و عين:
الشريك الوحيد
السيد(ة) زعراوي رضوان و
تأسيس شركة
عنوانه(ا) تجزئة األمل بلوك  2رقم
ATAWHID HOLDING
 35000 120تازة املغرب كمصفي (ة)
QI SIDI GHANEM 1ER 111
للشركة.
ETAGE BUR 2 MARRAKECH ،
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 40000، MARRAKECH MAROC
بتاريخ  23ماي  2022وفي تجزئة
التوحيد هولدينڴ شركة ذات
األمل ،قطعة رقم  ،1393تازة -
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 35000تازة املغرب.
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي 111 :الحي
االبتدائية بتازة بتاريخ  14يوليوز الصناعي سيدي غانم الطابق األول
 2022تحت رقم .339
مكتب رقم  40000 - 2مراكش
املغرب
211I
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127065
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
التوحيد هولدينڴ.
غرض الشركة بإيجاز  :تعمل
الشركة لحسابها الخاص في وضع أو
إدارة األوراق املالية لديها معامالت
على األوراق املالية أو السيطرة على
الشركات
عنوان املقر االجتماعي 		 :
111الحي الصناعي سيدي
غانم الطابق األول مكتب رقم - 2
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشجعي سعد عنوانه(ا)
شارع اإلمام علي فيال ليمون حي
شتوي  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشجعي سعد عنوانه(ا)
شارع اإلمام علي فيال ليمون حي
شتوي  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .7301
213I

شركة ابهوش للخدمات

GLOBALCANADA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق
االول رقم  04العيون ،70010 ،
العيون املغرب
 GLOBALCANADAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي خط
الرملة  01شارع ادريس االول رقم
115العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
42415
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GLOBALCANADA
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير املعدات الصناعية.
تسويق معدات ومواد املختبرات.
صيانة وإصالح أجهزة املعامل
واألجهزة العلمية.
توزيع أدوات االختبار والقياس
والتحكم واملعايرة العاملة في
قطاعات النشاط التالية :الصناعات
الدوائية .الصناعات الغذائية.
صناعات الطاقة املتجددة .صحة.
الطاقة والبيئة.
إنجاز املشاريع الصناعية (تكامل،
تطوير  ،تجديد).… .
حلول تسجيل البيانات،
قدرات الحوسبة السحابية .تطوير
املعايير واالختبار والتفتيش وإصدار
الشهادات .االستشارات واملفاوضات.
أعمال مختلفة.
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عنوان املقر االجتماعي  :حي خط
الرملة  01شارع ادريس االول رقم
115العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فؤاد القطيبي  750 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة مباركة حسنة بن كيران :
 250حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد القطيبي عنوانه(ا)
 1883شارع بوسيه شقة  4مونتريال
 H1N2R6كيبيك كندا.
السيدة مباركة حسنة بن كيران
عنوانه(ا)  588بول براسارد شامبي
 J3L4L5كيبيك كندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد القطيبي عنوانه(ا)
 1883شارع بوسيه شقة  4مونتريال
 H1N2R6كيبيك كندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .2206/2022
214I
NJ BUSINESS

STE EXELA CLEAN

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 EXELA CLEANشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان 2
 117ب تجزئة رياض مليمون واد
فاس طريق مكناس  30000 -فاس
املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
73267
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.EXELA CLEAN
غرض الشركة بإيجاز  :التنظيف
بيعو شراء مواد التنظيف.
عنوان املقر االجتماعي  :دكان
 117 2ب تجزئة رياض مليمون واد
فاس طريق مكناس  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد انس املتوكل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد انس املتوكل عنوانه(ا)
شقة  12عمارة  4اقامة افران تجزئة
وئام حي املسيرة  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد انس املتوكل عنوانه(ا)
شقة  12عمارة  4اقامة افران تجزئة
وئام حي املسيرة  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .3776
215I

14491

Ste AQUA SALZARO SARL
السيد البشير بابوزيد عنوانه(ا)
AGA OPTICS SATL
تجزئة املسيرة الخضراء عمارة رقم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 72000 50السمارة املغرب
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Ste AQUA SALZARO SARL
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 09
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية ماي  2022تحت رقم .772/2022
رقم  04السمارة ،72000 ،السمارة
216I
املغرب
Ste AQUA SALZARO SARL
 AGA OPTICS SATLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
STE M CLAY SERVICE SARL
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحدة تجزئة العمران رقم 490
تعيين مسير جديد للشركة
الداخلة  73000 -الداخلة املغرب
Ste AQUA SALZARO SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
حي محمد بن عبدهللا زنقة املحمدية
املحدودة
رقم  04السمارة ،72000 ،السمارة
رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب
21461
STE M CLAY SERVICE SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 26يوليوز  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة فاقر
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية رقم  72000 - 16السمارة املغرب.
املحدودة باملميزات التالية:
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
.1861
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AGA :املؤرخ في  03نونبر  2021تم تعيين
.OPTICS SATL
مسير جديد للشركة السيد(ة)
غرض الشركة بإيجاز  :بصريات بلحنين ياسر كمسير وحيد
بيع و صيانة االت البصريات .
تبعا إلقالة مسير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحدة تجزئة العمران رقم  490االبتدائية بالسمارة بتاريخ  08دجنبر
الداخلة  73000 -الداخلة املغرب 2021 .تحت رقم .512/2021
املدة التي تأسست من أجلها
217I
الشركة  99 :سنة .
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
SOMECONAV
درهم ،مقسم كالتالي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد البشير بابوزيد 1.000 :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية FIDUCIAIRE BALANCE D’ORsarlau
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البشير بابوزيد عنوانه(ا) BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
تجزئة املسيرة الخضراء عمارة رقم RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 72000 50السمارة املغرب.
 SOMECONAVشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
املسؤولية املحدودة

الجريدة الرسمية

14492

وعنوان مقرها اإلجتماعي الجماعة
القروية أهل أنجاد طريق الجزائر 9
الكيلومتر  60000 -وجدة اململكة
املغربية.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11107
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«الجماعة القروية أهل أنجاد طريق
الجزائر  9الكيلومتر 60000 -
وجدة اململكة املغربية» إلى «املتجر
 2مسجد بيت املقدس حي القدس
طريق البراق  60000 -وجدة اململكة
املغربية».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .1983
218I
ESPACE CONSULTING

ARESMA PRIVEE
إعالن متعدد القرارات

ESPACE CONSULTING
AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10
BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC
« ARESMA PRIVEEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :عمارة 3
شقة  3زنقة حنين الطابق األول ؛
أكدال  10080 -الرباط املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.155801
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت الحصص:فوت السيد
 CHECHIN VASILYو السيدة
 TOLSTUKHINA MARIIAعلى
التوالي  800و  200حصة إلى السيد
NUTCALOV SHAMIL

قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
إستقالة السيد CHECHIN VASILY
من منصبه كمسير للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد KORNEEV LEV
كمسير جديد للشركة ملدة مفتوحة
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :تغيير الشكل القانوني للشركة
 :الشركة ذات املسؤولية املحدودة
أصبحت شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
حذف النشاط « خدمات الترجمة»
من الغرض اإلجتماعي
قرار رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشركة ذات املسؤولية املحدودة
أصبحت شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
حذف النشاط « خدمات الترجمة»
من الغرض اإلجتماعي
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
توزيع الحصصNUTCALOV :
ح  1000حصة
SHAMIL
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد KORNEEV LEV
كمسير جديد للشركة ملدة مفتوحة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .126389
219I
LKHALDICONSEILS

STE NESRINZAITON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
N°634 BUREAU N°4 ETAGE
2 QUARTIER AL MASSAR
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
STE NESRINZAITON SARL
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم االبتدائية بسطات بتاريخ  13يوليوز
 1حي القسم زنقة عمان بلوك ب  2022تحت رقم .657/22
الرقم  7سطات  26000 -سطات
220I
املغرب
CABINET ACHAWR
تأسيس شركة ذات املسؤولية
JEAAIDI BTP sarl au
املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
7107
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CABINET ACHAWR
 02يوليوز  2022تم إعداد القانون
TANGER BD MED 05 °24
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،
املحدودة باملميزات التالية:
90000، tanger maroc
شكل الشركة  :شركة ذات
 JEAAIDI BTP sarl auشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تسمية الشركة متبوعة عند
الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
وعنوان مقرها اإلجتماعي
.NESRINZAITON SARL
طريق الرباط مجمع العرفان
غرض الشركة بإيجاز  :الفالحة.
عنوان املقر االجتماعي  :متجر  GH24E9Z2JA IMM9الطاق 2
رقم 160طنجة  90000 -طنجة
رقم  1حي القسم زنقة عمان بلوك
املغرب
ب الرقم  7سطات  26000 -سطات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الشركة  99 :سنة .
129011
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سميرة معتز  700 :حصة  17يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الحق معتز  300 :محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
 األسماء الشخصية والعائليةمسؤولية محدودة ذات الشريك
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سميرة معتز عنوانه(ا) حي الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
القسم زنقة عمان الرقم  7سطات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 26000سطات املغرب.
السيد عبد الحق معتز عنوانه(ا) .JEAAIDI BTP sarl au
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
حي القسم زنقة عمان بلوك ب الرقم
البناء واألعمال املتنوعة..
 7سطات  26000سطات املغرب.
عنوان املقر االجتماعي :
األسماء الشخصية والعائلية
طريق الرباط مجمع العرفان
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سميرة معتز عنوانه(ا) حي  GH24E9Z2JA IMM9الطاق 2
القسم زنقة عمان الرقم  7سطات رقم 160طنجة  90000 -طنجة
املغرب.
 26000سطات املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الجعيدي عبد الحكيم
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الجعيدي عبد الحكيم
عنوانه(ا) مدشر اوالد عنتر قيادة
احد غربية اصيلة طنجة 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجعيدي عبد الحكيم
عنوانه(ا) مدشر اوالد عنتر قيادة
احد غربية اصيلة طنجة 90000
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .7219
221I
IL CONSIGLIO SARLAU

SILVER BOX

إعالن متعدد القرارات

IL CONSIGLIO SARLAU
Massira 2 N° 601 1ER ETAGE
plateau N°6 MARRAKECH ،
 ،40000مراكش املغرب
« SILVER BOXشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي208 :
املنطقة الصناعية سيدي غانم
طريق اسفي الطابق الثاني رقم 3
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.112827
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
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قرار رقم تفويت الحصص :الذي
ينص على مايلي :املصادقة على
تفويت السيد مهتاش مهدي 500
حصة إجتماعية من اصل 500
اململوكة له لفائدة السيد فالحي
يحيى
قرار رقم استقالة و تعيين املسير:
الذي ينص على مايلي :املصادقة على
استقالة املسير السيد مهتاش مهدي
و استمرار السيد فالحي يحيى كمسير
وحيد لشركة
قرار رقم التوقيع  :الذي ينص
على مايلي :املصادقة على التوقيع
الحصري لسيد فالحي يحيى املسير
الوحيد لشركة على جميع الوثائق
مع املؤسسات املالية و املؤسسات
اإلدارية األخرى
قرار رقم تحويل الشركة :الذي
ينص على مايلي :بعد انسحابه من
الشركة  ،قررت الجمعية العامة
تحويل الشركة من شركة SARL
(مع شريكين) إلى ( SARL AUشريك
واحد).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم البند  :6الذي ينص على
مايلي :يملك السيد فالحي يحيى
الشريك الوحيد  100000درهم
مجموع رأسمال لشركة
بند رقم البند  :7الذي ينص
على مايلي :يملك السيد فالحي
يحيى الشريك الوحيد  1000حصة
إجتماعية بمقدار  100درهم للحصة
بند رقم البند  :14الذي ينص على
مايلي :السيد فالحي يحيى كمسير
وحيد لشركة ملدة غير محدودة
بند رقم البند  :16الذي ينص
على مايلي :التوقيع الحصري لسيد
فالحي يحيى املسير الوحيد لشركة
على جميع الوثائق مع املؤسسات
املالية و املؤسسات اإلدارية األخرى
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .137352
222I

14493

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

SOCEITE BBIND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING
N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN
FES ، 30000، FES MAROC
 SOCEITE BBINDشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي رشيد رقم  06رقم 55
زنقة تقدم حي املرينين سيدي
ابراهيم فاس  30000فاس.
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54711
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد SOCEITE
 BBINDمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي رشيد رقم  06رقم  55زنقة
تقدم حي املرينين سيدي ابراهيم
فاس  30000فاس .املغرب نتيجة ل
 :عدم النشاط .
و حدد مقر التصفية ب شارع
موالي رشيد رقم 30000 - 06
فاس .املغرب.
و عين:
السيد(ة) زينب الحميدي و
عنوانه(ا) حي الرا شيد ية زنقة 06
رقم  09زواغة العليا فاس 30000
فاس .املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2941
223I
LB COMPTA

GROUPE H.B.R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

LB COMPTA
RESIDENCE BASMA 1 IMM
27 N 2 AIN SBAA ، 20300،
CASABLANCA MAROC
 GROUPE H.B.Rشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة ديار
العالم تجزئة  61الطابق  2الشقة
رقم  6تيط مليل  29640 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.369587
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد GROUPE H.B.R
مبلغ رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة ديار العالم
تجزئة  61الطابق  2الشقة رقم 6
تيط مليل  29640 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :الحل املبكر
للشركة.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
ديار العالم تجزئة  61الطابق 2
الشقة رقم  6تيط مليل 29640 -
الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) بدر محمودي و
عنوانه(ا) مركز سيدي مو�سى بن علي
 28814املحمدية املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود
و الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .831134
224I
PUSH CENTER

MBI SOFT CONNECT
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

PUSH CENTER
CASABLANCA CASA، 20000،
CASA MAROC
MBI SOFT CONNECT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
جورج ساند العمارة  . 3الطابق 2
املكتب رقم  8حي فال فلوري الدار
البيضاء الدار البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.480133
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد MBI SOFT
مبلغ
CONNECT SERVICES
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة جورج ساند
العمارة  . 3الطابق  2املكتب رقم 8
حي فال فلوري الدار البيضاء الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :تداعيات اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
جورج ساند العمارة  . 3الطابق 2
املكتب رقم  8حي فال فلوري الدار
البيضاء الدار البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.

و عين:
السيد(ة) زينب بدر و عنوانه(ا)
زنقة جورج ساند العمارة  . 3الطابق
 2املكتب رقم  8حي فال فلوري
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830816
225I
IL CONSIGLIO SARLAU

SILVER BOX SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

IL CONSIGLIO SARLAU
Massira 2 N° 601 1ER ETAGE
plateau N°6 MARRAKECH ،
 ،40000مراكش املغرب
 SILVER BOX SARLAUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 208
املنطقة الصناعية سيدي غانم
طريق اسفي الطابق الثاني رقم 3
مراكش املغرب  40000 -مراكش
املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.112827
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أبريل  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «شراء و بيع
املنتجات الطبيعية و مستحضرات
التجميل و التسليم املنزلي استراد
و تصدير املنتجات الطبيعية و
مستحضرات التجميل» إلى «التجارة
والتوصيل للمنازل والتسوق والتجارة
اإللكترونية.
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تصنيع وتسويق املنتجات
الطبيعية والحرفية والتقليدية
استراد و تصدير».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .137352
226I

PRESCOF

STE SOMAWA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

PRESCOF
Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،
14000، Kénitra Maroc
 STE SOMAWAشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
ENERGIE ELECTRIQUE DE TAHADDART EET
وعنوان مقرها اإلجتماعي 403
الطاقة الكهربائية لتهدارت
الوفاء  14000 - 2القنيطرة املغرب.
شركة املساهمة
حل شركة
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
ENERGIE ELECTRIQUE DE
.42661
TAHADDART EET
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو  2022تقرر حل
CENTRE IBN BATOUTA, AV,
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
YOUSSEF IBN TACHEFINE
 SOMAWA 3EME ETAGE BUREAU B3.10مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 403
TANGER,25 ، 90000، TANGER
الوفاء  14000 - 2القنيطرة املغرب
MAROC
نتيجة ل  :تصفية ودية.
الطاقة الكهربائية لتهدارت شركة
و حدد مقر التصفية ب 403
املساهمة
الوفاء  14000 - 2القنيطرة املغرب.
و عين:
وعنوان مقرها اإلجتماعي .25
السيد(ة) محمد أيت وزار و
مركز ابن بطوطة ,شارع يوسف بن
عنوانه(ا)  631بلوك م أوالد أوجيه
تاشفين ,الطابق الثالث ,مكتب رقم
 14000القنيطرة املغرب كمصفي
ب 3.10.طنجة  90000طنجة
(ة) للشركة.
املغرب.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
خفض رأسمال الشركة
على الصالحيات املخولة لهم محل
رقم التقييد في السجل التجاري
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
.19255
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
املؤرخ في  16يونيو  2022تم
يوليوز  2022تحت رقم .91984
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
228I
قدره « 204.110.000درهم» أي
AUDINORD SARL
من « 510.270.000درهم» إلى
BOAT AND YACHT
« 306.160.000درهم» عن طريق :
PLAISANCE
تخفيض عدد األسهم.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بطنجة بتاريخ  30يونيو
AUDINORD SARL
 2022تحت رقم .255322
رقم  ،58الطابق السادس ،إقامة
 227Iلينا ،زاوية شارع محمد الخامس،
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شارع طان طان وحي لبنان ،
TANGER MAROC ،90000
BOAT AND YACHT PLAISANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
السالم بن بوحوت تجزئة عشوب 3
التقسيمة  104الطابق األول رقم 1
على اليسار  90000 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
129087
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BOAT :
. AND YACHT PLAISANCE
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
وبيع قوارب النزهة ولوازمها الخاصة
بالنشاط وتنظيم الرحالت البحرية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع عبد
السالم بن بوحوت تجزئة عشوب 3
التقسيمة  104الطابق األول رقم 1
على اليسار  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد بنكيران  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سليم بنكيران  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد بنكيران عنوانه(ا)
زنقة االمام القسطالني ع أتيسة رقم
 90000 10طنجة املغرب.
السيد سليم بنكيران عنوانه(ا)
فرنسا  75014باريس فرنسا.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد بنكيران عنوانه(ا)
زنقة االمام القسطالني ع أتيسة رقم
 90000 10طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم . 255749
229I
fiduconsejo

MOYO DECOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduconsejo
av allal fassi res yasmina bloc
b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc
 MOYO DECORشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بالطابق االر�ضي بحي راس لوطا زنقة
د  55رقم  19الفنيدق 93000 -
الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31909
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MOYO DECOR
غرض الشركة بإيجاز  :عمال
طالء.
• أعمال أو تشييد متنوعة.
• التوريد والتوزيع والتجارة.
أعمال التطوير
•
• بيع وتأجير مواد ومعدات البناء.
• مطور عقاري.
• التجارة في مواد البناء
والتوريدات.
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•استيراد و تصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
بالطابق االر�ضي بحي راس لوطا زنقة
د  55رقم  19الفنيدق 93000 -
الفنيدق املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فؤاد القسمي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بشرى القسمي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد القسمي عنوانه(ا) حي
راس لوطا زنقة  55رقم  19الفنيدق
 93000الفنيدق املغرب.
السيدة بشرى القسمي عنوانه(ا)
حي راس لوطا زنقة  55رقم 19
الفنيدق  93000الفنيدق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد القسمي عنوانه(ا) حي
راس لوطا زنقة  55رقم  19الفنيدق
 93000الفنيدق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .1575
230I
 ABADAY TRAVAUX SARL-AUاباداي طرافو

CREATIVE 3DWALL
SARL-AU

كرياتيف طروادوول
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CREATIVE 3DWALL SARL-AU
كرياتيف طروادوول
شارع العوامة تجزئة املجد رقم
 868اقامة تادارت  20الطابق
األر�ضي رقم ، 61/TF N °: 12526 3
 ،90080طنجة املغرب
CREATIVE 3DWALL SARL-AU
كرياتيف طروادوول

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
العوامة تجزئة املجد رقم  868اقامة
تادارت  20الطابق األر�ضي رقم TF 3
 90080 - 61/N °: 12526طنجة
املغرب  90080 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
128807
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
CREATIVE 3DWALL SARL-AU
كرياتيف طروادوول.
غرض الشركة بإيجاز  :التصميم
والتصنيع اإلضافي .البالستيك أو
املعدن والطباعة ثالثية األبعاد
استيراد و تصدير التجارة بشكل عام. الشراء والبيع بالتجزئة أوبالجملة .
 تجارة األثاث والتجهيزاتومنتجات الديكور.
أعمال مختلفة.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
العوامة تجزئة املجد رقم  868اقامة
تادارت  20الطابق األر�ضي رقم TF 3
 N °: 12526/61 - 90080طنجة
املغرب  90080 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة البقالي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة البقالي عنوانه(ا)
تجزئة املجد زنقة  11رقم 195
 90080طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة البقالي عنوانه(ا)
تجزئة املجد زنقة  11رقم 195
 90080طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  05يوليوز
 2022تحت رقم .255467
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DAMO CONSULTING SARL

M.E PACKAGING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
AV PASTEUR 1° ETG N°18 54
TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC
 M.E PACKAGING SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
رزق  6طريق املطار رقم 90000 - 6
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
129033
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها M.E :
.PACKAGING SARL
غرض الشركة بإيجاز  :التعبئة
و خدمات التغليف  ،جميع األعمال
املخصصة لالستخدام الصناعي و
الطباعة.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
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رزق  6طريق املطار رقم 90000 - 6
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حكيم الشطبي  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد وليد مكروم  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد حكيم الشطبي  50 :حصة
اجتماعية من اصل  100حصة
بقيمة  50.000درهم.
السيد وليد مكروم  50 :حصة
اجتماعية من اصل  100حصة
بقيمة  50.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حكيم الشطبي عنوانه(ا)
 32تجزئة العالية  24152 05البير
الجديد املغرب.
السيد وليد مكروم عنوانه(ا) حي
البرانص  2شارع الغابة الدبلوماسية
تجزئة السعادة رقم 90000 70
office 59
طنجة املغرب.
PIMO AUTO
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد وليد مكروم عنوانه(ا) حي
تأسيس شركة
البرانص  2شارع الغابة الدبلوماسية
office 59
تجزئة السعادة رقم 90000 70
59bd zerktouni 8em etg N° 24 ،
طنجة املغرب
20360، casablanca maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 PIMO AUTOشركة ذات مسؤولية
التجارية بطنجة بتاريخ  12يوليوز
الوحيد
الشريك
ذات
محدودة
EL ADARISSA COSEILS SARL
 2022تحت رقم .255686
شارع
59
اإلجتماعي
مقرها
وعنوان
DIYAR SANHAJI
232I
24
رقم
8
الطابق
الزرقطوني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 20360الدار البيضاء املغرب
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤولية
حل شركة
SOMECONAV
محدودة ذات الشريك الوحيد
EL ADARISSA COSEILS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
BD HASSAN 2 IMM SALWA N4
إنشاء فرع تابع للشركة
549407
2EME ETAGE BENI MELLAL
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في BENI MELLAL، 23000، BENI
sarlau
 20 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5يونيو  2022تم إعداد القانون
MELLAL MAROC
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Apptاألسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 DIYAR SANHAJIشركة ذات
 N°2 ، 60000، OUJDA MAROCمحدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
 SOMECONAVشركة ذات
باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 2
مسجد بيت املقدس حي القدس
طريق البراق  60000 -وجدة اململكة
املغربية.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11107
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
 SOMECONAVو الكائن بالعنوان
الجماعة القروية أهل أنجاد طريق
الجزائر  9الكيلومتر بوشطاط -
 60000وجدة اململكة املغربية و
املسير من طرف السيد(ة) امللحاوي
و امللحاوي عبد هللا و محمد بن عبد
القادر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .1983
233I

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PIMO :
.AUTO
غرض الشركة بإيجاز  :شراء
وبيع واستيراد قطع غيار السيارات
والشاحنات املستعملة والجديدة.
عنوان املقر االجتماعي  59 :شارع
الزرقطوني الطابق  8رقم - 24
 20360الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سرغات كمال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سرغات كمال عنوانه(ا)
فيال السالم طريق اشقار 90000 35
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سرغات كمال عنوانه(ا)
فيال السالم طريق اشقار 90000 35
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ -
تحت رقم .-
234I
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
التاني حي الجبلية بلوك  4رقم  7بني
مالل  23000بني مالل املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.8027
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد DIYAR SANHAJI
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
التاني حي الجبلية بلوك  4رقم  7بني
مالل  23000بني مالل املغرب نتيجة
ل  :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب الطابق
التاني حي الجبلية بلوك  4رقم  7بني
مالل  23000بني مالل املغرب.
و عين:
السيد(ة) املصطفى صنهاجي و
عنوانه(ا) الطابق التاني حي الجبلية
بلوك  4رقم  23000 7بني مالل
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :الطابق التاني حي الجبلية بلوك 4
رقم  7بني مالل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .621
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STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

الديداني تر افو سارل

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU
MARJE KHELAL AIN MELOUL
CENTRE COMMERCIAL
WILA CENTER BUREAU N°23
TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

الجريدة الرسمية

الديداني ترافو سارل شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6imp
1حي الديزة شارع مصمودة مرتيل -
 53150مرتيل مرتيل
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31919
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الديداني ترافو سارل.
غرض الشركة بإيجاز  :انجاز
البناء.
عنوان املقر االجتماعي 6imp :
1حي الديزة شارع مصمودة مرتيل -
 53150مرتيل مرتيل .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد الضيضاني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد الضيضاني
عنوانه(ا) حي الديزة شارع مصمودة
مرتيل  93150مرتيل املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد الضيضاني
عنوانه(ا) حي الديزة شارع مصمودة
مرتيل  93150مرتيل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .1580
236I

14497
CHANASRI TRANS

KB Compta

NAJMA MEUBLES

PHARMACIE MAZHAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

NAJMA MEUBLES
إقامة التنمية عمارة  8طابق  3رقم
 43مغوغة الكبيرة طنجة ،90070 ،
طنجة املغرب
 NAJMA MEUBLESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
امنية شارع الشهيد العلمي تغزوتي -
 90700طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.58813
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد NAJMA MEUBLES
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة امنية شارع
الشهيد العلمي تغزوتي 90700 -
طنجة املغرب نتيجة ل  :توقف
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
امنية شارع الشهيد العلمي تغزوتي -
 90070طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) حسين أقشاش و
عنوانه(ا) تجزئة امنية شارع الشهيد
العلمي تغزوتي  90700طنجة 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  12يوليوز
 2022تحت رقم .255689
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB Compta
 38زنقة التاهيتي شارع الحسن
الثاني  ،10060 ،الرباط املغرب
 PHARMACIE MAZHARشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 127
امل  3اضافي حي يعقوب املنصور -
 10000الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
161579
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 MAZHAR
غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 127
امل  3اضافي حي يعقوب املنصور -
 10000الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 2.500.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مزهار نادية  :تحويل
الصيدلية من شخص ذاتي الى شركة
بقيمة  2.500.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية
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السيدة مزهار نادية عنوانه(ا)
قطاع  19بلوك أ رقم  19حي الرياض
 10100الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مزهار نادية عنوانه(ا)
قطاع  19بلوك أ رقم  19حي الرياض
 10100الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .6010
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MARRAKECH BY MED TRAVELS SARL AU

MARRAKECH BY MED
TRAVELS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :شارع
حومان الفطواكي املحاميد  ،عمارة
 21/20رقم  6الطابق األول  ،مراكش
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بنعيد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بنعيد عنوانه(ا)
أسكجور املحاميد  ،9اإلمام اسهيلي
عمارة إ شقة  ، 21مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بنعيد عنوانه(ا)
أسكجور املحاميد  ،9اإلمام اسهيلي
عمارة إ شقة  ، 21مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  17يونيو
 2022تحت رقم .136911
239I

MARRAKECH BY MED
TRAVELS SARL AU
مراكش  ،40000 ،مراكش املغرب
MARRAKECH BY MED
 TRAVELSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
حومان الفطواكي املحاميد  ،عمارة
 20/21رقم  6الطابق األول ،
PREMIUM FINANCE
مراكش  40000 -مراكش املغرب
SAYOM
تأسيس شركة ذات مسؤولية
إعالن متعدد القرارات
محدودة ذات الشريك الوحيد
PREMIUM FINANCE
رقم التقييد في السجل التجاري :
APPARTEMENT N° 7
126557
IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SGT LEVET ET FERKLE
 01يونيو  2022تم إعداد القانون
MARRAKECH. ، 40000،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
MARRAKECH MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
« SAYOMشركة ذات املسؤولية
باملميزات التالية:
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها االجتماعي :الطابق
السفلي امللكية املسمات تامنصورت
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند الشطر  2ي -114جماعة حربيل
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :تمنصورت  40000 -مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
MARRAKECH BY MED TRAVELS
ي
غرض الشركة بإيجاز  :النقل رقم التقييد في السجل التجار :
.98621
السياحي.
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تحرير  750000درهم من
رصيد رأسمال الشركة الغير املدفوع
 ،درهم (سبعمائة وخمسون ألف
درهم) مساهمة نقدية وتبعا لذلك تم
تعديل مقتضيات النظام األسا�سي.
هو املبلغ الذي تم إيداعه بالكامل
ً
وفقا للقانون في حساب مغلق باسم
الشركة .يتم تحرير باقي رأس املال
أي  1،500،000.00درهم بقرار من
املسير خالل مدة ال تتجاوز خمس
سنوات من قيد الشركة في السجل
التجاري.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :سبق أن ذكر ما يل ي : 1أثناء
إنشاء الشركة حدد رأس مالها
بمبلغ ( )3،000،000ثالثة ماليين
دره م .وهي مقسمة إلى ثالثين ألف
( )30.000حصة بقيمة مائة ()100
درهم لكل منها  ،تحمل األرقام من 1
إلى  ، 30000مكتتب بها  ،مدفوعة
حتى ¼ تعود بالكامل إلى الشريك ال
: 2
وحيد.
بتاريخ  :15/7/2022قرر الشريك
الوحيد تحرير سبعمائة وخمسون
ً
ألف درهم (750.000).نقدا نتيجة
لذلك  ،تم تحديد رأس مال بمبلغ
ً
مقسمة على
3،000،000.00
 30،000حصة محررة  .2/4ويتم
تحرير باقي رأس املال بقرار من املسير
خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات
ي.
من قيد الشركة فيالسجل التجار 
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .137825
240I

FC PLUS

HI-TECH NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FC PLUS
BOURGOGNE RUE RAGRAGA
RES LA CORNICHE APPT
N°1 RDC IMM 2 ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 HI-TECH NEGOCEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية
،82الطابق الرابع رقم  16شارع
بالمي  2000 -البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.24284
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد HI-TECH
 NEGOCEمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
زنقة سمية ،82الطابق الرابع رقم
 16شارع بالمي  2000 -البيضاء
املغرب نتيجة ل  COVID-19 :األزمة
الوبائية.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
سمية ،82الطابق الرابع رقم 16
شارع بالمي  2000 -الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
ز
السيد(ة) أيوب ر قي و عنوانه(ا)
أفريقيا زنقة  22رقم 2000 3
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
يوليوز  2022تحت رقم .831503
241I

الجريدة الرسمية
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14499

MACOSIS CONSULTING

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

STE DADOUCH SERVICES
ET TRAVAUX

MOROCCAN FRUIT
»COMPANY «MFC

BCI CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE
LAKHDER GHILANE BD
CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES
MAROC
STE DADOUCH SERVICES ET
 TRAVAUXشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مركز
حمرية الوادين اوالد ميمون موالي
يعقوب  30000 -فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.57899
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23ماي  2022تقرر حل
STE DADOUCH SERVICES ET
 TRAVAUXشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي مركز حمرية الوادين
اوالد ميمون موالي يعقوب 30000 -
فاس املغرب نتيجة لصعوبات مالية.
و عين:
السيد(ة) هشام دادوش و
عنوانه(ا) مركز حمرية الوادين اوالد
ميمون موالي يعقوب  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  23ماي  2022وفي مركز حمرية
الوادين اوالد ميمون موالي يعقوب -
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .2962/022
242I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
Av. Hassan II & Malik Ibn
Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
MOROCCAN FRUIT COMPANY
 »«MFCشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،14شارع
موالي اسماعيل الطابق  2رقم - 8
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.78659
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
MOROCCAN FRUIT COMPANY
 »«MFCمبلغ رأسمالها 100.000,00
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ،14
شارع موالي اسماعيل الطابق  2رقم
 90000 - 8طنجة املغرب نتيجة ل :
توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  ،14شارع
موالي اسماعيل الطابق  2رقم - 8
 90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد املومن األشقر و
عنوانه(ا) تجزئة شعبان  1عمارة
 1000الشقة رقم 92000 12
العرائش 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  05يوليوز
 2022تحت رقم .255486
243I

SOCIETE EXPORTMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUREAU COMPTABLE
ET INVESTISEMENT BCI
CONSULTING
AV ABDELKRIM EL KHATABI
BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
SOCIETE EXPORTMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 14عمارة اطلس سانتر بريميوم 172
شارع عبد الكريم الخطابي جليز -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127401
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يونيو  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 EXPORTMA SARL
غرض الشركة بإيجاز  :تصدير
واستيراد
إدارة العمليات التجارية شراء بيع
وتأهيل
تجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  14عمارة اطلس سانتر بريميوم
 172شارع عبد الكريم الخطابي جليز
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد موالي ادريس صوصو
العلوي  500 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيدة ياسمين ضليعة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي ادريس صوصو
العلوي عنوانه(ا)  17وستفيلد رواد
ميل هيل لندن اململكة املتحدة
 250329لندن اململكة املتحدة.
السيدة ياسمين ضليعة عنوانه(ا)
 17وستفيلد رواد ميل هيل لندن
اململكة املتحدة  250329لندن
اململكة املتحدة.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي ادريس صوصو
العلوي عنوانه(ا)  17وستفيلد رواد
ميل هيل لندن اململكة املتحدة
 250329لندن اململكة املتحدة
السيدة ياسمين ضليعة عنوانه(ا)
 17وستفيلد رواد ميل هيل لندن
اململكة املتحدة  250329لندن
اململكة املتحدة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137762
244I
PREMIUM FINANCE

KASBAH ROSEVILLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE
APPARTEMENT N° 7
IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
SGT LEVET ET FERKLE
MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 KASBAH ROSEVILLEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

14500

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
موالي عبد املالك ايت سدرات
السهل الغربية  45000 -تنغير
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3725
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بوخريج محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .588
245I

انشات الشركة في خضم جائحة
كورونا ولم تسطع ان تحقق الهدف
الدي انشات من اجله بسبب قيود
الجائحة وانعدام التمويل.
و حدد مقر التصفية ب رقم 34
زنقة عبد الرحمان املجدوب حي
طارق  1فاس  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) االءدري�سي امحمد و
عنوانه(ا)  16الزنقة  3بالد مقران
املصلى  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  27يونيو
 2022تحت رقم .2740
246I

حل شركة

FIDUCIAIRE PASSION

COMTA SAF FIDUCIAIRE

TRANSPORT SAIS
«M.T.S.»MANUTENTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة  13العمارة  23الطابق 2
زنقة الزرقطوني فاس APPT 13
IMM 23 RUE ZERKTOUNI،
 ،30000فاس FESاملغربMAROC
TRANSPORT SAIS
 «M.T.S.»MANUTENTIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 34
زنقة عبد الرحمان املجدوب حي
طارق  1فاس  30000 -فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.64147
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  30ماي 2022
تقرر حل شركة ذات املسؤولية
TRANSPORT SAIS
املحدودة
 «M.T.S.»MANUTENTIONمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  34زنقة عبد
الرحمان املجدوب حي طارق  1فاس
 30000 -فاس املغرب نتيجة ل :

آوجام ترونسبور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE PASSION
AMAL 3 RUE 20 N° 13
SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC
آوجام ترونسبور شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي آمال 3
زنقة  20رقم  13سيدي البرنو�صي -
 20600الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.304127
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد آوجام ترونسبور
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي آمال 3
زنقة  20رقم  13سيدي البرنو�صي -
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
 20600الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :االنحالل املبكر نظرا لصعوبات التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3064/2022
إقتصادية.
248I
و حدد مقر التصفية ب زنقة 20
رقم  156سالم  2أهل لغالم آن�سي
EL FACHTALI CONSEIL
الدار البيضاء  20600 -الدار البيضاء
MARAGRIB
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عين:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
السيد(ة) محمد آرمي�شي و
EL FACHTALI CONSEIL
عنوانه(ا) زنقة  20رقم  156سالم
 2أهل لغالم آن�سي  20600الدار رياض نوال حي سينكو شارع مزدلفة
عمارة ج الطابق  4الشقة د ، 8
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة  MARRAKECH ،40000املغرب
على الصالحيات املخولة لهم محل  MARAGRIBشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املخابرة و محل تبليغ العقود و
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :زنقة 20
عالل الفا�سي مجمع السكن حبوس
رقم  156سالم  2أهل لغالم آن�سي
2عمارة أ شقة  21مراكش 40000 -
الدار البيضاء
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
رقم التقييد في السجل التجاري
يونيو  2022تحت رقم .827856
.116795
247I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19ماي  2022تم تحويل
ATLAS AUDICOFISC SARL AU
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
HIGHEST PROCESS
«شارع عالل الفا�سي مجمع السكن
PROTECTION
حبوس 2عمارة أ شقة  21مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدودة
  40000مراكش املغرب» إلى «158تعيين مسير جديد للشركة
مكتب  41حي الصناعي بالطابق
ATLAS AUDICOFISC SARL AU
األول سيدي غانم  40000 -مراكش
زنقة العربية السعودية – رقم
املغرب».
العمارة  20-الطابق األول رقم ، 5
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،30000فاس مغرب
التجارية بمراكش بتاريخ  12يوليوز
HIGHEST PROCESS
 2022تحت رقم .137688
 PROTECTIONشركة ذات
249I
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
EL FACHTALI CONSEIL
سارة ضاية افراح رقم  13الزهور
MARAGRIB
فاس  30000 -فاس املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة
رفع رأسمال الشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار
EL FACHTALI CONSEIL
.70155
رياض نوال حي سينكو شارع مزدلفة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عمارة ج الطابق  4الشقة د ، 8
املؤرخ في  23يونيو  2022تم تعيين  MARRAKECH ،40000املغرب
مسير جديد للشركة السيد(ة) أبالي  MARAGRIBشركة ذات املسؤولية
املحدودة
أحمد كمسير وحيد تبعا إلقالة مسير.
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
NOVA PINTO
عالل الفا�سي مجمع السكن حبوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
2عمارة أ شقة  21مراكش 40000 -
تأسيس شركة
مراكش املغرب.
GECAFISC
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
RUE MOHAMED EL 26
.116795
QUORRI ETG 1 APPT 5
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CASABLANCA ، 20250،
املؤرخ في  19ماي  2022تم رفع
CASABLANCA MAROC
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
 NOVA PINTOشركة ذات
« 850.000درهم» أي من «200.000
املسؤولية املحدودة
درهم» إلى « 1.050.000درهم» عن وعنوان مقرها اإلجتماعي  265شارع
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
عينية.
 20670الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بمراكش بتاريخ  12يوليوز
املحدودة
 2022تحت رقم .137688
رقم التقييد في السجل التجاري :
250I
549691
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
EL FACHTALI CONSEIL
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
MARAGRIB
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
تعيين مسير جديد للشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
EL FACHTALI CONSEIL
رياض نوال حي سينكو شارع مزدلفة املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
عمارة ج الطابق  4الشقة د ، 8
 MARRAKECH ،40000املغرب اإلقتضاء بمختصر تسميتها NOVA :
 MARAGRIBشركة ذات املسؤولية . PINTO
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع و
املحدودة
تسويق الصباغة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عنوان املقر االجتماعي 265 :
عالل الفا�سي مجمع السكن حبوس
2عمارة أ شقة  21مراكش  40000 -شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20670الدارالبيضاء املغرب.
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
تعيين مسير جديد للشركة
الشركة  99 :سنة .
رقم التقييد في السجل التجاري
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
.116795
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمود السبيوي 400 :
املؤرخ في  19ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مهدي برادة السوني 300 :
نورالدين صالح الدين كمسير آخر
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تبعا إلقالة مسير.
الشركة URBA FINANCE : 300
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  12يوليوز حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 2022تحت رقم .137688
 األسماء الشخصية والعائلية 251Iوصفات ومواطن الشركاء :
GECAFISC

14501

تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد محمود السبيوي عنوانه(ا)
شارع طانطان تجزئة الزرهوني اقامة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
رانية طابق  3الشقة  20050 7يوليوز  2022تحت رقم .831258
الدارالبيضاء املغرب.
253I
السيد مهدي برادة السوني
fiduciaire elbakkouri sarl au
عنوانه(ا) تجزئة سيدي شحو رقم 08
LIBRAIRIE CARREFOURS
 20150الدارالبيضاء املغرب.
DES ARTS
الشركة URBA FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا)  520شارع الزرقطوني
تعيين مسير جديد للشركة
الطابق  20670 3الدارالبيضاء
fiduciaire elbakkouri sarl au
املغرب.
زنقة  74رقم  12فلوريدا العليا
األسماء الشخصية والعائلية
سيدي معروف  ،20190 ،الدار
ومواطن مسيري الشركة:
البيضاء املغرب
السيد محمود السبيوي عنوانه(ا)
شارع طانطان تجزئة الزرهوني اقامة LIBRAIRIE CARREFOURS DES
 ARTSشركة ذات املسؤولية
رانية طابق  3الشقة 20050 7
املحدودة
الدارالبيضاء املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  Daguerre 13وزنقة  ، Chevreuilحي
بوركون  20053 -الدار البيضاء
يوليوز  2022تحت رقم .830876
املغرب .
252I
تعيين مسير جديد للشركة
fiduciaire elbakkouri sarl au
رقم التقييد في السجل التجاري
LIBRAIRIE CARREFOURS
.76011
DES ARTS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  30ماي  2022تم تعيين
تحويل الشكل القانوني للشركة
مسير جديد للشركة السيد(ة)
fiduciaire elbakkouri sarl au
الرتناني إبراهيم خليل كمسير وحيد
زنقة  74رقم  12فلوريدا العليا
تبعا إلقالة مسير.
سيدي معروف  ،20190 ،الدار
تم اإليداع القانوني باملحكمة
البيضاء املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
 LIBRAIRIE CARREFOURS DESيوليوز  2022تحت رقم .831258
 ARTSشركة ذات املسؤولية
254I
املحدودة
fiduciaire elbakkouri sarl au
و عنوان مقرها االجتماعي ملتقى
LIBRAIRIE CARREFOURS
 Daguerreوزنقة  ، Chevreuilحي
بوركون  20053 -الدار البيضاء .
DES ARTS
تحويل الشكل القانوني للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
fiduciaire elbakkouri sarl au
.76011
زنقة  74رقم  12فلوريدا العليا
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
سيدي معروف  ،20190 ،الدار
املؤرخ في  30ماي  2022تم تحويل
البيضاء املغرب
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة LIBRAIRIE CARREFOURS DES
 ARTSشركة ذات املسؤولية
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
املحدودة

الجريدة الرسمية

14502

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى
 Daguerreوزنقة  ، Chevreuilحي
بوركون  20053 -الدار البيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.76011
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) مهدي الرتناني
 600حصة اجتماعية من أصل 600
حصة لفائدة السيد (ة) إبراهيم
خليل الرتناني بتاريخ  30ماي .2022
تفويت السيد (ة) أمينة العلوية
الهاشمي  4.800حصة اجتماعية من
أصل  4.800حصة لفائدة السيد
(ة) إبراهيم خليل الرتناني بتاريخ 18
يوليوز .2022
تفويت السيد (ة) ياسين الرتناني
 600حصة اجتماعية من أصل 600
حصة لفائدة السيد (ة) إبراهيم
خليل الرتناني بتاريخ  18يوليوز
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831258
255I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من « 47زنقة مصطفى املنفلوطي
منطقة غوتيي الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب» إلى «رقم 96
شارع انفا الطابق رقم  9املكتب
رقم  91الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أبريل  2022تحت رقم .822184
256I
KB Compta

PHARMACIE AL MASBAH
AL KABIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي الكورة
رقم  9حي يعقوب املنصور 10000 -
الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 3.260.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الصميلي وديعة  :تحويل
الصيدلية من شخص ذاتي الى شركة
بقيمة  3.260.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الصميلي وديعة عنوانه(ا)
ال فالي  02فيال  06البساتين املنزه
املنزه  10000الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الصميلي وديعة عنوانه(ا)
ال فالي  02فيال  06البساتين املنزه
املنزه  10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .6020
257I

KB Compta
 38زنقة التاهيتي شارع الحسن
الثاني  ،10060 ،الرباط املغرب
PHARMACIE AL MASBAH
 AL KABIRشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الكورة
AZ GESTION
رقم  9حي يعقوب املنصور 10000 -
MS PROMO
الرباط املغرب
BLUE SUN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
BLUE SUN SARL
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
AZ GESTION
رقم التقييد في السجل التجاري :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد
161585
BLUE SUN SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في رقمtetouan، 93000، tatouan 1
 47زنقة مصطفى املنفلوطي منطقة
املغرب
 18فبراير  2022تم إعداد القانون
غوتيي الدارالبيضاء ،20000 ،
 MS PROMOشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
CASABLANCA MAROC
املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
 BLUE SUN SARLشركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات معركة انوال رقم  16الطابق االر�ضي
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47زنقة
رقم  3تطوان  93000 -تطوان
مصطفى املنفلوطي منطقة غوتيي مسؤولية محدودة ذات الشريك
املغرب
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء الوحيد.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب.
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجاري
 PHARMACIE AL MASBAH ALرقم التقييد في السجل التجار :
.225833
31733
.KABIR

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MS :
.PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
العقاري ,تجارة العقارات ,البناء و
االعمال املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
معركة انوال رقم  16الطابق االر�ضي
رقم  3تطوان  93000 -تطوان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد بقديدة 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد محمد الطغا�سي 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد بقديدة عنوانه(ا)
شارع اشبيلية زنقة  4اقامة ياسمينة
بلوك ب ط  2شقة  6تطوان 93000
تطوان املغرب.
السيد محمد الطغا�سي عنوانه(ا)
اسبانيا  28009اسبانيا اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد بقديدة عنوانه(ا)
شارع اشبيلية زنقة  4اقامة ياسمينة
بلوك ب ط  2شقة  6تطوان 93000
تطوان املغرب
السيد محمد الطغا�سي عنوانه(ا)
اسبانيا  28009اسبانيا اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  10يونيو
 2022تحت رقم .1367
258I
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DOCTO

AGEFIC

دوكتو

FEEDINA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

DOCTO
RUE LIBERTEETAGE 3 APPT 10
5 CASABLANCA، 20230،
CASABLANCA MAROC
دوكتو شركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
الحرية الطابق  3الشقة 20230 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.451497
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
دوكتو مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 10
شارع الحرية الطابق  3الشقة - 5
 20230الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :صعوبة التسويقية.
و حدد مقر التصفية ب  10شارع
الحرية الطابق  3الشقة 20230 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد اناس وليم و
عنوانه(ا) الدارالبيضاء 20230
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 10 :شارع الحرية الطابق  3الشقة 5
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831250
259I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AGEFIC
..اقامة سنتربارك العمارة د الطابق
 2الرقم  15املحمدية ،28800 ،
املحمدية املغرب
 FEEDINAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الرحمان السرغيني الطابق  1عمارة
راوية  28800 -املحمدية املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع عبد الرحمان السرغيني
الطابق  1عمارة راوية 28800 -
املحمدية املغرب» إلى «شارع عبد
املومن إقامة سنطرال بارك عمارة د
الطابق  8رقم  28000 - 57املحمدية
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  22يونيو
 2022تحت رقم .1237
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SOBEGEST

RIAD TWAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOBEGEST
LOT YASMINE1 N°183 APPT
N°3 2ème ETAGE CHARAF ،
40000، MARRAKECH MAROC
 RIAD TWAMAشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 10
طريق اوريكا مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري

14503

.24809
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 RIAD TWAMAمبلغ رأسمالها
 3.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي كلم  10طريق اوريكا
مراكش  40000 -مراكش املغرب
نتيجة ل  :حكم بيع االصل التجاري.
و حدد مقر التصفية ب كلم 10
طريق اوريكا مراكش املغرب 40000
مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد اللطيف الزخيري
و عنوانه(ا)  148عمارة السعديين
شارع عبد الكريم الخطابي جليز
مراكش  40000مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .7766
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04غشت  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة RISE
 TRANSPORT ET LOGISTICمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زاوية يعقوب
املنصور  3زنقة اسحاق ابن حنين
الطابق 1شقة  20190 - 1الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم ايجاد
عمل.
و حدد مقر التصفية ب زاوية
يعقوب املنصور  3زنقة اسحاق ابن
حنين الطابق 1شقة  20190 - 1الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) امين الصفاري و
عنوانه(ا) الفجر 2م س10ا عمارة60
شقة 12اوالد احمد دار بعزة نواصر
 25130الدارالبيضاء 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
شتنبر  2021تحت رقم .793205
262I

شركة ذات املسؤولية املحدودة

fiduciaire elbakkouri sarl au

LEGAL CONSULTING

RISE TRANSPORT ET
LOGISTIC
حل شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب  16رقم
 18حي النسيم  ،20180 ،الدار
البيضاء املغرب
RISE TRANSPORT ET LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
يعقوب املنصور  3زنقة اسحاق ابن
حنين الطابق 1شقة 20190 - 1
الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.408047

S›CAR MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة  74رقم  12فلوريدا العليا
سيدي معروف  ،20190 ،الدار
البيضاء املغرب
 S’CAR MAROC SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم ، 30
زنقة  ، 88املجموعة س  ،حي األلفة
  20202الدار البيضاء املغرب .تقليص هدف الشركة

الجريدة الرسمية

14504

رقم التقييد في السجل التجاري
327527
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01يوليوز  2022تم حذف
األنشطة التالية من نشاط الشركة
الحالي :
جميع األنشطة السابقة بٱستثناء
تأجير مركبات بدون سائق.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831269
263I
cherkaouaudit

PARA D3
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

cherkaouaudit
bd moulay youssef résidence
yassine 2 1er etage ، 90010،
tanger maroc
 PARA D3شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الداودية شارع االمارات العربية رقم
 90000 - 17طنجة اململكة املغربية
.رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.73629
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09يونيو  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 بطنجة بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .255273
264I

لعجب أكوانتينغ

نور ترافو نور

NOR TRAVAUX NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

لعجب أكوانتينغ
شارع الجيش امللكي اقامة جوهرة
تطوان رقم  ،C ، 93000تطوان
املغرب
نور ترافو نور NOR TRAVAUX
 NORDشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1مركب
جوهرة تطوان بلوك  GH 1عمارة
رقم  4الطابق  1شقة رقم - 7
 93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31897
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :نور
ترافو نور . NOR TRAVAUX NORD
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
العمومية والبناء.
عنوان املقر االجتماعي  1 :مركب
جوهرة تطوان بلوك  GH 1عمارة رقم
 4الطابق  1شقة رقم 93000 - 7
تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الوهاب األزهر :
 3.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد سعود األزهر 2.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

تم اإليداع القانوني باملحكمة
 األسماء الشخصية والعائليةالتجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الوهاب األزهر  2020تحت رقم .142491
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عنوانه(ا) شارع الجزبرة الخضراء
رقم  73طابق  93000 01تطوان
NEOXIS CONSULTING
املغرب.
فوروارديس
السيد سعود األزهر عنوانه(ا)
مركب القصبة الزهراء بلوك س م 4شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عمارة د ط 4شقة  13عين ملول
الشريك الوحيد
 93000تطوان املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
NEOXIS CONSULTING
ومواطن مسيري الشركة:
IMM DOUHI BD DERFOUFI
السيد عبد الوهاب األزهر
ETAGE 1 OUJDA ، 60000،
عنوانه(ا) شارع الجزبرة الخضراء
OUJDA MAROC
رقم  73طابق  93000 01تطوان
فوروارديس شركة ذات مسؤولية
املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد سعود األزهر عنوانه(ا)
مركب القصبة الزهراء بلوك س م 4وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
عمارة د ط 4شقة  13عين ملول طريق عوينت السراق رقم - 133
 60000وجدة املغرب
 93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
االبتدائية بتطوان بتاريخ  12يوليوز
رقم التقييد في السجل التجاري :
 2022تحت رقم .1566
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39449
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
Advance Center
 01يونيو  2022تم إعداد القانون
INTELIFE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
ذات
محدودة
شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
Advance Center
مسؤولية محدودة ذات الشريك
Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،
الوحيد.
10020، Rabat Maroc
تسمية الشركة متبوعة عند
 INTELIFEشركة ذات مسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع فوروارديس.
غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
االبطال شقة رقم  4اكدال -
املنتجات الغذائية.
 10080الرباط املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.السالم طريق عوينت السراق رقم
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  60000 - 133وجدة املغرب.
املؤرخ في  05أكتوبر  2020تم تحويل
املدة التي تأسست من أجلها
املقر االجتماعي الحالي للشركة من الشركة  99 :سنة .
« 15شارع االبطال شقة رقم  4اكدال
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
  10080الرباط املغرب» إلى «عمارة درهم ،مقسم كالتالي: 7تجزئة البهجة محل رقم  2يعقوب
السيد ايت حا�سي عثمان 1.000 :
املنصور  10020 -الرباط املغرب» .حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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السيد ايت حا�سي عثمان 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت حا�سي عثمان
عنوانه(ا) حي السالم عوينت السراق
زنقة س رقم  60000 133وجدة
املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت حا�سي عثمان
عنوانه(ا) حي السالم عوينت السراق
زنقة س رقم  60000 133وجدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  01يونيو
 2022تحت رقم .1671
267I
MOUNTAIN BUILDING

MOUNTAIN BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOUNTAIN BUILDING
 7زنقة احمد التوقي الطابق الثاني
الشقة  ،20000 ، 10الدار البيضاء
املغرب
 MOUNTAIN BUILDINGشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7زنقة
احمد التوقي الطابق الثاني الشقة
 20000 - 10الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
546977
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MOUNTAIN BUILDING

الجريدة الرسمية

غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  7 :زنقة
احمد التوقي الطابق الثاني الشقة
 20000 - 10الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بن الشيخ لحسن 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد بن الشيخ مسعود 250 :
حصة بقيمة  25.000درهم للحصة .
السيدة بوقسيم رقية 250 :
حصة بقيمة  25.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن الشيخ لحسن
عنوانه(ا) اقامة موالي ادريس الزنقة
 1الرقم  99كاليفورنيا  20150الدار
البيضاء املغرب.
السيد بن الشيخ مسعود
عنوانه(ا) اقامة موالي ادريس الزنقة
 1الرقم  99كاليفورنيا  20150الدار
البيضاء املغرب.
السيدة بوقسيم رقية عنوانه(ا)
اقامة موالي ادريس الزنقة  1الرقم
 99عين الشق كاليفورنيا 20150
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن الشيخ لحسن
عنوانه(ا) اقامة موالي ادريس الزنقة
 1الرقم  99كاليفورنيا  20150الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
يونيو  2022تحت رقم .20872
268I

14505
BLUE SUN SARL

BLUE SUN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .1046
270I

BLUE SUN SARL
 47زنقة مصطفى املنفلوطي منطقة
CABINET EL BATRA CONSEIL SARL
غوتيي الدارالبيضاء ،20000 ،
TORO RAIHANA LINES
CASABLANCA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 BLUE SUN SARLشركة ذات
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47زنقة
CABINET EL BATRA CONSEIL
مصطفى املنفلوطي منطقة غوتيي
SARL
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
IM BARDAI B N°1 AV ABOU
املغرب.
BAQER ESSEDIQ AIN
تعيين مسير جديد للشركة
MEZOUAR MARRAKECH ،
رقم التقييد في السجل التجاري
400000، MARRAKECH MAROC
.225833
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  TORO RAIHANA LINESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
املؤرخ في  29دجنبر  2021تم تعيين
الشريك الوحيد
مسير جديد للشركة السيد(ة)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
كركوس كريم كمسير وحيد
مسلم حي بكار رقم  14طابق 3
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة باب دكالة مراكش  40000 -مراكش
املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
تأسيس شركة ذات مسؤولية
يناير  2022تحت رقم .810346
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري :
FAOUZI MOULAY ABDELLAH
125763
NASYAD TRANS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11ماي  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 FAOUZI MOULAY ABDELLAHمحدودة ذات الشريك الوحيد
 42شارع الدرفوفي الطابق  2رقم  8باملميزات التالية:
وجدة ،60000 ،وجدة املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
ذات
 NASYAD TRANSشركة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  423حي
تسمية الشركة متبوعة عند
محمد بلخضر طريق مغنية  60000 -اإلقتضاء بمختصر تسميتها TORO :
وجدة املغرب.
. RAIHANA LINES
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
نقل البضائع
.38089
النقل الحضري  -نقل األفراد.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املؤرخ في  01يوليوز  2022تم تعيين مسلم حي بكار رقم  14طابق 3
مسير جديد للشركة السيد(ة) صابر باب دكالة مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
عماد كمسير آخر.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال العجل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال العجل عنوانه(ا)
مسيرة  3ك رقم  113مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال العجل عنوانه(ا)
مسيرة  3ك رقم  113مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25ماي
 2022تحت رقم .136080
271I
محاسبات البيروني

تيك اطلس TIC ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :تيك
اطلس .TIC ATLAS
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
البناء
اشغال عامة.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
البريزة غمات الحوز 42050 -
مراكش الحوز املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نور الدين السفياني
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين السفياني
عنوانه(ا) دوار البريزة غمات الحوز
 42050مراكش الحوز املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين السفياني
عنوانه(ا) دوار البريزة غمات الحوز
 42050مراكش الحوز املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137777
272I

محاسبات البيروني
كتبية  2شارع الحسن الثاني رقم
 18جليز مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
تيك اطلس  TIC ATLASشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار البريزة
محاسبات البيروني
غمات الحوز  42050 -مراكش
تيفان انفيست TIFAN INVEST
الحوز املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
محاسبات البيروني
127425
كتبية  2شارع الحسن الثاني رقم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  18جليز مراكش  ،40000 ،مراكش
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
تيفان انفيست TIFAN INVEST
محدودة ذات الشريك الوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 311
بوطويل قصبة املدينة مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127457
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :تيفان
انفيست .TIFAN INVEST
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
وكالة عقارية
اشغال عامة واشغال البناء
استغالل جميع انواع االشغال
السياحية.
عنوان املقر االجتماعي 311 :
بوطويل قصبة املدينة مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ايت بنشيخ 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ايت بنشيخ
عنوانه(ا) دوار بلمقدم الويدان
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ايت بنشيخ
عنوانه(ا) دوار بلمقدم الويدان
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137810
273I

FISCOMPTES

ZAYORA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة لعلج الطابق
الثاني رقم  ،60020 ، 11وجدة
املغرب
 ZAYORAشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  83زنقة
نهر سبو تجزئة عامري طريق العونية
  60000وجدة املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.20729
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ZAYORAمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 83
زنقة نهر سبو تجزئة عامري طريق
العونية  60000 -وجدة املغرب
نتيجة ل  :ايقاف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  83زنقة
نهر سبو تجزئة عامري طريق العونية
  60000وجدة املغرب.و عين:
السيد(ة) رحمونة صادق و
عنوانه(ا) طريق العونية تجزئة
مسكني رقم  60000 305وجدة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
 83زنقة نهر سبو تجزئة عامري طريق
العونية وجدة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  24يونيو
 2022تحت رقم .939
274I
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الجريدة الرسمية

14507

ACOMS CONSULTING
MACOSIS CONSULTING
السيد توفيق الناصري عنوانه(ا)
NASS›AMEN & DECO
حي الحسني رقم 73000 1064
DS SMART CONTROLLER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الداخلة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
قفل التصفية
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
MACOSIS CONSULTING
السيد توفيق الناصري عنوانه(ا)
ACOMS CONSULTING
RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE
رقم  2عمارة  13شارع ادريس الثاني حي الحسني رقم 73000 1064
املدينة الجديدة  ،50000 ،مكناس الداخلة املغرب
LAKHDER GHILANE BD
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب
CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES
 NASS’AMEN & DECOشركة ذات التجارية بمكناس بتاريخ  18يوليوز
MAROC
 2022تحت رقم .2670
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 DS SMART CONTROLLERشركة
276I
الوحيد
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
BLACK PEARL MEDIA SARL AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي كدارة الثاني شقة  2عمارة  11مرجان - 2
BLACK PEARL MEDIA
قرية با محمد  34000 -ناونات
 50000مكناس املغرب
SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية
الشريك الوحيد
ي
:
التجار
السجل
في
التقييد
رقم
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
56737
BLACK PEARL MEDIA SARL AU
.1951
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
البرانص  1زنقة  35رقم ، 10
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  29يونيو  2022تم إعداد القانون
 ،90100طنجة املغرب
املؤرخ في  15يونيو  2022تقرر األسا�سي لشركة ذات مسؤولية BLACK PEARL MEDIA SARL AU
حل  DS SMART CONTROLLERمحدودة ذات الشريك الوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي العوامة 2
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مسؤولية محدودة ذات الشريك قطعة رقم  4644الطابق السفلي -
مقرها اإلجتماعي حي كدارة قرية با
 90080طنجة املغرب
الوحيد.
محمد  34000 -ناونات املغرب نتيجة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
محدودة ذات الشريك الوحيد
لصعوبات مالية.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
YAZAMI AUTO S.A.R.L A.U
رقم التقييد في السجل التجاري :
.NASS’AMEN & DECO
و عين:
YAZAMI AUTO
128933
بإيجاز
الشركة
غرض
السيد(ة) سقال محمد و
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
AMENAGEMENT
ET
عنوانه(ا) رقم  40قطعة شكيب :
الشريك الوحيد
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
.DECORATION
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
بنسودة  30000فاس املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
YAZAMI AUTO S.A.R.L A.U
محدودة ذات الشريك الوحيد
كمصفي (ة) للشركة.
الثاني شقة  2عمارة  11مرجان - 2
GARAGE SIS A QUARTIER
باملميزات التالية:
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية  50000مكناس املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات TOUABEL AV TAHRANE RUE
بتاريخ  15يونيو  2022وفي حي كدارة
املدة التي تأسست من أجلها مسؤولية محدودة ذات الشريك 6 N° 10 TETOUAN ، 93000،
قرية با محمد  34000 -تاونات الشركة  99 :سنة .
TETOUAN MAROC
الوحيد.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 YAZAMI AUTOشركة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
مسؤولية محدودة ذات الشريك
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BLACK :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
السيد توفيق الناصري .PEARL MEDIA SARL AU 1.000 :
االبتدائية بتاونات بتاريخ  18يوليوز حصة بقيمة  100درهم للحصة .
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
غرض الشركة بإيجاز 1- :التنمية
 2022تحت رقم .77/2022
 األسماء الشخصية والعائلية املعلوماتية لحساب الزبناء االجانب ( طهران زنقة  6رقم  10حي الطوابل - 275Iوصفات ومواطن الشركاء :
 93000تطوان املغرب
تأسيس مواقع الكترونية ،تطبيقات

الحاسوب و صيانتها ،تطوير
البرمجيات .....الخ).
2التسويق الرقمي (االستشارة،اعطاء معلومات ،العروض او
املنتجات).
عنوان املقر االجتماعي  :العوامة
 2قطعة رقم  4644الطابق السفلي
  90080طنجة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مضيان محمد 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مضيان محمد عنوانه(ا)
البرانص  1زنقة  35رقم 90100 10
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مضيان محمد عنوانه(ا)
البرانص  1زنقة  35رقم 90100 10
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .7104
277I

الجريدة الرسمية

14508

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31899
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.YAZAMI AUTO
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع
السيارات املستعملة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
طهران زنقة  6رقم  10حي الطوابل -
 93000تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايوب يزمي زطايط 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب يزمي زطايط
عنوانه(ا) شارع طهران رقم  10زنقة
 93000 6تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب يزمي زطايط
عنوانه(ا) شارع طهران رقم  10زنقة
 93000 6تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  12يوليوز
 2022تحت رقم .1567
278I

EDIFICAL SARL

إيديفيكال ش.ذ.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

EDIFICAL SARL
بلوك رقم  ،4املبنى  ،Aاملكتب رقم
 ،11الوالية سنتر ،بالص الجوالن،
شارع الجوالن  ،93020 ،تطوان
املغرب
إيديفيكال ش.ذ.م.م شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك
رقم  ،4املبنى  ،Aاملكتب رقم ،20
الوالية سنتر ،بالص الجوالن ،شارع
الجوالن  93020 -تطوان املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.24211
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«بلوك رقم  ،4املبنى  ،Aاملكتب رقم
 ،20الوالية سنتر ،بالص الجوالن،
شارع الجوالن  93020 -تطوان
املغرب» إلى «بلوك رقم  ،4املبنى ،A
املكتب رقم  ،11الوالية سنتر ،بالص
الجوالن ،شارع الجوالن 93020 -
تطوان املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  24يونيو
 2022تحت رقم .1466
279I
عبد الحق الناصري بناني

الشركة املغربية للمؤسسات
بي بارينين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

عبد الحق الناصري بناني
 14زنقة حماد الرويح فرانس فيل 2
 ،20390 ،الدار البيضاء املغرب
الشركة املغربية للمؤسسات
بي بارينين شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي طريق
الرباط بطريق الرئيسية  1عين
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السبع  20950 -الدار البيضاء
AMILI TOPOGHRAFIE ET
املغرب.
PHOTOGRAMETERIE
تغيير نشاط الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.1843
قفل التصفية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
fudcom
املؤرخ في  25نونبر  2019تم تغيير
BD HASSAN II N°202. 1ER
نشاط الشركة من «بيع االت فالحية»
ETAGE BUREAU N°1 BENI
إلى «كراء محاالت تجارية و تيهىء MELLAL BD HASSAN II N°202.
فضاءات تجارية و حميع العلميات 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI
الصناعية».
MELLAL، 23000، BENI MELLAL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MAROC
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
AMILI TOPOGHRAFIE ET
ماي  2022تحت رقم .17432
PHOTOGRAMETERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة
280I
ذات الشريك الوحيد
عبد الحق الناصري بناني
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :موطن في
مركز األعمال داي اقامة العثمانية
الشركة املغربية للمؤسسات
الحي االداري الطابق الثالت بني
بي بارينين
مالل  23000 -بني مالل املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
عبد الحق الناصري بناني
.10833
 14زنقة حماد الرويح فرانس فيل 2
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 ،20390 ،الدار البيضاء املغرب املؤرخ في  06يونيو  2022تقرر
الشركة املغربية للمؤسسات بي
حل AMILI TOPOGHRAFIE ET
بارينين شركة ذات املسؤولية
 PHOTOGRAMETERIEشركة ذات
املحدودة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
الرباط بطريق الرئيسية  1عين
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
موطن في مركز األعمال داي اقامة
السبع  20950 -الدار البيضاء
العثمانية الحي االداري الطابق
املغرب.
الثالت بني مالل  23000 -بني مالل
تعيين مسير جديد للشركة
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.
رقم التقييد في السجل التجاري
و عين:
.1843
السيد(ة) رشيد العويدي و
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عنوانه(ا) دوار اوالد انصر الغربية
املؤرخ في  25نونبر  2019تم تعيين
هوالد زيد سيدي الطيبي القنيطرة
مسير جديد للشركة السيد(ة) الحلو
 1400قنيطرة املغرب كمصفي (ة)
ل
كريم مالك كمسير وحيد تبعا لقبو للشركة.
استقالة املسير.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
تم اإليداع القانوني باملحكمة بتاريخ  14يوليوز  2022وفي في مركز
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  20األعمال داي اقامة العثمانية الحي
ماي  2022تحت رقم .17432
االداري الطابق الثالت بني مالل -
 23000 281Iبني مالل املغرب .
fudcom
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .658
282I
إئتمانية نبراس

STE BROTHERS GOAL
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

إئتمانية نبراس
شارع محمد الخامس عمارة 20
رقم الشقة  12املدينة الجديدة ،
 ،50000مكناس املغرب
STE BROTHERS GOAL S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة
 3رقم  . 63ب.م.ع  50010 -مكناس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
56387
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 STE :
.BROTHERS GOAL S.A.R.L
غرض الشركة بإيجاز  :دراسة
و تصميم و إنجاز جميع األشغال و
املشاريع املتعلقة بالكهرباء ذات التيار
املتوسط و التيار املنخفض  ،أشغال
الكهرباء املنزلية و الصناعية  ،بيـع و
شـراء األدوات و املعدات الكهربائية
املنزلية و الصناعية  ،األشغال
املختلفـة  ،الهندسة املدنيـة وأشغال
البناء  .التصدير و اإلستراد لجميع
السلع و البضائع  ،ممارسـة جميـع
املـعـامالت التجارية  .وعموما كل
عملية منقولة و غير منقولة  ،مالية ،
صناعية أو تجارية لهـا عالقـة مباشرة
أو غير مباشرة بالهدف االجتماعي
للشركة .

الجريدة الرسمية

عنوان املقر االجتماعي  :مجموعة
 3رقم  . 63ب.م.ع  50010 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس اشباكو 334 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد املجيد اشباكو 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوبكر يوبسان 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس اشباكو عنوانه(ا)
مجموعة  2رقم  234ب.م.ع 50010
مكناس املغرب.
السيد عبد املجيد اشباكو
عنوانه(ا) رقم  63مجموعة  3ب.م.ع
 50010مكناس املغرب.
السيد بوبكر يوبسان عنوانه(ا)
رقم  63مجموعة  3ب.م.ع 50010
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس اشباكو عنوانه(ا)
مجموعة  2رقم  234ب.م.ع 50010
مكناس املغرب
السيد عبد املجيد اشباكو
عنوانه(ا) رقم  63مجموعة  3ب.م.ع
 50010مكناس املغرب
السيد بوبكر يوبسان عنوانه(ا)
رقم  63مجموعة  3ب.م.ع 50010
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01يونيو
 2022تحت رقم .-
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14509
COMPTAELISSAOUI

MORROCAN RED FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد خالد ربينة  340 :بقيمة
 100درهم.
السيد محمد بلصفار 330 :
بقيمة  100درهم.
السيد خالد سليماني 330 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد ربينة عنوانه(ا) حي
العروبة م/أ زنقة  17رقم  23القصر
الكبير  92150القصر الكبير املغرب
السيد محمد بلصفار عنوانه(ا)
حي السالم م ب شارع  6نونبر رقم72
القصر الكبير  92150القصر الكبير
املغرب.
السيد خالد سليماني عنوانه(ا)
شارع نيوسنتر اقامة نيوسنتر طابق
 8رقم  48طنجة  92000طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد ربينة عنوانه(ا) حي
العروبة م/أ زنقة  17رقم  23القصر
الكبير  92150القصر الكبير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .767
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COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم
 7الطابق الثاني القصر الكبير ،
 ،92150القصر الكبير املغرب
MORROCAN RED FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1721
اقامة فينزيا مكتب رقم  05تجزئة
املغرب الجديد العرائش 92000 -
العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
6975
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. MORROCAN RED FRUITS
غرض الشركة بإيجاز  :انتاج
جميع أنواع البذور -تسويق و انتاج
FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
املوا�شي  -االستيراد و التصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
SUNLAND FRUIT
 1721اقامة فينزيا مكتب رقم  05شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تجزئة املغرب الجديد العرائش -
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
 92000العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
Av. Hassan II & Malik Ibn
الشركة  99 :سنة .
Morhil, Imm. LA TULIPE A6
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
Larache، 92000، Larache Maroc
درهم ،مقسم كالتالي:
 SUNLAND FRUITشركة ذات
السيد خالد ربينة  340 :حصة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
بقيمة  100درهم للحصة .
الوحيد
السيد محمد بلصفار 330 :
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خالد سليماني  330 :شعبان  ،1عمارة  ،1000شقة رقم
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 92000 - 12العرائش املغرب

الجريدة الرسمية

14510

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6963
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SUNLAND FRUIT
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
موستودع لتبريد املنتوجات الفالحية
و تكييفها  -االستيراد و التصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
شعبان  ،1عمارة  ،1000شقة رقم
 92000 - 12العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد املومن األشقر
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املومن األشقر
عنوانه(ا) تجزئة شعبان  ،1عمارة
 1000شقة رقم  92000 12العرائش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املومن األشقر
عنوانه(ا) تجزئة شعبان  ،1عمارة
 1000شقة رقم  92000 12العرائش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .980
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Cabinet Comptable Marzofid

AUTO ECOLE ANIR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
Rue Ibn Aicha Résid.les huit
paliers 5eme Etage Appt.n°51
Guéliz MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROCA
AUTO ECOLE ANIR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
الثالث ملكية حدائق ياسمين 199
جماعة حربيل تمانصورت 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
127447
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AUTO :
.ECOLE ANIR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
لتعليم القيادة.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
الثالث ملكية حدائق ياسمين 199
جماعة حربيل تمانصورت 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن الحسيني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن الحسيني عنوانه(ا)
قصور رزازات عمارة س 2رقم10
تامنصورت  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن الحسيني عنوانه(ا)
قصور رزازات عمارة س 2رقم10
تامنصورت  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137805
286I
مكتب الحسابات العباد

SOUF BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب الحسابات العباد
 23بلوك  3بئرانزران بنصفار،
 ،31000صفرو املغرب
 SOUF BESTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23
بلوك  3بئر انزران بن صفار صفرو -
 31000صفرو املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2157
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  16دجنبر  2019تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  23بلوك  3بئر انزران بن صفار
صفرو  31000 -صفرو املغرب» إلى
«رقم  43طريق فاس صفرو 31000 -
صفرو املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  06يناير
 2020تحت رقم .04/2020
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FICOSAGE

STE BEND›S BROTHERS
COMPANY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FICOSAGE
Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
Rce Triangle D’or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc
STE BEND’S BROTHERS
 COMPANY SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
االدارسة طريق عين الشقف زنقة
عبد السالم املساوي رقم - 14
 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47425
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26فبراير  2019تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
BEND’S BROTHERS COMPANY
 SARLمبلغ رأسمالها 300.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
حي االدارسة طريق عين الشقف
زنقة عبد السالم املساوي رقم - 14
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :عدم
مزاولة اي نشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي
االدارسة طريق عين الشقف زنقة
عبد السالم املساوي رقم - 14
 30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) حميد بندريوش و
عنوانه(ا) اقامة بدر  62شارع محمد
الخامس  30000فاس 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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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26شتنبر
 2019تحت رقم .3041
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حجي و شركائه

ميل افيرسيز ملتد

Mil Overseas Limited
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل مكان فرع تابع للشركة

حجي و شركائه
 28شارع موالي يوسف ،20070 ،
الدارالبيضاء املغرب
ميل افيرسيز ملتد Mil Overseas
« Limitedشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي الطابق
االول سيناتور هاوس  58كوين
فيكتوريا ستريت - - EC4V 4AB
لندن انجلترا.
«تحويل مكان فرع تابع للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.236.601
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06أكتوبر  2021تقرر
تحويل مكان فرع تابع لشركة ميل
افيرسيز ملتد Mil Overseas Limited
من  23عمارة طايا تجزئة األرين
الطابق الرابع املعاريف 20100 -
الدارالبيضاء املغرب إلى منطقة
 CFCبرج  2الطابق الخامس (Core
 )2حي  Casa-Anfaحي الحسني - -
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
يونيو  2022تحت رقم .827849
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الجريدة الرسمية

MLM FINANCE
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
FARM COQ
درهم ،مقسم كالتالي:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد معاد مباركي 1.000 :
الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة
 األسماء الشخصية والعائليةMLM FINANCE
وصفات ومواطن الشركاء :
ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
السيد معاد مباركي عنوانه(ا) دوار
AZHARI LMHAITA SEMLALIA
عبد الرحمان الحمري سيدي غانم
BUREAU N°19 4 EME ETAGE
مراكش  40000مراكش املغرب.
MARRAKECH، 40000،
األسماء الشخصية والعائلية
marrakech maroc
 FARM COQشركة ذات مسؤولية ومواطن مسيري الشركة:
السيد معاد مباركي عنوانه(ا) دوار
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنتيه مركز عبد الرحمان الحمري سيدي غانم
االعمال شارع مسلم تجزىة بوكار مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
طابق  3رقم الشقة  14باب دكالة
مراكش  40000 -مراكش املغرب التجارية بمراكش بتاريخ  23يونيو
 2022تحت رقم .137121
تأسيس شركة ذات مسؤولية
290I
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
POWERTEC CONSULTING
126757
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في POWERTEC CONSULTING
 14يونيو  2022تم إعداد القانون شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
باملميزات التالية:
POWERTEC CONSULTING
شكل الشركة  :شركة ذات
زنقة الحرية رقم  10الطابق رقم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 3الشقة رقم  5الدار البيضاء،
الوحيد.
 ،20120الدار البيضاء املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
POWERTEC CONSULTING
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  FARM :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.COQ
الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :إنتاج وعنوان مقرها اإلجتماعي ,10زنقة
وتسويق الدواجن وجميع أنواع
الحرية الطابق رقم  3الشقة رقم 5
اللحوم البيضاء .إنتاج وتعبئة وتوزيع
الدار البيضاء  20120الدار البيضاء
وتسويق البيض ؛تجارة األسماك
املغرب
بالتقسيط و تجارة خضروات طازجة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
بالتقسيط.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تاجر جميع املنتجات الغذائية في
رقم التقييد في السجل التجاري :
البيع بالتقسيط.
547317
عنوان املقر االجتماعي  :زنتيه مركز
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
االعمال شارع مسلم تجزىة بوكار
طابق  3رقم الشقة  14باب دكالة  18ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة .

14511

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.POWERTEC CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز :
استشارات في التحول الرقمي واإلدارة
واالستراتيجية وهندسة التدريب.
عنوان املقر االجتماعي ,10 :زنقة
الحرية الطابق رقم  3الشقة رقم 5
الدار البيضاء  20120الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حكيم البحري 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حكيم البحري عنوانه(ا)
رقم  155محج مرس سلطان طابق
 3شقة  20006 11الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حكيم البحري عنوانه(ا)
رقم  155محج مرس سلطان طابق
 3شقة  20006 11الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يونيو  2022تحت رقم .828463
291I
مكتب الحسابات العباد

SOBIBENINVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباد
 23بلوك  3بئرانزران بنصفار،
 ،31000صفرو املغرب
SOBIBENINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الجريدة الرسمية

14512

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23
بلوك  3بئرانزران بنصفار صفرو -
 31000صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3771
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOBIBENINVEST
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
األرا�ضي العقارية و منعش عقاري
اشغال متنوعة او البناء..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 23
بلوك  3بئرانزران بنصفار صفرو -
 31000صفرو املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العلي بيتي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حسن بيتي  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد منير بنرا�ضي  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حسن سلطانة 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العلي بيتي عنوانه(ا)
رقم  66زنقة ابن زيدون حبونة صفرو
 31000صفرو املغرب.
السيد حسن بييتي عنوانه(ا) رقم
 66زنقة  216حبونة صفرو 31000
صفرو املغرب.
السيد منير بنرا�ضي عنوانه(ا)
7شارع االبطال الشقة  4اكدال
الرباط  10090الرباط املغرب.

السيد حسن سلطانة عنوانه(ا)
تجزئة املنزل رقم  57بئر الرامي
الشرقية القنيطرة  14000القنيطرة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العلي بيتي عنوانه(ا)
رقم  66زنقة ابن زيدون حبونة صفرو
 31000صفرو املغرب
السيد رشيد مرزاق عنوانه(ا)
رقم  25التعاونية السكنية حب
امللوك الرفايف صفرو 31000
صفرو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .229
292I
EVEIL CONSEIL

لعوي�سي سعيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL
LOT ASSAWAB 06 BD
FOUARAT HAY MOHAMMADI
، 20250، CASABLANCA
MAROC
لعوي�سي سعيد شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اللة أسماء مجموعة  6الرقم 353
سيدي مومن جديد  20402 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
547511
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  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  :لعوي�سي
سعيد.
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
اإلستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع اللة
أسماء مجموعة  6الرقم  353سيدي
مومن جديد  20402 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد لعوي�سي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد لعوي�سي عنوانه(ا)
 408شارع الزرقطوني ط  7ش 21
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد لعوي�سي عنوانه(ا)
 408شارع الزرقطوني ط  7ش 21
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
يونيو  2022تحت رقم .828670
293I
املغتي سعيدة

شركة نعينعة اخوان

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املغتي سعيدة
 17زنقة شنكيط شقة  4ص.ب
 261الراشدية  ،52000 ،الراشدية
املغرب
شركة نعينعة اخوان شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج
بزنقة القصيبة  1رقم  35الجرف
عمالة الرشيدية  52350 -الجرف
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
16089
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  :شركة
نعينعة اخوان.
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :كراج
بزنقة القصيبة  1رقم  35الجرف
عمالة الرشيدية  52350 -الجرف
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس زنوحي 1.668 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ايمن زنوحي 1.666 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد ياسين السهالوي
 1.666 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس زنوحي عنوانه(ا) حي
املنزه رقم  409الرباط  10000الرباط
املغرب.
السيد ايمن زنوحي عنوانه(ا) رقم
 121القصيبة  01الجرف 52350
الجرف املغرب.
السيد محمد ياسين السهالوي
عنوانه(ا) رقم  61زنقة زرهون
القشلة ازرو  53100ازرو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس زنوحي عنوانه(ا) حي
املنزه رقم  409الرباط  10000الرباط
املغرب.
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السيد ايمن زنوحي عنوانه(ا) رقم
 121القصيبة  01الجرف 52350
الجرف املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
يونيو  2022تحت رقم .-
294I
nador conseil sarl au

EL FATH RECYCLAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc
 EL FATH RECYCLAGEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  8مركب
رياض الغندوري رقم 90000 - 42
طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.24387
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 8مركب رياض الغندوري رقم 42
  90000طنجة املغرب» إلى «األميرسيدي محمد رقم 62000 - 86
الناظور املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  27ماي
 2022تحت رقم .840
295I
MOUNYA

SIGNALSUD SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUNYA
RUE MY RACHID LAAYOUNE
، 70000، LAAYOUNE MAROC
 SIGNALSUD SAHARAشركة ذات

الجريدة الرسمية

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
بوملان رقم  87حي خط الرملة 01
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
42225
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SIGNALSUD SAHARA
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
عامة
التجارة العامة .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
بوملان رقم  87حي خط الرملة 01
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد مهراوي عنوانه(ا)
شارع املسيرة الخضراء رقم 77
السمارة  72000السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد مهراوي عنوانه(ا)
شارع املسيرة الخضراء رقم 77
السمارة  72000السمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  24يونيو
 2022تحت رقم .1882
296I

14513

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE MAISON TOURABI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
N° 132 AVENUE ABOU BAKR
SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
30000، FES MAROC
 STE MAISON TOURABIشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 146
تجزئة بلير بنسودة فاس 30000
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
73065
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
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.MAISON TOURABI
غرض الشركة بإيجاز :
.PATISSIER
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 146
تجزئة بلير بنسودة فاس 30000
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة80.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ترابي ادريس  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ترابي مصطفى 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ترابي ادريس عنوانه(ا) رقم
 146تجزئة املنظر الجميل بنسودة
 30000فاس املغرب.

السيد ترابي مصطفى عنوانه(ا)
رقم  1044الحي الجديد زواغة العليا
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ترابي ادريس عنوانه(ا) رقم
 146تجزئة املنظر الجميل بنسودة
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .2769/2022
297I
Arithmetic Compta

باديس كلين ()BADISS CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
 117شارع موالي عبد العزيز (اقامة
الريان) املكتب رقم ،14000 ، 4
القنيطرة املغرب
باديس كلين ()BADISS CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  117شارع
موالي عبد العزيز رقم 14000 - 3
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
65909
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :باديس
كلين (.)BADISS CLEAN
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيف
واجهة املحالت/املنازل/الشقق/
البنايات/النظيف الصناعي.
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الجريدة الرسمية
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.21869
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18يونيو  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد العزيز
بوزنبو  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
رشيد ازكي بتاريخ  18يونيو .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  07يوليوز
 2021تحت رقم .1538
299I

عنوان املقر االجتماعي  117 :شارع
موالي عبد العزيز رقم 14000 - 3
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام بديس  750 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ندير السبايبي  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام بديس عنوانه(ا)
الزنقة  35عمارة  14شقة  9ساحة
الشهداء  14000القنيطرة املغرب.
SOUSS-FISC SARL
السيد ندير السبايبي عنوانه(ا)
اوالد امبارك بئر الرامي SOCIETE ZAMBO-TRANS 14000
شركة ذات املسؤولية املحدودة
القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
األسماء الشخصية والعائلية
SOUSS-FISC SARL
ومواطن مسيري الشركة:
N°1 APP. N°1 AV.
السيد ندير السبايبي عنوانه(ا)
اوالد امبارك بئر الرامي MARRAKECHE TAGHZOUTE 14000
INEZGANE PREFECTURE
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة D’INEZGANE AIT MELLOUL،
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -تحت 86350، INEZGANE MAROC
 SOCIETE ZAMBO-TRANSشركة
رقم .-
ذات املسؤولية املحدودة
298I
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب
SOUSS-FISC SARL
بوعشرة والحوري زنقة 3313
SOCIETE ZAMBO-TRANS
رقم  84الدشيرة الجهادية عمالة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
انزكان ايت ملول  86360 -الدشيرة
تفويت حصص
الجهادية املغرب.
SOUSS-FISC SARL
تعيين مسير جديد للشركة
N°1 APP. N°1 AV.
رقم التقييد في السجل التجاري
MARRAKECHE TAGHZOUTE
.21869
INEZGANE PREFECTURE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
D’INEZGANE AIT MELLOUL،
 86350، INEZGANE MAROCاملؤرخ في  18يونيو  2021تم تعيين
 SOCIETE ZAMBO-TRANSشركة مسير جديد للشركة السيد(ة) ازكي
رشيد كمسير وحيد
ذات املسؤولية املحدودة
تبعا لقبول استقالة املسير.
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بوعشرة والحوري زنقة 3313
رقم  84الدشيرة الجهادية عمالة االبتدائية بانزكان بتاريخ  07يوليوز
انزكان ايت ملول  86360 -الدشيرة  2021تحت رقم .1538
300I
الجهادية املغرب.
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مكتب بازوك للمحاسبة

STE ZAHI PIECES AUTO
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب بازوك للمحاسبة
زنقة امالل رقم 154سيدي بوملان
كردميت تنجداد الرشيدية ،
 ،52600تنجداد املغرب
STE ZAHI PIECES AUTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
اسرير فركلة العليا تنجداد
الرشيدية  52600 -تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
17013/2022
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26يونيو  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 :
.ZAHI PIECES AUTO SARL
غرض الشركة بإيجاز  :قطع غيار
للسيارات
تجارة اإلطارات .
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
اسرير فركلة العليا تنجداد الرشيدية
  52600تنجداد املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وبا هشام  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ازين زكرياء  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد وبا هشام عنوانه(ا)
 372حي الوفاء تنغير  45800تنغير
املغرب.
السيد ازين زكرياء عنوانه(ا)
تغدوين الجديدة تنجداد 52600
تنجداد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وبا هشام عنوانه(ا) 372
حي الوفاء تنغير  45800تنغير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .2022/865
301I
provalues consulting

SARAY UçER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

provalues consulting
bourgoune casa، 20200،
casablanca maroc
 SARAY UçERشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
الشراردة درب لوبلة طابق السفلي
بورغون الدار البيضاء املغرب -
 51110الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549025
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SARAY :
.UçER
غرض الشركة بإيجاز  :اإلستراد و
التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
الشراردة درب لوبلة طابق السفلي
بورغون الدار البيضاء املغرب -
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 51110الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سميرة زينان  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد SONER Uçer : 500
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيدة سميرة زينان  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد SONER Uçer : 500
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سميرة زينان عنوانه(ا)
تجزئة السعادة  1رقم  215سيدي
معروف  20520الدار البيضاء
املغرب.
السيد  SONER UçERعنوانه(ا)
تركيا  20520تركيا تركيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  SONER UçERعنوانه(ا)
تركيا تركيا تركيا تركيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .-
302I
RS.KALACOMPTA

ايبرا طرانس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
LOT AL WAFAE N°87 3eme
ETAGE BENI TOUZINE TANGER
TANGER، 90000، TANGER
MAROC
ايبرا طرانس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 57
مدشر مسنانة كولف  TR5طابق
االر�ضي عمارة رقم 90000 - 58-57

الجريدة الرسمية

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
128867
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ايبرا
طرانس.
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
تحويل األموال (نقد الشعبي).
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
 57مدشر مسنانة كولف  TR5طابق
االر�ضي عمارة رقم 90000 - 57-58
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ابراهيمي 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد محمد ابراهيمي 100 :
بقيمة  1.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ابراهيمي عنوانه(ا)
عمارة  57مدشر مسنانة كولف TR5
طابق االر�ضي عمارة رقم 57-58
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ابراهيمي عنوانه(ا)
عمارة  57مدشر مسنانة كولف TR5
طابق االر�ضي عمارة رقم 57-58
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .7006
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14515
موثقة

«GULF-MAGHREB
»INVESTMENT COMPANY
ش.م.م
إعالن متعدد القرارات

موثقة
شارع يعقوب املنصور اقامة االميرة
 3الطابق الثالث مكتب رقم 27
مراكش  ،4000 ،مراكش املغرب
«GULF-MAGHREB
»INVESTMENT COMPANY
ش.م.م «شركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :بنهج
يعقوب املنصور إقامة األميرة 3
الطابق الثاني مكتب رقم  19مراكش
بنهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 3
الطابق الثاني مكتب رقم  19مراكش
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.85507
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املسيران هما السيد جمال
محمد سلطان عي�سى و السيد سعد
محمد سعد عبدهللا الزامل و الذي
لديهما جميع السلطات للعمل
باسم الشركة وقصد القيام بجميع
األعمال و العمليات املتعلقة بغرض
الشركة مع إمكانية انتداب كل واحد
منهما لجزء أو كل من تلك السلطات
التي يريانها مناسبة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
توقيع على جميع عقود الوعد بالبيع
وعقود التمديد أو عقود الفسخ
وكدا عقود البيع النهائي  ،الشراء،
الهبة و املبادلة بالشروط والثمن
الذي تحدده الشركة و قبض عنها
واإلقرار بقبضه و إعطاء إبراء عنها ،و
االتفاق على طريقة و على فترات أداء
ثمن البيع.

قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :املصادقة على جميع عقود بيع
الشقق الكائنة بمراكش ،مقاطعة
جليز تكنة الغول طريق ليوتنن،
املستخرجة من الرسم العقاري
األصلي عدد 56059/04
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تفويض من طرف السيد زيد بن
محمد بن زيد الزامل لفائدة السيد
جمال محمد سلطان عي�سى ببيع
حصة أو أكثر من حصصه للغير
بعوض إال بموافقة باقي الشركاء
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
ويخول لسيد جمال محمد سلطان
عي�سى و السيد سعد محمد سعد
عبدهللا الزامل جميع السلطات
اإلدارية لحامل أصل أو نظير أو نسخة
أو مستخلص من هذا املحضر ،قصد
القيام بجميع اإلجراءات الواجبة
قانونا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :-الذي ينص على مايلي- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .7405
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HIDA SERVICE TAROUDANT

IHILE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
BP 979 IMM LAAYADI
AV HASSAN II MHAITA
TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC
 IHILE TRANSPORTشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أوالد
علي الكردان أوالد تايمة 83000 -
تارودانت املغرب

الجريدة الرسمية

14516

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
5079
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 IHILE TRANSPORTمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار أوالد علي الكردان
أوالد تايمة  83000 -تارودانت
املغرب نتيجة ل  :ندرة عقود العمل.
و حدد مقر التصفية ب دوار أوالد
علي الكردان أوالد تايمة تارودانت
املغرب  83000تارودانت املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد هللا اهيل و
عنوانه(ا) دوار أوالد علي الكردان
أوالد تايمة  83000تارودانت املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :دوار لكبير أوالد علي الكردان أوالد
تايمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .453
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الدوم انس

اشرف تابي ()ACHRAF TAPIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الدوم انس
حي ازلي رقم ،40000 ، 1040
مراكش املغرب
اشرف تابي ()ACHRAF TAPIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ابواب
مراكش املنطقة  44العمارة 288
الشقة  40000 - 12مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127323

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :اشرف
تابي (.)ACHRAF TAPIS
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
الزرابي
تاجر تصدير (تصدير أي سلعة
مصنوعة ً
يدويا وبطريقة تقليدية).
عنوان املقر االجتماعي  :ابواب
مراكش املنطقة  44العمارة 288
الشقة  40000 - 12مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اشرف الفياللي  34 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد لحسن حوايس  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد طارق اللعاب  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اشرف الفياللي عنوانه(ا)
ابواب مراكش املنطقة  44العمارة
 288الشقة  40000 12مراكش
املغرب.
السيد لحسن حوايس عنوانه(ا)
ملتقى زنقة الريف زنقة ابن طفيل
اقامة سلمى عمارة ر الشقة  04الحي
الشتوي  40000مراكش املغرب.
السيد طارق اللعاب عنوانه(ا)
اقامة لكريل اطلس عمارة  05الشقة
 10عين مزوار  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشرف الفياللي عنوانه(ا)
ابواب مراكش املنطقة  44العمارة
 288الشقة  40000 12مراكش
املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة فيكتوريا ستريت لندن إنجلترا EC4V
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
4AB
 2022تحت رقم .137693
« تعيين مدير آخر لفرع تابع
306I
للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
HIDA SERVICE TAROUDANT
236.601
BERCY TRANS
بمقت�ضى مجلس إدارة الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األم املؤرخ في  27دجنبر  2021تم
الشريك الوحيد
تعيين السيد طه الشراط كمدير
تغيير نشاط الشركة
آخر لفرع تابع للشركة الكائن مقره
HIDA SERVICE TAROUDANT
بمنطقة  CFCبرج  2الطابق الخامس
BP 979 IMM LAAYADI
( )Core 2حي الحسني حي Casa-
AV HASSAN II MHAITA
 Anfaالدارالبيضاء املغرب
TAROUDANNT، 83000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
TAROUDANT MAROC
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
 BERCY TRANSشركة ذات
مارس  2022تحت رقم 817083
مسؤولية محدودة ذات الشريك
308I
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 48
إئتمانية الوفاء
الشقة رقم  02شارع مختار سو�سي -
CHOUKRI CASH
 83000تارودانت املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
.5481
إئتمانية الوفاء
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21يونيو  2022تم تغيير
شارع عالل الفا�سي الرقم 79
نشاط الشركة من «نقل البضائع سطات  ،26000 ،سطات املغرب
لحساب الغير» إلى «تاجر ملحقات
 CHOUKRI CASHشركة ذات
السيارات املستعملة وقطع الغيار».
مسؤولية محدودة ذات الشريك
باملحكمة
تم اإليداع القانوني
الوحيد
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 06
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
يوليوز  2022تحت رقم .445
 201شارع العربي الوادي سطات -
307I
 26000سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
حجي و شركائه
محدودة ذات الشريك الوحيد
ميل افيرسيزملتد
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
7109
تعيين مسير جديد للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
حجي و شركائه
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
شارع موالي يوسف ،20070 ،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الدارالبيضاء املغرب28
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
«  »Mil Overseas Limitedميل باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
افيرسيز ملتد
وعنوان مقرها االجتماعي الطابق مسؤولية محدودة ذات الشريك
االول سيناتور هاوس  58كوين
الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CHOUKRI CASH
غرض الشركة بإيجاز  - :ممثل
تجاري (تحويل األموال)..
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 201شارع العربي الوادي سطات -
 26000سطات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شكري احمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد شكري احمد عنوانه(ا)
شارع العربي الوادي الرقم  201حي
مانيا سطات  26000سطات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد شكري احمد عنوانه(ا)
شارع العربي الوادي الرقم  201حي
مانيا سطات  26000سطات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .656/2022
309I
COMPTE A JOUR

BOUL D›OR CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

COMPTE A JOUR
BP N° 5173 OLD MILMOUN
NADOR ، 62000، NADOR
MAROC
 BOUL D’OR CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض
سلوان العمران  62000 -الناظور
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
24155
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يوليوز  2022تمت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
تفويت حصص
تفويت السيد (ة) الهام اتراري
FIDEXPER
 500حصة اجتماعية من أصل
MOJAHID ELAYACHI LOT
 500حصة لفائدة السيد (ة) محمد LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC
بوسبحة بتاريخ  01يوليوز .2022
 AQUI ME QUEDO 55شركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 07
وعنوان مقرها اإلجتماعي 35
تجزئة املوحدين الجديدة 24000 -
يوليوز  2022تحت رقم .2287
 310Iالجديدة  24000 -الجديدة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDEXPER
.19145
AQUI ME QUEDO 55
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  08يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تحويل الشكل القانوني للشركة
تفويت السيد (ة) احمد بوغاللة
FIDEXPER
البوزيدي  330حصة اجتماعية من
MOJAHID ELAYACHI LOT
أصل  330حصة لفائدة السيد (ة)
 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،عبد العزيز الطريبقي بتاريخ 08
24000، EL JADIDA MAROC
يونيو .2022
تفويت السيد (ة) الحسن
 AQUI ME QUEDO 55شركة ذات
اشهبون  330حصة اجتماعية من
املسؤولية املحدودة
أصل  330حصة لفائدة السيد (ة)
و عنوان مقرها االجتماعي 35
عبد العزيز الطريبقي بتاريخ 08
تجزئة املوحدين الجديدة  24000 -يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الجديدة  24000 -الجديدة .
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  27يونيو
تحويل الشكل القانوني للشركة
 2022تحت رقم .27970
رقم التقييد في السجل التجاري
312I
.19145
cabinet ermes sarl
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08يونيو  2022تم تحويل LE RHIN LOGISTICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشكل القانوني للشركة من «شركة
تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
cabinet ermes sarl
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك av prince heritier imm ahram
n°04 TANGER، 90000،
الوحيد».
TANGER MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 LE RHIN LOGISTICS SARLشركة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  27يونيو
ذات املسؤولية املحدودة
 2022تحت رقم .27970
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29شارع
 311Iعمرو ابن العاص الطابق التالت
FIDEXPER

AQUI ME QUEDO 55

رقم  26طنجة 90000 - .طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
128455
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 LE :
.RHIN LOGISTICS SARL
غرض الشركة بإيجاز  - :النقل
الوطني و الدولي للبضائع.
 نقل البضائع واملعدات واملواد..عنوان املقر االجتماعي  29 :شارع
عمرو ابن العاص الطابق التالت رقم
 26طنجة 90000 - .طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ركني هند  20 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد الوادي عبد الرحيم 20 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة الوادي أروى  10 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ركني هند عنوانه(ا) مستر
خوش حي اجدير رقم 90000 29
طنجة املغرب.
السيد الوادي عبد الرحيم
عنوانه(ا) البرانص  2تجزئة سناء
شارع الياسمين الرقم  22طابق 1
الشقة  90000 2طنجة املغرب.
السيدة الوادي أروى عنوانه(ا)
البرانص  2تجزئة سناء شارع
الياسمين الرقم  22طابق  1الشقة
 90000 2طنجة املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ركني هند عنوانه(ا) مستر
خوش حي اجدير رقم 90000 29
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  22يونيو
 2022تحت رقم .6266
313I
ACCOF

KAAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ACCOF
LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 KAAMAشركة 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 :
30929
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 :
.KAAMA
غرض الشركة بإيجاز  :أدوات
اآلالت
معدات صناعية و مقاول.
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 حكيم الهاشمي 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد الرامي  660 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حكيم الهاشمي عنوانه(ا)
زنقة عمر الجديدي عمارة  12شقة 4
القبيبات  10050الرباط املغرب.
السيد محمد الرامي عنوانه(ا)
شارع الحسن الثاني اقامة الرميطاج
عمارة د 2رقم  28830 05املحمدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حكيم الهاشمي عنوانه(ا)
زنقة عمر الجديدي عمارة  12شقة 4
القبيبات  10050الرباط املغرب
السيد محمد الرامي عنوانه(ا)
شارع الحسن الثاني اقامة الرميطاج
عمارة د 2رقم  28830 05املحمدية
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .1281/1470
314I
حجي و شركائه

سيرفيي ماروك انفيستسمون

SERVIER MAROC
INVESTISSEMENTS
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

حجي و شركائه
 28شارع موالي يوسف ،20070 ،
الدارالبيضاء املغرب
Servier Maroc Investissements
سيرفيي ماروك انفيستسمون شركة
املساهمة املبسطة وعنوان مقرها
االجتماعي  219شارع الزرقطوني
  20100الدارالبيضاءتحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.112035
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بمقت�ضى الجمع العام العادي
TIART
املؤرخ في  30مارس  2022تم تحويل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشكل القانوني للشركة من «شركة
الشريك الوحيد
املساهمة املبسطة «إلى «شركة
تأسيس شركة
األسهم املبسطة» واعتماد النظام
Les bons comptes
األسا�سي الذي يحكم الشركة بشكلها bd mes 6 dar touzani ، 1175
20000، Casablanca Maroc
الجديد
 TIARTشركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
يونيو  2022تحت رقم .826513
الهدى زنقة محمد بلفرج GH2
 315Iعمارة  90الشقة  15سيدي مومن -
 20500الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
SOCIETE IMMOBILIERE
محدودة ذات الشريك الوحيد
MIRABILIS
رقم التقييد في السجل التجاري :
إعالن متعدد القرارات
549889
CASABLANCA MAROC ،20040
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SOCIETE IMMOBILIERE
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
« MIRABILISشركة ذات املسؤولية األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،8 :زنقة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
علي عبد الرزاق ،الطابق الثالت -
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 20000الدارالبيضاء املغرب.
الوحيد.
«إعالن متعدد القرارات»
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري :اإلقتضاء بمختصر تسميتها .TIART :
.228.081
غرض الشركة بإيجاز  :نقل جميع
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي السلع داخل املغرب و خارجه.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ
الهدى زنقة محمد بلفرج  GH2عمارة
القرارات التالية:
 90الشقة  15سيدي مومن 20500 -
قرار رقم  :1-الذي ينص على
الدار البيضاء املغرب.
مايلي :تحيين القانون األسا�سي
املدة التي تأسست من أجلها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي :درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابل محمد االمين 1.000 :
تحيين القانون األسا�سي
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 األسماء الشخصية والعائليةالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ  12وصفات ومواطن الشركاء :
يوليوز  2022تحت رقم .831006
السيد ابل محمد االمين عنوانه(ا)
Les bons comptes

 316Iموريطانيا  20600اركيز موريطانيا.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابل محمد االمين عنوانه(ا)
موريطانيا  20600اركيز موريطانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831132
317I
FAIR VALUE

GESAUDIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FAIR VALUE
 34شارع طرابلس الطابق االول رقم
 ،2000 ، 2الدار البيضاء املغرب
 GESAUDITشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  39 :شارع
علي بنو أبي طالب الدار البيضاء.
 2000الدار البيضاء .املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.347039
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  29دجنبر  2020تقرر حل
 GESAUDITشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 39شارع علي بنو أبي طالب الدار
البيضاء 2000 .الدار البيضاء.
املغرب نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:
السيد(ة) محاسن وادفل و
عنوانه(ا)  27شارع موالي الرشيد
البيضاء  2000الدار البيضاء.
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  29دجنبر  2020وفي  39شارع
علي بنو أبي طالب  2000 -الدار
البيضاء .املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830766
318I
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غرض الشركة بإيجاز  :بزار
لبيع املواد الجلدية+دباغة الجلد
(القوي و الناعم ) بمحرك أو بدون
محرك+االستيراد و التصدير (تاجر).
عنوان املقر االجتماعي  :دار الدبغ
الشوارة رقم  197حي البليدة فاس
دار الدبغ الشوارة رقم  197حي
البليدة فاي  30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املريني صالح
عنوانه(ا)  1زنقة  6شارع صنهاجة
سيدي بوجيدة فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املريني صالح
عنوانه(ا)  1زنقة  6شارع صنهاجة
سيدي بوجيدة فاس  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  03يونيو
 2022تحت رقم .2925/22
320I

فيكوجيس
السيدة انياس سبين شبيرو
 LENHA CREATION SARL AUعنوانه(ا)  14زنقة لوغشو 92200
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات نيلي فرنسا  92200فرنسا فرنسا .
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
فيكوجيس
السيدة انياس سبين شبيرو
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز  ،عنوانه(ا)  14زنقة لوغشو 92200
 ،40000مراكش املغرب
نيلي فرنسا  92200فرنسا فرنسا
LENHA CREATION SARL AU
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .137705
وعنوان مقرها اإلجتماعي محالت
319I
في الطابق األر�ضي  126املنطقة
الصناعية سيدي يوسف بن علي -
G.MAO.CCF
 40050مراكش املغرب
STE ECOLO LEATHER
تأسيس شركة ذات مسؤولية
MRINI
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
127347
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
G.MAO.CCF
 22أبريل  2022تم إعداد القانون
AVENUE HASSAN II VILLE 24
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
NOUVELLE ، 30000، FES
محدودة ذات الشريك الوحيد
MAROC
باملميزات التالية:
STE ECOLO LEATHER MRINI
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها اإلجتماعي دار الدبغ
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :الشوارة رقم  197حي البليدة فاس
دار الدبغ الشوارة رقم  197حي
.LENHA CREATION SARL AU
ARYAS CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :موضوع البليدة فاي  30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
REALTYPRO
الفن وفضول ابتكار وإنشاء تحف
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حرفية .
عنوان املقر االجتماعي  :محالت رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
ARYAS CONSULTING
72789
في الطابق األر�ضي  126املنطقة
Bureau N°1, 1er étage,
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الصناعية سيدي يوسف بن علي -
 20أبريل  2022تم إعداد القانون Immeuble Résidence Mohamed
 40050مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها األسا�سي لشركة ذات مسؤولية Lotissement 51/Marouane 49
محدودة ذات الشريك الوحيد RATMA,، 40000، Marrakech
الشركة  99 :سنة .
Maroc
الشركة :باملميزات التالية:
رأسمال
مبلغ
شكل الشركة  :شركة ذات  REALTYPROشركة ذات املسؤولية
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
املحدودة
السيدة انياس سبين شبيرو مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند عالل الفا�سي مركب حبوس  2اقامة
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها  STE :أ شقة رقم  ,21الطابق الخامس،مراكش  40000 -مراكش املغرب
.ECOLO LEATHER MRINI
وصفات ومواطن الشركاء :
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد صالح الدين السعيد
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
عنوانه(ا)  314الوحدة  5زنقة التجارية بمكناس بتاريخ  29مارس
رقم التقييد في السجل التجاري  :داحس  40000مراكش املغرب
 2022تحت رقم .44067
تم اإليداع القانوني باملحكمة
127277
322I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في التجارية بمراكش بتاريخ  12يوليوز
COMPTE A JOUR
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون  2022تحت رقم .137663
ZELMATI
321I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
.sté.
fidev
SARL
A.U
حل شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
VAR
TRANS
COMPTE A JOUR
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
BP N° 5173 OLD MILMOUN
تسمية الشركة متبوعة عند
قفل التصفية
NADOR ، 62000، NADOR
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.sté.
fidev
SARL
A.U
MAROC
.REALTYPRO
اديور
ابني
اجداد
498
مكناس
 ZELMATIشركة ذات املسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
املغرب
مكناس
،50000
،
امحمد
املحدودة(في طور التصفية)
العقاري ،إنجاز أي مشروع عقاري
املسؤولية
ذات
شركة
VAR
TRANS
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
لنفسه أو بقصد إعادة البيع أو
املحدودة
العروي  62000 -الناظور املغرب.
اإليجار لجميع أشكال العقارات
عمارة
:
اإلجتماعي
مقرها
وعنوان
حل شركة
املعدة للسكنى املنزلي  ،السياحي،
رقم  ،24الطابق األول
،8
رقم
شقة
،
رقم التقييد في السجل التجاري
التجاري والصناعي.
منازل االسماعلية  -مرجان 50000 -
.19975
تجزئة األرا�ضي.مكناس املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
إستراد وتصدير.قفل التصفية
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر حل
عنوان املقر االجتماعي  :شارع رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عالل الفا�سي مركب حبوس  2اقامة
.44067
 ZELMATIمبلغ رأسمالها 100.000
أ شقة رقم  ,21الطابق الخامس،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املؤرخ في  09شتنبر  2021تقرر حل
القدس العروي  62000 -الناظور
املدة التي تأسست من أجلها  VAR TRANSشركة ذات املسؤولية
املغرب نتيجة ل  :عدم تحقيق الهدف
الشركة  99 :سنة .
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي املنشود.
و حدد مقر التصفية ب حي
درهم ،مقسم كالتالي:
عمارة رقم  ،24الطابق األول ،شقة
السيد صالح الدين السعيد  :رقم  ،8منازل االسماعلية  -مرجان القدس العروي  62000 -الناظور
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة  50000 -مكناس املغرب نتيجة املغرب.
و عين:
السيدة أمال العبا�سي  500 :ملنافسة ،اجراءات ناتجة.
السيد(ة) عمر الزملاطي و
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
و عين:
السيد(ة) املحط رشيد و عنوانه(ا) عنوانه(ا) حي الهناء العروي 62000
 األسماء الشخصية والعائليةعمارة رقم  ،24الطابق األول ،شقة الناظور املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وصفات ومواطن الشركاء :
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
السيد صالح الدين السعيد رقم  ،8منازل االسماعلية  -مرجان
عنوانه(ا)  314الوحدة  5زنقة  50000مكناس املغرب كمصفي (ة) على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
داحس  40000مراكش املغرب.
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
السيدة أمال العبا�سي عنوانه(ا)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ح م الوحدة  5رقم  40000 371بتاريخ  09شتنبر  2021وفي عمارة
رقم  ،24الطابق األول ،شقة رقم  ،8االبتدائية بالناضور بتاريخ 08
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية منازل االسماعلية  -مرجان  50000 -يوليوز  2022تحت رقم .2295
323I
ومواطن مسيري الشركة:
مكناس املغرب.

COMPTE A JOUR

PROMO FOR EAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
BP N° 5173 OLD MILMOUN
NADOR ، 62000، NADOR
MAROC
 PROMO FOR EASTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار هنو
سلوان الناظور  62000 -الناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
24391
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PROMO FOR EAST
غرض الشركة بإيجاز  :وسيط
عقاري .
عنوان املقر االجتماعي  :دوار هنو
سلوان الناظور  62000 -الناظور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عزيزة املالكي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة عزيزة املالكي عنوانه(ا)
حي املسيرة سلوان الناظور 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عزيزة املالكي عنوانه(ا)
حي املسيرة سلوان الناظور 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .2184
324I
FICOSAGE

STE UNIVERSING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FICOSAGE
Rue Lalla Amina Ville Nouvelle
Rce Triangle D’or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc
STE UNIVERSING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 67
زنقة عمر بنجلون حي االطلس فاس -
 30000فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.48015
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28يونيو  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  07يوليوز
 2022تحت رقم .3663/2022
325I
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فيكوجيس

FIDLOUK

FICOSAGE

LES CARRIERES DE DRAA

SADRAOUI PEINTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

STE IMPORT EXPORT
WALID MAX SARL AU

فيكوجيس
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز ،
 ،40000مراكش املغرب
LES CARRIERES DE DRAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57زنقة
ابن كدامة شارع االمير موالي عبد
هللا شقة رقم  40000 - 04مراكش
املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.25847
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26يناير  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك KHALIFA MENZAR
ً
و توزيع حصصه على الورثة تبعا
لرسم اإلراثة املؤرخ في  07شتنبر
 2021بالشكل األتي :
السيد(ة) صالح منزار 15.000 ،
حصة .
السيد(ة) هشام منزار 15.000 ،
حصة .
السيد(ة) اسماء منزار 7.500 ،
حصة .
السيد(ة) الزهرة منزار 7.500 ،
حصة .
السيد(ة) فاطمة منزار 7.500 ،
حصة .
السيد(ة) زهرة اكزوم 7.500 ،
حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  10يونيو
 2022تحت رقم .136692
326I

قفل التصفية

وفاة شريك

FIDLOUK
,216شارع  20غشت القصر الكبير ،
 ،92150القصر الكبير املغرب
 SADRAOUI PEINTUREشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
العروبة مجموعة ج زنقة  14رقم 11
القصر الكبير  92150القصر الكبير
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2207
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15مارس  2022تقرر حل
 SADRAOUI PEINTUREشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  60.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العروبة
مجموعة ج زنقة  14رقم  11القصر
الكبير  92150القصر الكبير املغرب
نتيجة الالزمة .
و عين:
السيد(ة) محمد البهلولي و
عنوانه(ا) حي العروبة م ج زنقة 14
رقم  11القصر الكبير  92150القصر
الكبير املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  15مارس  2022وفي حي
العروبة م ج زنقة  14رقم  11القصر
الكبير  92150القصر الكبير املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .8177
327I

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
STE IMPORT EXPORT WALID
 MAX SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 28الطبق الرابع مكاتب الصفاء
طريق صفرو فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
73169
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
IMPORT EXPORT WALID MAX
.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
التصدير مستلزمات املطبخ.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  28الطبق الرابع مكاتب الصفاء
طريق صفرو فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد ابن دحمان خالد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابن دحمان خالد
عنوانه(ا) 9زنقة الريحين النرجس ا
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابن دحمان خالد
عنوانه(ا)  9زنقة الريحين النرجس ا
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .2908/2022
328I

سفيد

MIDELT INVEST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

سفيد
N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT
N 2 VN MEKNES ، 50000،
 MEKNESاملغرب
 MIDELT INVEST SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13ساحة
االتحاد ميدتت  51000 -ميدتت
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.761
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
فيكوجيس
 24.935.900« LES CARRIERES DE DRAAدرهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «25.035.900
شركة ذات املسؤولية املحدودة
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
تعيين مسير جديد للشركة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
فيكوجيس
املستحقة.
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز ،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،40000مراكش املغرب
االبتدائية بميدلت بتاريخ  23يونيو
 LES CARRIERES DE DRAAشركة  2022تحت رقم .168
ذات املسؤولية املحدودة
330I
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57زنقة
MOUNYA
ابن كدمة شارع موالي عبد هللا
SOLAR DESERT
شقة رقم  40000 - 04مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مراكش.
تأسيس شركة
تعيين مسير جديد للشركة
MOUNYA
رقم التقييد في السجل التجاري
RUE MY RACHID LAAYOUNE ،
.25847
70000، LAAYOUNE MAROC
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 SOLAR DESERTشركة ذات
املؤرخ في  26يناير  2022تم تعيين
املسؤولية املحدودة
مسير جديد للشركة السيد(ة) ايت
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابو
منزار محمد كمسير وحيد تبعا إلقالة سفيان ابن الحارث العيون 70000 -
مسير.
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بمراكش بتاريخ  10يونيو
املحدودة
 2022تحت رقم .136692
رقم التقييد في السجل التجاري :
41093
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بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 04يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SOLAR :
. DESERT
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
معدات انتاج الطاقة
االستيراد والتصدير
تصنيع وتجارة وبيع املعدات
الزراعية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع ابو
سفيان ابن الحارث العيون 70000 -
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم املسعودي عنوانه(ا)
ايت ملول انزكان ايت ملول 80000
ايت ملول املغرب.
السيدة فضنة ركراكي عنوانه(ا)
انزكان انزكان ايت ملول  80000ايت
ملول املغرب.
السيد موالي محمد املسعودي
عنوانه(ا) دراركة اكادير اداوتانان
 80000اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا املسعودي
عنوانه(ا) اكادير اكادير اداوتانان
 80000اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .97422
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2htj consulting

NEDISUN MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

2htj consulting
اقامة مختارة زنقة قنيطرة ساحة
 2شتنبرمكتب رقم  24طابق رقم 6
حمرية  ،50000 ،مكناس املغرب
 NEDISUN MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكناس
املنزه جماعة سيدي سليمان مول
الكيفان تجزىة اكروبوليس in - 1.8
 50122مكناس املغرب.
تفويت حصص
ي
رقم التقييد في السجل التجار .-
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  04يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد العزيز
عرباني  10.000حصة اجتماعية من
أصل  20.000حصة لفائدة السيد
(ة) دليب االسماعلي بتاريخ 04
يوليوز .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
التجارية بمكناس
 14يوليوز  2022تحت رقم
.40411122008325
332I
COMPTE A JOUR

BELGHANOU
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
BP N° 5173 OLD MILMOUN
NADOR ، 62000، NADOR
MAROC
BELGHANOU DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تيزطوطين
املركز  62000 -الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
24389
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. BELGHANOU DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :تيزطوطين
املركز  62000 -الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال بلغنو  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حسن بلغنو  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال بلغنو عنوانه(ا)
تيزطوطين املركز الناظور 62000
الناظور املغرب.
السيد حسن بلغنو عنوانه(ا)
مركز تزطوطين الناظور 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال بلغنو عنوانه(ا)
تيزطوطين املركز الناظور 62000
الناظور املغرب
السيد حسن بلغنو عنوانه(ا)
مركز تزطوطين الناظور 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بالناضور
بتاريخ
االبتدائية
 14يوليوز  2022تحت رقم .2641
333I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

نوريموديف
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE
زاوية شارع محمد الخامس و شارع
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم ، 44
 ،90000طنجة املغرب
نوريموديف شركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
شارع عبد هللا كنون و شارع أبي
جرير الطباري  ،املبنى إ  ،الطابق
األول املكتب رقم  90000 - 1طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.104063
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ رأسمالها
نوريموديف
 1.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زاوية شارع عبد هللا كنون
و شارع أبي جرير الطباري  ،املبنى إ ،
الطابق األول املكتب رقم 90000 - 1
طنجة املغرب نتيجة ل  :انعدام آفاق
الشركة .
و حدد مقر التصفية ب زاوية
شارع عبد هللا كنون و شارع أبي
جرير الطباري  ،املبنى أ  ،الطابق
األول املكتب رقم  90000 - 1طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد إبن بشير و
عنوانه(ا) حي النزاهة  ،زنقة الشيخ
ميارة رقم  90000 8طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :

14523

تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  07يوليوز االبتدائية بآسفي بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .255579
 2022تحت رقم .583
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FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

SERVICE JIBLI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF
2RUE KHADIR GHAILANE SAFI
، 46000، SAFI MAROC
 SERVICE JIBLIشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 03
فيال رس زنقة امام مالك 46000 -
اسفي املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10663
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SERVICE JIBLIمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  03فيال رس زنقة
امام مالك  46000 -اسفي املغرب
نتيجة ل  :انخفاض ملحوض لنشاط
التجاري للشركة مترتب عن املنافسة
الشديدة .
و حدد مقر التصفية ب رقم 03
فيال رس زنقة امام مالك 46000 -
اسفي املغرب.
و عين:
السيد(ة) زكرياء دهيبة و
عنوانه(ا)  22زنقة  38شارع العرعار
حي السالم  46000اسفي املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق
املتعلقة بالتصفية  :رقم  03فيال رس
زنقة امام مالك اسفي املغرب.

MARCHICA CONSEIL

MARCHICA IMPORT
EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
MARCHICA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد
يحيى ،رقم  ،162أزغنغان ،الناظور
  .62652الناظوراملغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.13539
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد القادر
اليحياوي  5حصة اجتماعية من
أصل  20حصة لفائدة السيد (ة)
عياذ اليحياوي بتاريخ  09ماي .2022
تفويت السيد (ة) ميمون
اليحياوي  5حصة اجتماعية من
أصل  20حصة لفائدة السيد (ة)
عياذ اليحياوي بتاريخ  09ماي .2022
تفويت السيد (ة) عابد اليحياوي
 5حصة اجتماعية من أصل 20
حصة لفائدة السيد (ة) عياذ
اليحياوي بتاريخ  09ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  11ماي
 2022تحت رقم .951
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MARCHICA CONSEIL

MARCHICA IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
MARCHICA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد
يحيى ،رقم  ،162أزغنغان ،الناظور.
  62652الناظور املغرب.تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13539
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
اليحياوي عياذ كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  11ماي
 2022تحت رقم .951
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12يناير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«زنقة عبدالعالي بن شقرون عمارة
بلغازي م.ج فاس  30000 -فاس
اململكة املغربية» إلى «رقم  100مكرر،
شارع سان لويس خي السعادة ،فاس
  30000فاس اململكة املغربية».تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3799
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BERRADA LIGHTING
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
BUREAU FATH 2EME ETAGE
APPT N °7 VN ، 30000، fès
Maroc
« BERRADA LIGHTINGشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :متجر
بالطابق األر�ضي إقامة مونيا قطعة
L’ORIENTATION DE COMPTABILITE
زواغة طريق عين الشقف تجزئة
MONDIAL TELECOM
القرويين  30000 -فاس املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
«إعالن متعدد القرارات»
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري:
L’ORIENTATION DE
.59733
COMPTABILITE
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
N°.5 RUE ABOU TAIB
املؤرخ في  07يوليوز  2022تم اتخاذ
ELMOUTANABI LOTS WALILI
القرارات التالية:
AV DES F.A.R BUREAU N°.12
قرار رقم األول :الذي ينص على
FES ، 30000، FES MAROC
 MONDIAL TELECOMشركة ذات مايلي :تعيين السيد حمزة برادة
كمسير ثاني للشركة إلى جانب
املسؤولية املحدودة
السيدة مريم برادة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
عبدالعالي بن شقرون عمارة بلغازي
م.ج فاس  30000 -فاس اململكة النظام األسا�سي التالية:
بند رقم األول :الذي ينص على
املغربية.
مايلي :تعيين السيد حمزة برادة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
كمسير ثاني للشركة إلى جانب
السيدة مريم برادة .
.20997
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3050/2022
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MARCHICA CONSEIL

ZIRBA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
 ZIRBAشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار،
امللك املسمى» سوريف» ،رقم ،2
الناظور - .الناظور الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.22335
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ZIRBAمبلغ رأسمالها 1.000.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املطار ،امللك املسمى» سوريف»،
رقم  ،2الناظور - .الناظور الناظور
املغرب نتيجة ل  :كوفيد.-19
و حدد مقر التصفية ب حي
املطار ،امللك املسمى» سوريف»،
رقم  ،2الناظور 62010 - .الناظور
املغرب.
و عين:
السيد(ة) يوسف اوبغلي و
عنوانه(ا) حي اوالد ابراهيم زنقة 42
رقم  17الناظور  62010الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .1816
340I

MARCHICA CONSEIL

ZIRBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
 ZIRBAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
املطار ،امللك املسمى» سوريف»،
رقم  ،2الناظور 62010 - .الناظور
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.22335
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تقرر حل
 ZIRBAشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 1.000.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املطار ،امللك املسمى» سوريف»،
رقم  ،2الناظور 62010 - .الناظور
املغرب نتيجة لكوفيد.-19
و عين:
السيد(ة) يوسف اوبغلي و
عنوانه(ا) حي اوالد ابراهيم زنقة 42
رقم  17الناظور  62010الناظور
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  25ماي  2022وفي حي املطار،
امللك املسمى» سوريف» ،رقم ،2
الناظور 62010 - .الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .2166
341I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LO&CO IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
BUREAU FATH 2EME ETAGE
APPT N °7 VN ، 30000، fès
Maroc
LO&CO IMMOBILIER
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :الطابق
الثاني رقم  35شارع  1حي جنان
الزهر بنسودة  30000 -فاس
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.54953
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم األول :الذي ينص على
مايلي :توسيع النشاط التجاري
بإضافة األنشطة الثالية :مقهى.
متجر للحلويات و مطعم
قرار رقم الثاني :الذي ينص على
مايلي :تبعا ملحضر الجمع العام
اإلسثتنائي بتاريخ  07/07/200تقرر
إضافة فرع جديد للشركة بالعنوان
التالي :رقم  44شارع رقم  3تجزئة
النصر واد فاس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم األول :الذي ينص على
مايلي :توسيع النشاط التجاري
بإضافة األنشطة الثالية :مقهى.
متجر للحلويات و مطعم
بند رقم الثاني :الذي ينص على
مايلي :تبعا ملحضر الجمع العام
اإلسثتنائي بتاريخ  07/07/200تقرر
إضافة فرع جديد للشركة بالعنوان
التالي :رقم  44شارع رقم  3تجزئة
النصر واد فاس.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .3046/2022
342I
CECOGEL / SARL

EURO OUJDA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CECOGEL / SARL
RUE MED ABDOU IMM
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
MAROC
 EURO OUJDA TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة،
زنقة الدار البيضاء  36عمارة قهوي
عمر شقة رقم  09الطابق الثالث - .
 60000وجدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31399
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.700.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «2.800.000
درهم» عن طريق  :إدماج احتياطي أو
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  12ماي
 2022تحت رقم .1494
343I
trans abou hajare

TRANS ABOU HAJARE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

trans abou hajare
الزنقة  11رقم  22حي ازمور الجديد
 ،52000 ،الرشيدية املغرب
 TRANS ABOU HAJAREشركة

ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم  317املجموعة  73حي
امزوج  52000 -الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
16109
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.ABOU HAJARE
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير
أعمال مختلفة أو البناء
تاجر
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي رقم  317املجموعة  73حي
امزوج  52000 -الرشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد االنصاري املصطفي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد االنصاري املصطفي
عنوانه(ا) املجموعة  73رقم  317حي
امزوج  52000الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد االنصاري عبد الفتاح
عنوانه(ا) املجموعة 54رقم 225حي
امزوج  52000الرشيدية املغرب.

14525

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .861
344I
فيكوجيس

LES CARRIERES AFFELAN
DRAA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيكوجيس
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز ،
 ،40000مراكش املغرب
LES CARRIERES AFFELAN
 DRAA SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسار ٫
رقم  ٫ 979الطابق االول  ٫شقة رقم
 1مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127403
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LES :
CARRIERES AFFELAN DRAA
.SARL
غرض الشركة بإيجاز  :مقالع
الستخراج األسمنت والطوب والبالط
حفر مقالع بأجهزة ميكانيكية
تكتل .من االسمنت والطوب
والبالط.
عنوان املقر االجتماعي  :حي املسار
 ٫رقم  ٫ 979الطابق االول  ٫شقة رقم
 1مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
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الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد آيت منزار محمد 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد آيت منزار أحمد 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة زهرة أكزوم  38 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد منزار صالح  74 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد منزار هشام  74 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة منزار فاطمة  38 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة منزار زهرة  38 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة منزار اسماء  38 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد آيت منزار محمد عنوانه(ا)
تجزئة كولية رقم  36شارع موالي
عبد هللا  40000مراكش املغرب.
السيد محمد آيت منزار عنوانه(ا)
تجزئة رياض السالم رقم  451طريق
الدار البيضاء  40000مراكش
املغرب.
السيد آيت منزار أحمد عنوانه(ا)
حي تانسيفت أكدز زاكورة 47900
زاكورة املغرب.
السيدة زهرة أكزوم عنوانه(ا)
تجزئة كولية ٫سيدي عباد  1رقم
 40000مراكش املغرب.
السيد منزار صالح عنوانه(ا)
تجزئة كولية ٫سيدي عباد  1رقم
 40000مراكش املغرب.
السيد منزار هشام عنوانه(ا)
تجزئة كولية ٫رقم 40000 36مراكش
املغرب.
السيدة منزار فاطمة عنوانه(ا)
تجزئة كولية ٫رقم 40000 36مراكش
املغرب.
السيدة منزار زهرة عنوانه(ا)
تجزئة كولية ٫رقم 40000 36مراكش
املغرب.

السيدة منزار اسماء عنوانه(ا)
أمرشيش زنقة موزارت رقم 97
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد آيت منزار عنوانه(ا)
تجزئة رياض السالم رقم  451طريق
الدار البيضاء  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137763
345I
موثق

GENERATION EDUCATION
إعالن متعدد القرارات

موثق
 7شارع املعتمد ابن عباد إقامة ابن
الخطيب بلوك أ الطابق األول رقم
 ،90000 ، 36طنجة املغرب
GENERATION EDUCATION
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طنجة
الزياتن تجزئة البساتين مجموعة
مدارس بيرتان روسيل طنجة
 90000طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.59479
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
إستقالة السيد املفصل ويه كاحد
مسيري الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
اإلحتفاظ بالسيدة الزهرة الحدوثي
كمسيرة وحيدة للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01يوليوز
 2022تحت رقم .6766
346I
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CABINET OUASSI

AUTO ECOLE CHACHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق
االول مكتب رقم  3املدينة الجديدة
 ،46000 ،اسفي املغرب
 AUTO ECOLE CHACHAشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم
 173ل سلمى قطاع 46000 - 2
اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
12975
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AUTO :
. ECOLE CHACHA
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
تعليم السياقة.
عنوان املقر االجتماعي  :بقعة
رقم  173ل سلمى قطاع 46000 - 2
اسفي املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حنان شعشاع 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حنان شعشاع عنوانه(ا)
درب الجديد زنقة االمة الرقم 49
شماعية  46300اليوسفية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان شعشاع عنوانه(ا)
درب الجديد زنقة االمة الرقم 49
شماعية  46300اليوسفية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .581
347I
ميتا بوندز()META BOUNDS

ميتا بوندز()META BOUNDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ميتا بوندز()META BOUNDS
تجزئت فياديت�شي شقة رقم 2
الطابق  1عمارة  Fإقامة رانية،عين
حرودة املحمدية املحمدية،28630 ،
املحمدية MAROC
ميتا بوندز ()META BOUNDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
رقم  2طابق  1عمارة  Fإقامة رانيا
تقسيم فيادي�شي عين حروودة
املحمدية  28630 -املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
30963
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 07يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ميتا
بوندز (.)META BOUNDS
غرض الشركة بإيجاز :
تاجر,استيراد و تصدير.

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم
 2طابق  1عمارة  Fإقامة رانيا تقسيم
فيادي�شي عين حروودة املحمدية -
 28630املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين بوسليمي 750 :
حصة بقيمة  75.000درهم للحصة .
السيدة فووزية مسترزق 250 :
حصة بقيمة  25.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين بوسليمي عنوانه(ا)
تجزئة السيسطا رقم  328املحمدية
 20800املحمدية املغرب.
السيدة فووزية مسترزق
عنوانه(ا) تجزئة السيسطا رقم 328
املحمدية  20800املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين بوسليمي عنوانه(ا)
تجزئة السيسطا رقم 20800 328
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  05يونيو
 2022تحت رقم .1312
348I
انرجي سباس ش.ذ.م.م

صوهاليكس ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

صوهاليكس ش.ذ.م.م
شارع الزركتوني عمارة  32اقامة
رقم  29الطابق االول طنجة،
 ،90000طنجة املغرب
صوهاليكس ش.ذ.م.م شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الزركتوني عمارة  32اقامة رقم 29
الطابق االول طنجة  90000طنجة
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.106505
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
الحراق كريمة كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  10ماي
 2022تحت رقم .253522
349I
fiduciaire al hayat

مجزرة خبير
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عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
مولين قطعة  90000 - 3طنجة املسؤولية املحدودة.
املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
املدة التي تأسست من أجلها
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :معهد
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :نامض الخاص.
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  • :التدريب
السيد مكو عبدهللا 1.000 :
وإعداد الدبلوم في مجال التمريض
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مكو عبدهللا  1000 :بقيمة وطب األسنان
• إعداد الدبلوم وشهادة التدريب
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية املنهي..
وصفات ومواطن الشركاء :
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 425
السيد مكو عبدهللا عنوانه(ا) حي
الطابق الرابع ،عمارة  7إقامة طريق
بني سعيد  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية الخير  3بنسرغاو  80000أكادير
ومواطن مسيري الشركة:
املغرب.
السيد مكو عبدهللا عنوانه(ا) حي
املدة التي تأسست من أجلها
بني سعيد  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
التجارية بطنجة بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .129057
درهم ،مقسم كالتالي:
350I
السيد ADIL NAAIM : 500

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
fiduciaire al hayat
Av Marrakech et Acacias
Résidence Al ferdaouss 1er
étage numéro 2 Tanger ،
90000، tanger maroc
FIDUGRA
مجزرة خبير شركة ذات مسؤولية
معهد نامض الخاص
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تأسيس شركة
مولين قطعة  90000 - 3طنجة
FIDUGRA
املغرب
شارع محمد الخامس عمارة امنار
تأسيس شركة ذات مسؤولية
رقم  24الطابق الثالث انزكان ،
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،86150اكادير املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
معهد نامض الخاص شركة ذات
129057
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 425
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
 ،الطابق الرابع ،عمارة  7إقامة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
طريق الخير  3بنسرغاو 80000
محدودة ذات الشريك الوحيد
أكادير املغرب
باملميزات التالية:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
املحدودة
مسؤولية محدودة ذات الشريك رقم التقييد في السجل التجاري :
الوحيد.
52041
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :مجزرة  01يونيو  2022تم إعداد القانون
خبير.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
غرض الشركة بإيجاز  :مجزرة.

شكل الشركة  :شركة ذات

حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد MOHAMED DIKER :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ADIL NAAIMعنوانه(ا)
حي الهدى  80070اكادير املغرب.
السيد MOHAMED DIKER
عنوانه(ا) حي الوفاق  80100اكادير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ADIL NAAIMعنوانه(ا)
حي الهدى  80070اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .111500
351I
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14528
سكينة الفركاعي

SOCIÉTÉ BKRMA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

سكينة الفركاعي
مدينة  25مارس بلوك  yرقم ، 827
 ،70000العيون املغرب
 Société BKRMA Sarl auشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي الوكالة
بلوك س رقم 70000 - 1072
العيون املغرب.
تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
400785
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13يوليوز  2022تم حذف
األنشطة التالية من نشاط الشركة
الحالي :
بيع معدات العدسات واإلطار
العدسات ،النظارات ،النظارات
الشمسية ،منتجات تنظيف
النظارات ،العدسات الالصقة
 شراء  ،بيع منتجات تنظيفالعدسات  ،الحبال  ،السالسل ،
املناظير  ،املحطات  ،العلب الالصقة
 ،علب النظارات الالصقة لنظارات
الشمواه - .االستغالل املباشر أو
غير املباشر لجميع أصول األعمال
البصرية - .إصالح البضائع املذكورة
أعاله  ،وحجم وتركيب العدسات
البصرية وجميع األنشطة البصرية
وجميع األنشطة املساعدة واالتفاق
املباشر أو فتح إلرفاق هذا الكائن
وكذلك على التكميلية أساس
ممارسة نشاط أخصائي تقويم
السمع - .تسويق املنتجات من جميع
األنواع ؛  -تسويق وتوزيع وتحويل
جميع املواد الخام ؛ وخدمات النقل
للبضائع واملعدات والركاب ؛  -أعمال
متنوعة وخدمات متنوعة .السياحة
 ،إعادة التحريج الزراعي  ،الصيد
البحري  -تسويق املنتجات بجميع
أنواعها ؛  -التجارة العامة والخدمات

املتنوعة واالستيراد  -التصدير ؛ -
تسويق وتوزيع ومعالجة جميع املواد
الخام  -تسويق املنتجات الغذائية
والزراعية  -األسمدة التجارية ،
مستحضرات التجميل واملتنوعة
 متعهد  ،منظم استقبال وغيرها -استيراد وتصدير  ،تجارة  ،التعاقد من
الباطن  -تطوير املساحات الخضراء.
وجميع املوارد الطبيعية األخرى  ...؛ -
صيانة وإصالح أثاث ومعدات املكاتب
 ،وتأجير املعدات واألثاث ؛  -صيانة
وإصالح األثاث ومعدات اإلسكان ،
واملعدات التقنية ؛  -إنتاج املصاعد
 ،وفرن الخدمات السمعية والبصرية
 ،وأدوات الكتابة  - ،تصميم
وإنتاج وتوزيع األعمال السينمائية
والسمعية البصرية  -تجهيزات
القاعات (فئة  ،مؤتمر  ،أخرى )...
واالتصاالت (اإلشارات flayer ،
 - )...شراء وبيع منتجات النسيج
واألوراق واملنتجات األخرى وجميع
املواد ؛ املعدات التقنية واإللكترونية
والكهربائية وامليكانيكية والحاسوبية
والسمعية والبصرية ؛ البرمجيات ؛
قطع غيار للمعدات التقنية وأجهزة
الكمبيوتر واملركبات - .مقاعد وأثاث
املكاتب .اللوازم املدرسية  -بيع وشراء
املركبات وتأجير السيارات؛شراء
العقارات تأجير العقارات العقارات
حسب املدينة والدائرة واملنطقة ؛
إجراء عملية شراء ناجحة للعقارات ؛
تأجير وبيع العقارات بنجاح ؛ تنجح في
إدارة تأجير العقارات ؛ وكالة عقارية
وسيط  ،تأجير - .بيع وشراء املنتجات
البيطرية والكيميائية  -اإلنشاءات
املعدنية وتصنيع وتركيب املعدات
املعدنية حسب الطلب  -النقل
(اإلقليمي  ،الوطني  ،الدولي)..
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2205/2022
352I
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FA CONSEILS

RIAD DAR ABY

عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
RIAD DAR ABY
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي
 14يوليوز  2022أعطى RIAD
 DAR ABY SARLاملسجل بالسجل
التجاري  59161باملحكمة التجارية
بمراكش حق التسيير الحر لألصل
التجاري الكائن ب  33درب الراوية
الرميلة مراكش  40000 -مراكش
املغرب لفائدة SAPHIR HOME
 SERVICES SARL AUملدة  2سنة
تبتدئ من  14يوليوز  2022و تنتهي
في  14يوليوز  2024مقابل مبلغ
شهري قيمته  20.000درهم.
353I
موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR
ASSIST AND SERVICES SARL

كريستال ريجين�سي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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
كريستال ريجين�سي شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بالطابق األر�ضي رقم  1-538تجزئة
البحيرة الصويرة  44000 -الصويرة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
6237

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
كريستال ريجين�سي .
غرض الشركة بإيجاز  -)1 :النقل
السياحي.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
بالطابق األر�ضي رقم  538-1تجزئة
البحيرة الصويرة  44000 -الصويرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كريم ملخنطر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم ملخنطر عنوانه(ا)
 282تجزئة أزلف الصويرة 44000
الصويرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم ملخنطر عنوانه(ا)
 282تجزئة أزلف الصويرة 44000
الصويرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ 15

االبتدائية بالصويرة
يوليوز  2022تحت رقم .255
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AMDEM
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 SADDEK LITIJARA SARL AUدرهم ،مقسم كالتالي:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 األسماء الشخصية والعائليةالشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
السيد احمد فضل هللا املغربي
AMDEM
عنوانه(ا) املحمدية ***** املحمدية
AV ABDELKRIM EL KHATTABI
املغرب.
RUE HASSAN BEN M’BAREK
األسماء الشخصية والعائلية
RES EL KHATTABIA IMM B
 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد فضل هللا املغربي
40000، MARRAKECH MAROC
عنوانه(ا) املحمدية ***** املحمدية
SADDEK LITIJARA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد التجارية بمراكش بتاريخ  22يونيو
الكريم الخطابي زنقة حسن بن
 2022تحت رقم .6832
مبارك اقامة الخطابية عمارة ب
355I
الطابف االول رقم  3كليز مراكش
مراكش  40000مراكش املغرب
FLASH ECONOMIE
تأسيس شركة ذات مسؤولية
MANAGEMENT CLEAN
محدودة ذات الشريك الوحيد
SERVICE
رقم التقييد في السجل التجاري :
إعالن متعدد القرارات
126721
MANAGEMENT CLEAN
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SERVICE
 30ماي  2022تم إعداد القانون
رأسمالها  1.000.000,00 :درهم
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
مقرها االجتماعي :الدار البيضاء
محدودة ذات الشريك الوحيد
اقامة املنصورية عمارة ب الطابق 1
باملميزات التالية:
الشقة  1حي القدس
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الوحيد.
املؤرخ بتاريخ  30يونيو  2022أشار
تسمية الشركة متبوعة عند الشركاء إلى:
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
إعالن وفاة املرحوم صالح حسن.SADDEK LITIJARA SARL AU
املوافقة على توزيع حصصغرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
املرحوم صالح حسن على الورثة ،
تصدير و بيع املواد الغدائية .
إعادة تعيين السيد عمر مرشدعنوان املقر االجتماعي  :شارع
كمسير وحيد للشركة ملدة غير
عبد الكريم الخطابي زنقة حسن بن
مبارك اقامة الخطابية عمارة ب محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الطابف االول رقم  3كليز مراكش
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
مراكش  40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها يوليوز  2022تحت رقم 830887
356I
الشركة  99 :سنة .

14529
OFFICE-3H.B

OMNI STONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OFFICE-3H.B
N°7 IMMEUBLE MAJESTIC
BOULEVARD MED 5 ، 35000،
TAZA MAROC
 OMNI STONEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أكال
واد أمليل تازة  35250 -تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6557
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 OMNI :
.STONE
غرض الشركة بإيجاز  :الخدمات
املختلفة و البناء
استغالل املقالع
نقل البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي أكال
واد أمليل تازة  35250 -تازة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوقنوشة محمد 10.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوقنوشة محمد عنوانه(ا)
حي أكال واد أمليل تازة  35250تازة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوقنوشة محمد عنوانه(ا)
حي أكال واد أمليل تازة  35250تازة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  07يونيو
 2022تحت رقم .257
357I
FISCALEX MAROC

TIAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

FISCALEX MAROC
RUE IMAM MALIK RESIDENCE
AL MASJID I 5EME ETAGE APP
29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 TIAMشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة
 109شقة رقم  43الطابق الثالث
مراكش مراكش  40000مراكش
املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.91661
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09يونيو  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
مقاول في أعمال البناء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .91661
358I
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14530
L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

RHIATI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد أحمد سطياح عنوانه(ا)
عمارة  ،10زنقة واد كندر الشقة 3
النرجس فاس  30000فاس اململكة
املغربية.
السيد مخمود سطياح عنوانه(ا)
عمارة  ،10زنقة واد كندر الشقة 3
النرجس فاس  30000فاس اململكة
املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد سطياح عنوانه(ا)
عمارة  ،10زنقة واد كندر الشقة 3
النرجس فاس  30000فاس اململكة
املغربية
السيد مخمود سطياح عنوانه(ا)
عمارة  ،10زنقة واد كندر الشقة 3
النرجس فاس  30000فاس اململكة
املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3795/022
359I

L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE
N°.5 RUE ABOU TAIB
ELMOUTANABI LOTS WALILI
AV DES F.A.R BUREAU N°.12
FES ، 30000، FES MAROC
 RHIATI CASHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
 ،538تجزئة الرياض ،طريق صفرو،
فاس  30000 -فاس اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
73277
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
L-expert-comptable.ma
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
KOCKPIT KONSULTING
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RHIATI :
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
.CASH
L-expert-comptable.ma
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
Bd d’Anfa, Casablanca 73
األموال  -صرف العمالت املعدنية.
20060 ، 20060، casablanca
عنوان املقر االجتماعي  :متجر رقم
maroc
 ،538تجزئة الرياض ،طريق صفرو،
فاس  30000 -فاس اململكة املغربية KOCKPIT KONSULTING .شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
املدة التي تأسست من أجلها
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :وعنوان مقرها اإلجتماعي  265شارع
الزرقطوني الطابق التاسع رقم
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد سطياح  92 510 :الدار البيضاء  20050 -الدار
البيضاء املغرب
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تأسيس شركة ذات مسؤولية
السيد محمود سطياح 490 :
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية رقم التقييد في السجل التجاري :548167
وصفات ومواطن الشركاء :
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KOCKPIT KONSULTING
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية.
عنوان املقر االجتماعي 265 :
شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم
 92الدار البيضاء  20050 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد امين كراكشو :
 100حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد امين كراكشو
عنوانه(ا) حي السالم عوينت السراق
تجزئة الخلفاوي رقم  100وجدة
 60040وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد امين كراكشو
عنوانه(ا) حي السالم عوينت السراق
تجزئة الخلفاوي رقم  100وجدة
 60040وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
يونيو  2022تحت رقم .548167
360I

DAHI MANAGEMENT BUSINESS
CONSULTING

STE MEYAPRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING
زنقة بورسعيد حي الفتح عمارة بالل
طابق االول الشقة رقم  01العيون ،
 ،70000العيون املغرب
 STE MEYAPROشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع
مدينة الوفاق رقم D - 70000 482
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
41847
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 STE :
.MEYAPRO
غرض الشركة بإيجاز  :البناء:
مكاتب الدراسة  ،أعمال متنوعة
وجميع هيئات الدولة (GO ، CEA
 ، )، CETتأجير اآلالت  ،النقل
 ،االستيراد والتصدير  ،العمل
الخبير .تشييد املباني السكنية
وغير السكنية  ،واألشغال العامة ،
واالستيراد والتصدير ؛ أعمال البناء
والتطوير واألرا�ضي والطرق والصرف
الصحي ؛ أعمال البناء واألشغال
العامة ( )BTPأعمال نجارة األملنيوم
من الخشب واملعدن ؛ األشغال
اإلنشائية لإلطار الخشبي واملعدني
؛ إدارة محجر الرمال .املشاركة

الجريدة الرسمية
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في أي عملية استيراد واستغالل ؛
املشاركة في جميع العمليات املنقولة
والعقارية ؛ املعدات الصناعية في
مجال التوريد والتركيبات امليكانيكية
والكهربائية
والكهروميكانيكية
واإللكترونية ؛ استيراد وتصدير
جميع املنتجات والتجارة العامة
والتجارة ؛ قطع غيار للمعدات
التقنية؛ أعمال وخدمات متنوعة
؛ امتالك جميع األرا�ضي واملباني
بشكل عام  ،استغاللها بكل الوسائل
وبنائها كمباني إلعادة البيع أو اإليجار
؛ صيانة وتشغيل جميع املباني
واملضاربة والشراء والبيع واإلدارة
والتأجير وأي معاملة تتعلق بجميع
املمتلكات املنقولة وغير املنقولة.
مشروع تنفيذ ووضع الخطط
التفصيلية للحل النهائي وتقييمه
بوسائل مقياس األعمال األولية ؛
إنشاء ملف استشارات األعمال ؛
لوازم ومعدات املكاتب؛ املعدات.
عنوان املقر االجتماعي  :مشروع
مدينة الوفاق رقم D - 70000 482
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد امين السيبة عنوانه(ا)
فيال رقم  697اقامة الكولف 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امين السيبة عنوانه(ا)
فيال رقم  697اقامة الكولف 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31ماي
 2022تحت رقم .1543/22
361I

موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR
ASSIST AND SERVICES SARL

البريري دو برانتون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

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
البريري دو برانتون شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي لدى
شركة «فروماجري موكادور» املنزل
الكائن بدوار امزوغر جماعة موالي
بوزرقطون الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5489
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد البريري دو
برانتون مبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
لدى شركة «فروماجري موكادور»
املنزل الكائن بدوار امزوغر جماعة
موالي بوزرقطون الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب نتيجة ل  :التوقف
عن مزاولة النشاط.
و حدد مقر التصفية ب لدى
شركة «فروماجري موكادور» املنزل
الكائن بدوار امزوغر جماعة موالي
بوزرقطون الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب.
و عين:
السيد(ة) يونس الرافعي و
عنوانه(ا) رقم  95تجزئة أزلف
الصويرة  44000الصويرة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :لدى
شركة «فروماجري موكادور» املنزل
الكائن بدوار امزوغر جماعة موالي
بوزرقطون الصويرة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .257
362I
FIDEXPER

COMPLEXE TOURISTIQUE
NAZHA

عقد تسيير حر ألصل تجاري
(األشخاص املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري
COMPLEXE TOURISTIQUE
NAZHA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي
 05ماي  2022أعطى COMPLEXE
 TOURISTIQUE NAZHAاملسجل
بالسجل التجاري  3113باملحكمة
االبتدائية بالجديدة حق التسيير
الحر لألصل التجاري الكائن ب
شارع ابن خلدون الجديدة 24000 -
الجديدة املغرب لفائدة AQUI ME
 QUEDO 55ملدة  5سنة تبتدئ من
 05ماي  2022و تنتهي في  05ماي
 2027مقابل مبلغ شهري قيمته
 135.000درهم.
363I
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

COMORINOV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK
 62شارع سيدي عبد الرحمان
الشقة  ،20200 ، 1الدار البيضاء
املغرب
 COMORINOVشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  332شارع

ابراهيم الروداني الطابق  5الشقة
 21إقامة الريحان املعاريف 0000 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549961
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.COMORINOV
غرض الشركة بإيجاز  • :دراسة
املشاريع وتنفيذها ومراقبتها•.
تطوير الشركات وتكوين وتأسيس
إدارة الجودة الشاملة واالستشارة
والتدقيق على الشركات •.دراسة
وتنفيذ الطاقات املتجددة (توربينات
الرياح ،الكهروضوئية  ،الحرارية).
ابتكار وتصميم وتصنيع اآلالت
حسب الحاجة •.استيراد وتصدير
جميع املنتجات واملعدات الصناعية..
عنوان املقر االجتماعي 332 :
شارع ابراهيم الروداني الطابق 5
الشقة  21إقامة الريحان املعاريف -
 0000الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بوشرة املالكي  51 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد علوان عبد الغني 30 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حايموش صالح 10 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بالنور عثمان  9 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 100.000درهم» أي من «500.000
درهم» إلى « 500.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .661
365I

السيدة بوشرة املالكي عنوانه(ا)
حي بعلبك رقم  93عين الذئاب
 0000الدار البيضاء املغرب.
السيد علوان عبد الغني عنوانه(ا)
حي الوحدة رقم  0000 4332الداخلة
املغرب.
السيد حايموش صالح عنوانه(ا)
البركة م س  4عمارة  54شقة 19
الحي الحسني  0000الدار البيضاء
املغرب.
السيد بالنور عثمان عنوانه(ا)
املكانسة  04بلوك ب زنقة  22رقم
سفيد
 02عين الشق البيضاء  0000الدار
ETUDES ET SUIVIS
البيضاء املغرب.
TACHNIQUES SARLAU
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيدة بوشرة املالكي عنوانه(ا)
تأسيس شركة
حي بعلبك رقم  93عين الذئاب 0000
سفيد
الدار البيضاء املغرب
N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT
السيد علوان عبد الغني عنوانه(ا)
N 2 VN MEKNES ، 50000،
حي الوحدة رقم  0000 4332الداخلة
 MEKNESاملغرب
املغرب
ETUDES ET SUIVIS
تم اإليداع القانوني باملحكمة  TACHNIQUES SARLAUشركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
ذات مسؤولية محدودة ذات
يوليوز  2022تحت رقم .831317
الشريك الوحيد
 364Iوعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة للة
تكركوست دائرة امزمز عمالة الحوز
comptajouari
مراكش  40000 -مراكش املغرب
TECHNO PRO TRAV
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
comptajouari
126811
AV ADMI RES DAY APPT 12
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
BENI MELLAL AV ADMI RES
 20ماي  2022تم إعداد القانون
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 23000، BENI MELLAL marocمحدودة ذات الشريك الوحيد
 TECHNO PRO TRAVشركة ذات باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  54زنقة  2مسؤولية محدودة ذات الشريك
ايت طحيش الطابق االول بني مالل الوحيد.
  23000بني مالل املغرب.تسمية الشركة متبوعة
رفع رأسمال الشركة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
رقم التقييد في السجل التجاري
تسميتها ETUDES ET SUIVIS :
.TACHNIQUES SARLAU
6543
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غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة او البناء و مراقبة وتتبع
التقني لالشغال املختلفة .
عنوان املقر االجتماعي  :جماعة
للة تكركوست دائرة امزمز عمالة
الحوز مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد باسو الحسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد باسو الحسن عنوانه(ا)
عمارة اهال شقة  8شارع يعقوب
املنصور كليز  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد باسو الحسن عنوانه(ا)
عمارة اهال شقة  8شارع يعقوب
املنصور كليز  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ 24
يونيو  2022تحت رقم .6968
366I
FISCALEX MAROC

HAY2 AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
RUE IMAM MALIK RESIDENCE
AL MASJID I 5EME ETAGE APP
29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 hay2 agencyشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة
 109شقة رقم  43الطابق الثالث
مراكش مراكش  40000مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
127421
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها hay2 :
.agency
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
اتصاالت.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع عبد
الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة
 109شقة رقم  43الطابق الثالث
مراكش مراكش  40000مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حنان بوريال 249 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد موالي احمد زهير واكمار :
 249حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد ياسين مغناجي 253 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الكريم اغياي 249 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حنان بوريال عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد موالي احمد زهير واكمار
عنوانه(ا) مراكش  40000مراكش
املغرب.
السيد ياسين مغناجي عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد عبد الكريم اغياي
عنوانه(ا) مراكش  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية
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السيد ياسين مغناجي عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب
السيد عبد الكريم اغياي
عنوانه(ا) مراكش  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137775
367I
اورو افريك إكسبير

GALMANI ASSURANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

اورو افريك إكسبير
رقم  256شارع اإلدري�سي ،تجزئة
صوفيا الوردة ،تاركة ـ مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
 GALMANI ASSURANCESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
عبد الكريم الخطابي وشارع عالل
الفا�سي عمارة متكلي  1رقم - 2
 40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.43959
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 150.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 250.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .7661
368I

14533

FAD CONSULTING

MA GLOBAL CONSULTING

FIDUSAL

كامي بيال اموبيليي

IZUGHAR RESOURCES

MEGA CENTRE DE
SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FAD CONSULTING
rue ROUISSI, Espace ,22
HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
Quartier BEAUSEJOUR, Route
d’El Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC
كامي بيال اموبيليي شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  151زنقة
أسامة ابن زيد الطابق  2املعاريف
الدار لبيضاء  20330 -الدار
البيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.475513
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) رشيدة باملجيد
 250حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
عبدهللا بودريقة بتاريخ  11نونبر
.2021
تفويت السيد (ة) رشيدة باملجيد
 250حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) منال
بونكيس بتاريخ  11نونبر .2021
تفويت السيد (ة) عبد الكريم
لشكر  250حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) عبدهللا بودريقة بتاريخ  11نونبر
.2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 29نونبر  2021تحت رقم .802320
369I

إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

 10زاوية شارع لندن و زنقة حجاج

حل شركة

ابن عرطة  ،20000 ،الدار البيضاء

FIDUSAL
1493وشارع طارق بن زياد حي
املغرب العربي تمارة  ،12030 ،تمارة
املغرب
MEGA CENTRE DE SOUTIEN
 SCOLAIRE PRIVEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27حي
كوماطراف الشقة  1الطبق  1شارع
القاهرة  12000 -تمارة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.126349
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد MEGA CENTRE
DE SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  27حي كوماطراف
الشقة  1الطبق  1شارع القاهرة
  12000تمارة املغرب نتيجة ل :صعوبات بداية النشاط بسبب
الجائحة..
و حدد مقر التصفية ب  27حي
كوماطراف الشقة  1الطبق  1شارع
القاهرة  12000 -تمارة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الواحد بوبوال و
عنوانه(ا) حي املسيرة  1عمارة 369
الشقة  12000 6تمارة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
 27حي كوماطراف الشقة  1الطبق 1
شارع القاهرة تمارة .

املغرب
« IZUGHAR RESOURCESشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي، 59 :
شارع الزرقطوني الطابق السادس
رقم  - - 18الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.524337
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  23يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
زيادة رأسمال الشركة نقدا  ،ليرتفع
من 10.000,00درهم إلى 12.500,00
درهم
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
املوافقة على السيد محمد أمين
فائز الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 T236582كشريك جديد ؛
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
اإلقرار بإتمام زيادة رأس املال عن
طريق االكتتاب النقدي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6,7الذي ينص على
مايلي :الحصص و رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .831004
370I
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .8526
371I
AC CONSEIL

م&ص سوفتي-سكيوريتي «م
ص س س»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
AC CONSEIL
ن
زنقة عبد الكريم بنجلو مكاتب
اشرف الطابق الخامس مكتب رقم
 41املدينة الجديدة فاس ،30000 ،
فاس املغرب
م&ص سوفتي-سكيوريتي «م ص
س س» شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم بنجلون رقم  42الطابق
السادس مكاتب اشرف فاس -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
72765
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  :م&ص
سوفتي-سكيوريتي «م ص س س».
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
تصدير
اشغال متنوعة
الحراسة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عبد الكريم بنجلون رقم  42الطابق
السادس مكاتب اشرف فاس -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين بوغنجا 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مراد شلحاوي  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين بوغنجا عنوانه(ا)
شارع االسماعلية  66زنقة البيرو
الزهور  30000 1فاس املغرب.
السيد مراد شلحاوي عنوانه(ا)
حي اوالد عمر رقم ا 64550 38
جرادة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد شلحاوي عنوانه(ا)
حي اوالد عمر رقم ا 64550 38
جرادة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  02يونيو
 2022تحت رقم .2885
372I
موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR
ASSIST AND SERVICES SARL

فروماجري موكادور

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

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
فروماجري موكادور شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي لدى
شركة «فروماجري موكادور» املنزل
الكائن بدوار امزوغر جماعة موالي
بوزرقطون الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
.5471
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد فروماجري
موكادور مبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
لدى شركة «فروماجري موكادور»
املنزل الكائن بدوار امزوغر جماعة
موالي بوزرقطون الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب نتيجة ل  * :التوقف
عن مزاولة النشاط.
و حدد مقر التصفية ب لدى
شركة «فروماجري موكادور» املنزل
الكائن بدوار امزوغر جماعة موالي
بوزرقطون الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد اللطيف لفويني و
عنوانه(ا) رقم  1194تجزئة السقالة
الصويرة  44000الصويرة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :لدى
شركة «فروماجري موكادور» املنزل
الكائن بدوار امزوغر جماعة موالي
بوزرقطون الصويرة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .256
373I
FLASH ECONOMIE

MANAGEMENT CLEAN
SERVICE
إعالن متعدد القرارات

MANAGEMENT CLEAN
SERVICE
رأسمالها  1.000.000,00 :درهم
مقرها االجتماعي :الدار البيضاء
اقامة املنصورية عمارة ب الطابق 1
الشقة  1حي القدس

بمقت�ضى عقد تفويت حصص
املؤرخ بتاريخ  30يونيو 2022
قام ورثة املرحوم صالح حسن
بتفويت  1000حصة من شركة
MANAGEMENT
CLEAN
 SERVICEلفائدة السيد عمر مرشد
أشار الشريك الوحيد في الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  06يوليوز : 2022
تفويت  1000حصة منشركة MANAGEMENT CLEAN
 SERVICEلفائدة السيد عمر مرشد
تحويل الشكل القانوني للشركةالى شركة ذات مسؤولية ذات
الشريك الوحيد
استقالة السيد عمر مرشد منمهامه كمسير وحيد وتعيين السيد
محمد بوزكني كمسير وحيد للشركة
 تحديث النظام األسا�سي للشركةتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم 830888
374I

MLM FINANCE

CYANITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
AZHARI LMHAITA SEMLALIA
BUREAU N°19 4 EME ETAGE
MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc
 CYANITEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 1و  2تجزئة زرقطوني رقم 195
محاميد مراكش  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
127453
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CYANITE
غرض الشركة بإيجاز  :غسيل
وتنظيف السيارات.
تصدير واسيراد جميع معدات
واجزاء السيارات..
عنوان املقر االجتماعي  :محل
رقم  1و  2تجزئة زرقطوني رقم 195
محاميد مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نصر الدين جداني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نصر الدين جداني
عنوانه(ا) حي الحسني بلوك  18رقم
 503مراكش  40000مراكش املغرب
 .األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نصر الدين جداني
عنوانه(ا) حي الحسني بلوك  18رقم
 503مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137808
375I

MLM FINANCE

AL-MANSOURI
EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
AZHARI LMHAITA SEMLALIA
BUREAU N°19 4 EME ETAGE
MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc
AL-MANSOURI EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
1و  2دوار والد براحمون ا بلوك رقم
 351واحة سيدي ابراهيم الويدان
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
127309
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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- :
.MANSOURI EQUIPEMENTS
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
جميع مواد البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
1و  2دوار والد براحمون ا بلوك رقم
 351واحة سيدي ابراهيم الويدان
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد موالي عبد اللطيف
املنصوري  1.000 :حصة بقيمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
يوليوز  2010تحت رقم .357918
 100درهم للحصة .
377I
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
SOCIETE IMMOBILIERE YOUSRA V
السيد موالي عبد اللطيف
SOCIETE CIVILE
املنصوري عنوانه(ا) دوار والد
برحمون بلوك ا رقم  351واحة IMMOBILIERE YOUSRA V
شركة ذات املسؤولية املحدودة
سيدي براهيم الويدان مراكش
رفع رأسمال الشركة
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
SOCIETE IMMOBILIERE
ومواطن مسيري الشركة:
YOUSRA V
السيد موالي عبد اللطيف
 239شارع محمد الخامس ،
املنصوري عنوانه(ا) دوار والد
 ،20110الدار البيضاء املغرب
برحمون بلوك ا رقم  351واحة SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
سيدي براهيم الويدان مراكش  YOUSRA Vشركة ذات املسؤولية
 40000مراكش املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي  239شارع
التجارية بمراكش بتاريخ  12يوليوز
محمد الخامس  20110 -الدار
 2022تحت رقم .137679
البيضاء املغرب.
376I
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
SOCIETE IMMOBILIERE YOUSRA V
.69545
SOCIETE IMMOBILIERE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
YOUSRA V
املؤرخ في  18ماي  2007تم رفع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
تحويل املقر االجتماعي للشركة
« 15.000.000,00درهم» أي
SOCIETE IMMOBILIERE
من « 100.000,00درهم» إلى
YOUSRA V
« 15.100.000,00درهم» عن طريق
 239شارع محمد الخامس ،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،20110الدار البيضاء املغرب
SOCIETE IMMOBILIERE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
 YOUSRA Vشركة ذات املسؤولية ماي  2017تحت رقم .634787
املحدودة
378I
وعنوان مقرها اإلجتماعي  71زنقة
SOCIETE IMMOBILIERE YOUSRA V
كرات�شي  20110 -الدار البيضاء
املغرب.
SOCIETE CIVILE
تحويل املقر االجتماعي للشركة
IMMOBILIERE YOUSRA V
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.69545
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
SOCIETE IMMOBILIERE
املؤرخ في  16يوليوز  2009تم تحويل
YOUSRA V
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
 239شارع محمد الخامس ،
« 71زنقة كرات�شي  20110 -الدار
 ،20110الدار البيضاء املغرب
البيضاء املغرب» إلى «  239شارع SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
محمد الخامس  20110 -الدار  YOUSRA Vشركة ذات املسؤولية
املحدودة
البيضاء املغرب».
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  239شارع
محمد الخامس  239شارع محمد التجارية بمراكش بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .137850
الخامس  20110الدار البيضاء
380I
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
مكتب محاسبة
رقم التقييد في السجل التجاري
LIM CASH SARL AU
.69545
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  25نونبر  2013تم
تأسيس شركة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
مكتب محاسبة
« 102.000.000,00درهم» أي عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد
من « 15.100.000,00درهم» إلى هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
« 117.100.000,00درهم» عن
الرشيدية املغرب
طريق .- :
 LIM CASH SARL AUشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
الوحيد
ماي  2017تحت رقم .634788
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
379I
سرغين الخنك صندوق البريد
 200الرشيدية  52024 -الرشيدية
FISCALEX MAROC
املغرب
BPH INVEST
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تفويت حصص
2022/16135
FISCALEX MAROC
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 07 AL MASJID I 5EME ETAGE APPيوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
29 GUELIZ MARRAKECH ،
 40000، MARRAKECH MAROCمحدودة ذات الشريك الوحيد
 bph investشركة ذات املسؤولية باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ب مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
 6شقة ا مراكش بالزا مراكش عمارة
تسمية الشركة متبوعة عند
ب  6شقة ا مراكش بالزا مراكش
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LIM :
 40000مراكش املغرب.
.CASH SARL AU
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز  :ارسال
رقم التقييد في السجل التجاري
االموال.
.63679
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي سرغين الخنك صندوق البريد
املؤرخ في  30مارس  2022تمت  200الرشيدية  52024 -الرشيدية
املصادقة على :
املغرب.
تفويت السيد (ة) فيليب بايجينز
املدة التي تأسست من أجلها
 800حصة اجتماعية من أصل الشركة  99 :سنة .
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
راضيا مومن بتاريخ  30مارس  .2022درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد محمد العمراوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العمراوي عنوانه(ا)
قصر سرغين الخنك الرشيدية
 52024الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العمراوي عنوانه(ا)
قصر سرغين الخنك الرشيدية
 52024الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .897/2022
381I
عبد الحق الناصري بناني

الشركة املغربية للمؤسسات بي
بارينين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

عبد الحق الناصري بناني
 14زنقة حماد الرويح فرانس فيل 2
 ،20390 ،الدار البيضاء املغرب
الشركة املغربية للمؤسسات بي
بارينين شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
الرباط بطريق الرئيسية  1عين
السبع  20950 -الدار البيضاء
املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.23547
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك ادريس الحلو و توزيع
ً
حصصه على الورثة تبعا لرسم
اإلراثة املؤرخ في  01نونبر 2021
بالشكل األتي :
السيد(ة) نيكول ميشلين تودوري
 2.760 ،حصة .
السيد(ة) فايزة ماجدة الحلو ،
 3.865حصة .

السيد(ة) كريم مالك الحلو ،
 7.728حصة .
السيد(ة) كميل يسين ساليم
الحلو  7.729 ،حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .830628
382I
FORMAFID CONSEIL

TARIB TRAVAUX ET
BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
N°33 BOULEVARD LARBI
LOUADI ETG 2 ، 26000،
SETTAT MAROC
TARIB TRAVAUX ET BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  276شارع
ابن تاشفين الطابق 20300 - 3
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
550129
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TARIB :
. TRAVAUX ET BATIMENT
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
مختلفة أو للبناء  -تجارة عامة.
عنوان املقر االجتماعي 276 :
شارع ابن تاشفين الطابق 20300 - 3
الدار البيضاء املغرب .
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالغني طارب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالغني طارب عنوانه(ا)
رقم  11زنقة  11تجزئة توفيق عين
شق  20470الدار البيضاء املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالغني طارب عنوانه(ا)
رقم  11زنقة  11تجزئة توفيق عين
شق  20470الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .831479
383I
STE HTCPRO SARL

DINA ET MIRAL TRANSFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DINA :
.ET MIRAL TRANSFER
غرض الشركة بإيجاز  - :تحويل
األموال.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
جماعة الحد أوالد جلول 14000 -
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عروبي ياسين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عروبي ياسين عنوانه(ا)
حي األمل زنقة زاوية الشيخ م 13رقم
 15400 470تيفلت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عروبي ياسين عنوانه(ا)
حي األمل زنقة زاوية الشيخ م 13رقم
 15400 470تيفلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .91997
384I

STE HTCPRO SARL
ANGLE RUE MLY
ABDERRAHMANE ET RUE
HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
DINA ET MIRAL TRANSFER
مكتب املحاسبة الصالحي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
SOMADAF
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
جماعة الحد أوالد جلول 14000 -
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
القنيطرة املغرب
مكتب املحاسبة الصالحي
تأسيس شركة ذات مسؤولية
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
الطابق الثالث الشقة رقم  6وجدة ،
 ،60000وجدة ااملغرب
65983
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  SOMADAFشركة ذات مسؤولية
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد بركان تجزئة النهار رقم  244الطابق
السفلي 60000 - .وجدة املغرب
باملميزات التالية:

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39683
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 :
.SOMADAF
غرض الشركة بإيجاز /1 :نقل
البضائع لحساب الغير.
والخدمات
/2اللوجيستيك
املرتبطة بنقل البضائع.
/3التمثيل التجاري.
 /4التصدير واالستيراد.
 /5وكيل تجاري..
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
بركان تجزئة النهار رقم  244الطابق
السفلي 60000 - .وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد فدوري 1.000 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد قدوري عنوانه(ا)
الحي املحمدي تجزئة الوحدة زنقة
عمر بن الخطاب رقم 60000 6
وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد قدوري عنوانه(ا)
الحي املحمدي تجزئة الوحدة زنقة
عمر بن الخطاب رقم 60000 6
وجدة املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .1059
385I
MLM FINANCE

AGAFAY EXPÉRIENCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
AZHARI LMHAITA SEMLALIA
BUREAU N°19 4 EME ETAGE
MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc
 AGAFAY EXPÉRIENCESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيت
بزنيس سانتر شارع مسلم اقامم
بوكار الطابق  3املكتب  14باب دكالة
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
126973
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AGAFAY EXPÉRIENCES
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
الدراجات الرياضية
تسيير و استغالل جميع الوحدات
السياحية.
عنوان املقر االجتماعي  :زينيت
بزنيس سانتر شارع مسلم اقامم
بوكار الطابق  3املكتب  14باب دكالة
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مروان فالح  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروان فالح عنوانه(ا)
درب لحجر شارع  8رقم  105ق ج
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان فالح عنوانه(ا)
درب لحجر شارع  8رقم  105ق ج
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .137336
386I
FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

MOROCCAN PURE
PRODUCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
Av. Hassan II & Malik Ibn
Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
MOROCCAN PURE PRODUCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،21إقامة
الشاوية ،شارع يوسف ابن تاشفين
زنقة رشيد رضا  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
128981
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MOROCCAN PURE PRODUCE
غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل
الفالحي  -االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي ،21 :
إقامة الشاوية ،شارع يوسف ابن
تاشفين زنقة رشيد رضا 90000 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد بوزنايك 520 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يحيى امغيزار  480 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد بوزنايك عنوانه(ا)
 ،261زنقة ارويفاع بن تابت-سوي�سي
 10000الرباط املغرب.
السيد يحيى امغيزار عنوانه(ا)
شارع احمد راشيدي ،تجزئة حداد
رقم  93000 82تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد بوزنايك عنوانه(ا)
 ،261زنقة ارويفاع بن تابت-سوي�سي
 10000الرباط املغرب
السيد يحيى امغيزار عنوانه(ا)
شارع احمد راشيدي ،تجزئة حداد
رقم  93000 82تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .255637
387I
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SOMANEX
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
ALGET MAROC
املؤرخ في  30ماي  2022تم اتخاذ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات القرارات التالية:
الشريك الوحيد
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد للشركة
تعديل مصدر األصل التجاري بإلغاء
SOMANEX
التوطين واستبداله بعقد إيجار
 ،3شارع  9بريزاش تقاطع شارع
املبرم بالجديدة بتاريخ  1أبريل 2020
رحال املسكيني  ،20140 ،الدار
وصدق عليه بالجمع العام العادي
البيضاء املغرب
بتاريخ  30ماي . 2022
 ALGET MAROCشركة ذات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
النظام األسا�سي التالية:
الوحيد
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي rue,3
بمقت�ضى الجمع العام تم اإلتفاق
neuf brisach ,Angle Bd rahal
الدار
rahal el meskini 20000
على البقاء للمقر اإلجتماعي بنفس
البيضاء املغرب.
املكان
تعيين مسير جديد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 13
.223911
يوليوز  2022تحت رقم .34350
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
389I
املؤرخ في  04أبريل  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
nador conseil sarl au
RECIO DOMINGUEZ ignacio
OUBERCHAT TRAV
 joseكمسير وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تبعا إلقالة مسير.
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
nador conseil sarl au
يوليوز  2022تحت رقم .831558
res gourougou b1 av des far ، 388I
62000، nador maroc
fiduciaire elbakkouri sarl au
 OUBERCHAT TRAVشركة ذات
AB SERVE QUALITY
مسؤولية محدودة ذات الشريك
إعالن متعدد القرارات
الوحيد
fiduciaire elbakkouri sarl au
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
زنقة  74رقم  12فلوريدا العليا
الكماش بوعرك سلوان 62000 -
سيدي معروف  ،20190 ،الدار
الناظور املغرب
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
« AB SERVE QUALITYشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة»
رقم التقييد في السجل التجاري :
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
24397
السالم ،إقامة رقم ، 49عمارة أمين
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 ،الطابق الثاني  ،شقة رقم - 8
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
 24000الجديدة املغرب.
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
.15 483
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. OUBERCHAT TRAV
غرض الشركة بإيجاز  :البناء
واألشغال العامة
.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الكماش بوعرك سلوان 62000 -
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد برشاط يونس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد برشاط يونس عنوانه(ا)
دوار الكماش بوعرك سلوان 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد برشاط يونس عنوانه(ا)
دوار الكماش بوعرك سلوان 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .2187
390I
عبد الحق الناصري بناني

الشركة املغربية للمؤسسات بي
بارينين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

عبد الحق الناصري بناني
 14زنقة حماد الرويح فرانس فيل 2
 ،20390 ،الدار البيضاء املغرب
الشركة املغربية للمؤسسات بي
بارينين شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
الرباط بطريق الرئيسية  1عين

14539

السبع  20950 -الدار البيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.23547
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) جان لوي
ديكامت  16.906حصة اجتماعية
من أصل  16.906حصة لفائدة
السيد (ة) كريم مالك الحلو بتاريخ
 10يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .830628
391I

السيدة نيكول ميشلين تودوري
 2.760حصة اجتماعية
السيدة فايزة ماجدة الحلو
 3.865حصة اجتماعية
السيد كميل يسين ساليم الحلو
 7.729حصة اجتماعية
السيدة بونييل جيرالدين أن
كبرييل  4.226حصة اجتماعية
شركة بارينين تونس  120حصة
اجتماعية
صيولدو زوركر  72حصة
اجتماعية
اي ما مجموعه  90.469حصة
اجتماعية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .830628
392I

عبد الحق الناصري بناني

إئتمانية نبراس

الشركة املغربية للمؤسسات بي
بارينين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

عبد الحق الناصري بناني
 14زنقة حماد الرويح فرانس فيل 2
 ،20390 ،الدار البيضاء املغرب
الشركة املغربية للمؤسسات بي
بارينين «شركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق
الرباط بطريق الرئيسية  1عين
السبع  20590 -الدار البيضاء
املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.23547
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع
مقتضيات القانون :تحيين املادة 6
من النظام التاسي�سي ليصبح توزيع
رأس املال بين الشركاء كالتالي :
السيد مالك كريم الحلو 71.697
حصة اجتماعية

CART Para S.A.R.L

الهدف اإلجتماعي الذي من أجله تم
تأسيس الشركة.
و حدد مقر التصفية ب إقامة
السوسن عمارة  8الشقة رقم 2
ويسالن  50045 -مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) يونس الغزالي و
عنوانه(ا) إقامة السوسن عمارة
 8الشقة رقم  2ويسالن 50045
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  06يوليوز
 2022تحت رقم .466
393I
ste al moustakbal conseil

شركة ذات املسؤولية املحدودة

STE STUDY MILLINIUM

إئتمانية نبراس
شارع محمد الخامس عمارة 20
رقم الشقة  12املدينة الجديدة ،
 ،50000مكناس املغرب
 CART Para S.A.R.Lشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي
BOULEVARD MOULAY
YOUSSEF IMMEUBLE 7 APPT 3
 V.N - 50000مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.53775
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ
CART Para S.A.R.L
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي BOULEVARD
MOULAY YOUSSEF IMMEUBLE
 7 APPT 3 V.N - 50000مكناس
املغرب نتيجة ل  :نظرا لعدم تحقق

تأسيس شركة

حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ste al moustakbal conseil
9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
 STE STUDY MILLINIUMشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي هبري
إيموزار كندر صفرو 31000 -
صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3793
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04يوليوز  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 :
.STUDY MILLINIUM
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غرض الشركة بإيجاز  :استشارة
اجتماعية
استشارة في التسيير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي هبري
إيموزار كندر صفرو  31000 -صفرو
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة صفاء شاكر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد الصفاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صفاء شاكر عنوانه(ا)
اقامة الرحمة 22الشقة  8زنقة اركان
 1النرجس ب فاس  3000فاس
املغرب.
السيد محمد الصفاوي عنوانه(ا)
شارع الكرامة  85زنقة باماكو الزهور
 1فاس  3000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح اسماعين العماري
عنوانه(ا)  1شارع الجيش امللكي
اقامة االمل شقة  1فاس 3000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .249
394I
BELCOMPTA

STE SCORPION TRAV ET
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم  4بلوك ب شارع النور زواغة
العليا  ،30000 ،فاس املغرب
STE SCORPION TRAV ET
 SERVICEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  04زنقة
 11حي املرجة  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
73201
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.SCORPION TRAV ET SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة
بيع االت ومالبس الحراسة
املتاجرة.
عنوان املقر االجتماعي  04 :زنقة
 11حي املرجة  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل حنيف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل حنيف عنوانه(ا)
 04زنقة  11حي املرجة  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل حنيف عنوانه(ا)
 04زنقة  11حي املرجة  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2949/2022
395I
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TOUALET COMPLEXE

TOUALET COMPLEXE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TOUALET COMPLEXE
 10زنقة الحرية ،الطابق الثالت
،الشقة ،5الدار البيضاء ،20000 ،
الدار البيضاء املغرب
 TOUALET COMPLEXEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الحرية ،الطابق الثالت ،الشقة
،5الدار البيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549913
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TOUALET COMPLEXE
غرض الشركة بإيجاز  :محطة
خدمة لبيع وقود السيارات و
الشاحنات وغيرها
مقهى ومطعم.
عنوان املقر االجتماعي  10 :زنقة
الحرية ،الطابق الثالت ،الشقة
،5الدار البيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املصطفى جيراني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

رقم  19ع س البيضاء  20590الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى جيراني عنوانه(ا)
اقامة االمان م س  42عمارة 321
رقم  19ع س البيضاء  20590الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .24086
396I
sofoget

ZAK ET MARIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 ZAK ET MARIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
580بئر الرامي  14000 -القنيطرة
مغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 300.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 400.000درهم» عن
طريق .- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 األسماء الشخصية والعائليةاالبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 14
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى جيراني عنوانه(ا) يوليوز  2022تحت رقم .91970
397I
اقامة االمان م س  42عمارة 321
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FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 األسماء الشخصية والعائليةKADDOUR SERVICES
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد قدورمنصوري عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
دوار الروامش السماعلة 25350
تأسيس شركة
وادي زم املغرب.
FIDUCIAIRE OUARDIGHA
األسماء الشخصية والعائلية
 AG RUE DU LAC ET RUE DESومواطن مسيري الشركة:
MARTYRS OUED ZEM، 25350،
السيد قدورمنصوري عنوانه(ا)
OUED ZEM MAROC
دوار الروامش السماعلة 25350
 KADDOUR SERVICESشركة ذات وادي زم املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  01فبراير
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1er
 2022تحت رقم .8/2022
ETAGE 18 LOT ESSALAM
398I
OUED ZEM 25350 OUED ZEM
MAROC
COMICONE
تأسيس شركة ذات مسؤولية
AUTO ECOLE KZIBR
محدودة ذات الشريك الوحيد
DE TRANSPORT ET
رقم التقييد في السجل التجاري :
LOGISTIQUE
1255
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 12يناير  2022تم إعداد القانون
تفويت حصص
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
COMICONE
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم  ،1عمارة  ،6اقامة ابن سينا ،
باملميزات التالية:
 ،50000مكناس املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
AUTO ECOLE KZIBR DE
مسؤولية محدودة ذات الشريك
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
.KADDOUR SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :السفلي رقم  ،60زنقة نواكشوط حي
 20غشت  52400 -الريش املغرب.
TRAVAUX DIVERS
تفويت حصص
.EXPORT-IMPORT
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي 1er :
.2957
ETAGE 18 LOT ESSALAM
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
OUED ZEM 25350 OUED ZEM
املؤرخ في  04يوليوز  2022تمت
.MAROC
املدة التي تأسست من أجلها املصادقة على :
تفويت السيد (ة) حسن قزيبر
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 1.000 90.000 :حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد قدورمنصوري  900 :حجوج يونس بتاريخ  04يوليوز
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
.2022

14541

تم اإليداع القانوني باملحكمة TRANSPORT ET LOGISTIQUE
االبتدائية بميدلت بتاريخ  13يوليوز «شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .182
الشريك الوحيد»
 399Iوعنوان مقرها االجتماعي :الطابق
السفلي رقم  ،60زنقة نواكشوط حي
COMICONE
 20غشت  52400 -الريش املغرب.
AUTO ECOLE KZIBR
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
DE TRANSPORT ET
رقم التقييد في السجل التجاري:
LOGISTIQUE
.2957
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  04يوليوز  2022تقرر
تعيين مسير جديد للشركة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع
COMICONE
مقتضيات القانون :و دالك بتعديل
رقم  ،1عمارة  ،6اقامة ابن سينا  ،الفصول التالية ،43 ،07 ،06 ،01
 ،50000مكناس املغرب
و  44من القانون األسا�سي الجديد
AUTO ECOLE KZIBR DE
للشركة
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
االبتدائية بميدلت بتاريخ  13يوليوز
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .182
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
401I
السفلي رقم  ،60زنقة نواكشوط حي
 20غشت  52400 -الريش املغرب.
FLASH ECONOMIE
تعيين مسير جديد للشركة
KJDM
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.2957
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تأسيس شركة
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم تعيين
KJDM
مسير جديد للشركة السيد(ة) حجوج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
يونس كمسير وحيد
الشريك الوحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة مقرها اإلجتماعي 2 :زنقة الصنوبر
االبتدائية بميدلت بتاريخ  13يوليوز الطابق  4الشقة  - 12الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
 2022تحت رقم .182
549931
400I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04يوليوز  2022تم إعداد القانون
COMICONE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
AUTO ECOLE KZIBR
محدودة ذات الشريك الوحيد
DE TRANSPORT ET
باملميزات التالية:
LOGISTIQUE
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشريك الوحيد
الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة
تسمية الشركةKJDM :
COMICONE
غرض الشركة بإيجاز - :جميع
رقم  ،1عمارة  ،6اقامة ابن سينا ،
عمليات التنقيب والبحث واستغالل
 ،50000مكناس املغرب
املواد املعدنية جميع أنواع املعادن.
AUTO ECOLE KZIBR DE
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جميع عمليات تحويل وإنتاج
وتسويق وتصدير هذه املواد
ومشتقاتها وجميع العمليات
التكميلية األخرى أو التي يحتمل أن
تعزز تنفيذ هذه املشاريع وتطوير
نشاط الشركة
عنوان املقر االجتماعي  2 :زنقة
الصنوبر الطابق  4الشقة  - 12الدار
البيضاء
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد FRITZGERALD ZEPHIR
 1000حصة بقيمة  100درهم
للحصة
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل محير
السيد علي كميري
تم اإليداع باملركز الجهوي
لالستثمار بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز 2022
402I
فاكوجم لعريبي

الوكاب

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

القدس ،مباركة ،مجموعة  26رقم 9
الطابق األر�ضي ،البرنو�صي 20000 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل :
أحداث استثنائية.
و حدد مقر التصفية ب حي
القدس ،مباركة ،مجموعة  26رقم 9
الطابق األر�ضي ،البرنو�صي 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) اشرف سدار و
عنوانه(ا) حي القدس ،مباركة،
مجموعة  26رقم  9الطابق األر�ضي،
البرنو�صي  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
 05ماي  2022تحت رقم 15463-
.822972
403I
bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

SOCIETE TAFOUCHT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
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األسا�سي لشركة 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 TAFOUCHT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال أو
إنشاءات متنوعة (مقاول) -التجارة
– استيراد وتصدير (تاجر أو وسيط
فعال)..
عنوان املقر االجتماعي  :مركز واد
إفران أزرو -واد إفران  53100 -ازرو
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوعزاوي نعيم 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوعزاوي نعيم عنوانه(ا)
فرنسا  87000فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعزاوي نعيم عنوانه(ا)
فرنسا  87000فرنسا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .245
404I

فاكوجم لعريبي
 192شارع محمد الزرقطوني ،
bouaidoun hassan Fiduciaire
 ،20330الدار البيضاء املغرب
comptable
الوكاب شركة ذات املسؤولية
I place hassan II AZROU ،
املحدودة(في طور التصفية)
53100، AZROU MAROC
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
SOCIETE TAFOUCHT SARL AU
EUROMED COMPTA-SARL
القدس ،مباركة ،مجموعة  26رقم  9شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الطابق األر�ضي ،البرنو�صي 20000 -
الشريك الوحيد
METAL CASTING FACTORY
الدار البيضاء املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز واد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
حل شركة
إفران أزرو -واد إفران  53100 -ازرو
رقم التقييد في السجل التجاري
EUROMED COMPTA-SARL
املغرب
Bureau N° 4 1er etage Imm
.277769
تأسيس شركة ذات مسؤولية
N° 1106 Lot Al Massar
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
محدودة ذات الشريك الوحيد
املؤرخ في  18شتنبر  2017تقرر حل رقم التقييد في السجل التجاري :
QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
1821
METAL CASTING FACTORY
الوكاب مبلغ رأسمالها 100.000
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي  12يوليوز  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بالد
مصليحة كلم  10طريق رقم 7
حربيل مراكش  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127397
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها METAL :
.CASTING FACTORY
غرض الشركة بإيجاز  - :صناعة
االدوات واالشياء املعدنية بطريقة
ميكانيكية
 مسبك املعادنالتصدير واالستيراد.عنوان املقر االجتماعي  :بالد
مصليحة كلم  10طريق رقم  7حربيل
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة250.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمان متالي 750 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الباسط عبد الصمد
قنديلة  750 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد خالد اتكموت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحمان متالي
عنوانه(ا) رقم  40تجزئة بيزنكاض
افراك تيزنيت  85000تيزنيت املغرب.
السيد عبد الباسط عبد الصمد
قندياة عنوانه(ا) تجزئة ابن تاشفين
رقم  1041مراكش  40000مراكش
املغرب.
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السيد خالد اتكموت عنوانه(ا)
حي تاركة سيدي مبارك رقم IMPORT EXPORT FUBUS 16
مراكش  40000مراكش املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
حل شركة
ومواطن مسيري الشركة:
GENERAL DE COMPTABILITE
السيد عبد الرحمان متالي
شارع محمد اديوري مكاتب زالغ
عنوانه(ا) رقم  40تجزئة بيزنكاض
الطابق التاني الرقم  5فاس ،
افراك تيزنيت  85000تيزنيت املغرب
 ،30000فاس املغرب
السيد خالد اتكموت عنوانه(ا)
 IMPORT EXPORT FUBUSشركة
حي تاركة سيدي مبارك رقم 16
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
مراكش  40000مراكش املغرب
التصفية)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يونيو وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 809
ابن باجة الحي الصناعي سيدس
 2022تحت رقم .131759
ابراهيم  30000 -فاس املغرب.
405I
حل شركة
اورو افريك إكسبير
رقم التقييد في السجل التجاري
GALMANI ASSURANCES
.27245
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  29يونيو  2018تقرر حل
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اورو افريك إكسبير
 IMPORT EXPORT FUBUSمبلغ
رقم  256شارع اإلدري�سي ،تجزئة
رأسمالها  80.000درهم وعنوان
صوفيا الوردة ،تاركة ـ مراكش ،
مقرها اإلجتماعي شارع  809ابن
 ،40000مراكش املغرب
 GALMANI ASSURANCESشركة باجة الحي الصناعي سيدس ابراهيم
  30000فاس املغرب نتيجة ل  :عدمذات مسؤولية محدودة ذات
تحقيق الغرض األسا�سي لتاسيس
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
عبد الكريم الخطابي وعالل الفا�سي
اقامة متكلي  1رقم 40000 - 2
 809ابن باجة الحي الصناعي سيدس
مراكش املغرب.
ابراهيم  30000 -فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
و عين:
ي
رقم التقييد في السجل التجار
السيد(ة) عبد الغفور بن زكري
.43959
و عنوانه(ا)  46شارع ابن الخطيب
الوحيد
الشريك
بمقت�ضى قرار
طريق عين الشقف  30000فاس
املؤرخ في  28يونيو  2022تم
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
« 150.000درهم» أي من «100.000
على الصالحيات املخولة لهم محل
درهم» إلى « 250.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز التجارية بفاس بتاريخ  20يوليوز
 2018تحت رقم .2313/18
 2022تحت رقم .7661
407I
406I
GENERAL DE COMPTABILITE

14543

GENERAL DE COMPTABILITE

HAYTAM CONSEIL

SOCIETE IMPORT EXPORT
FUBUS

KHL EVENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع محمد اديوري مكاتب زالغ
الطابق التاني الرقم  5فاس ،
 ،30000فاس املغرب
SOCIETE IMPORT EXPORT
 FUBUSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
 809ابن باجة الحي الصناعي
سيدس ابراهيم  30000 -فاس
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.27245
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26يونيو  2018تقرر حل
SOCIETE IMPORT EXPORT
 FUBUSشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 80.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 809ابن باجة الحي الصناعي سيدس
ابراهيم  30000 -فاس املغرب نتيجة
لعدم تحقيق الغرض األسا�سي من
تأسيبس الشركة.
و عين:
السيد(ة) عبد الغفور بن زكري
و عنوانه(ا)  46شارع ابن الخطيب
طريق عين الشقف  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  23يونيو  2022وفي شارع 809
ابن باجة الحي الصناعي سيدس
ابراهيم  30000 -فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2952/2022
408I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAYTAM CONSEIL
Lotissement Loubna 1 45
Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc
 KHL EVENTSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سومية عمارة  82الطابق التاني
شقة رقم  4حي پامليي الدارالبيضاء
 20340الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550107
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KHL :
.EVENTS
غرض الشركة بإيجاز  - :وكالة
األحداث واالتصال
 وكالة الحفالت و األفراح.عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سومية عمارة  82الطابق التاني شقة
رقم  4حي پامليي الدارالبيضاء 20340
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد قاطب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

14544

السيد رشيد قاطب عنوانه(ا)
زنقة الفران رقم  2درب الطاليان
 20053الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد قاطب عنوانه(ا)
زنقة الفران رقم  2درب الطاليان
 20053الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .831467
409I
FIDUINVEST

STAR NIGHT CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUINVEST
AVENUE TANTAN RESIDENCE
SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°
15 TANGER، 90000، TANGER
MAROC
 STAR NIGHT CLUBشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21شارع
موالي علي الشريف الطابق  3رقم
 90000 - 5طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.76119
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
فريكس هشام كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .255548
410I

EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET
)COMPTABLE C.C.N

EL MEJOR PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

السيد منعم طايا  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل طايا عنوانه(ا)
تجزئة باب سبتة شارع عبد الخالق
طريس عمارة  93100 39الفنيدق
املغرب.
السيد عماد ادري�سي عالمي
عنوانه(ا) تجزئة باب سبتة رقم
 17شارع عبد الخالق الطوريس
اقامة نزار الطابق  1شقة 93100 1
الفنيدق املغرب.
السيد منعم طايا عنوانه(ا) حي
النزاهة زنقة موالي العربي العلوي
رقم  90000 09طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل طايا عنوانه(ا)
تجزئة باب سبتة شارع عبد الخالق
طريس عمارة  93100 39الفنيدق
املغرب
السيد عماد ادري�سي عالمي
عنوانه(ا) تجزئة باب سبتة رقم
 17شارع عبد الخالق الطوريس
اقامة نزار الطابق  1شقة 93100 1
الفنيدق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  05يوليوز
 2022تحت رقم .255494
411I

EL FRKACHI ZAKARIAA
)(CABINET COMPTABLE C.C.N
شارع املوحدين تجزئة االميرة
الطابق االول رقم ،02الفنيدق ،
 ،93100الفنيدق املغرب
 EL MEJOR PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنظر
الجميل زنقة  71رقم  9الطابق
االول رقم  02طنجة  90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
128835
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  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 :
. MEJOR PROMO
غرض الشركة بإيجاز  - :منعش
عقاري .
 تجارة،وتأجير وتشغيل العقارات.HORIZON LINES SARL
عنوان املقر االجتماعي  :املنظر
TEMPO FOODS
الجميل زنقة  71رقم  9الطابق
إعالن متعدد القرارات
االول رقم  02طنجة  90000 -طنجة
HORIZON LINES SARL
املغرب.
شارع محمد اليزيدي ،إقامة
املدة التي تأسست من أجلها األندلس ،بلوك  ،Hالطابق األر�ضي،
الشركة  99 :سنة .
رقم  ،93040 ، 3تطوان املغرب
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
« TEMPO FOODSشركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
املسؤولية املحدودة»
السيد عادل طايا  334 :حصة
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
بقيمة  100درهم للحصة .
زحل ،طريق مدرسة داوود ،رقم ،32
السيد عماد ادري�سي عالمي 333 :
  -تطوان املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

رقم التقييد في السجل التجاري:
.25101
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املصادقة على التوزيع
الجديد لرأسمال الشركة الناتج عن
تفويت السيد رضوان البازي لجميع
حصصه في الشركة البالغ مجموعها
ألفي ( )2000حصة اجتماعية من
فئة مائة ( )100درهم لكل حصة
وذلك لفائدة الشركاء السيد محمد
العرباوي بحسب خمسمائة ()500
حصة والسيد يوسف املزباغي
بحسب خمسمائة ( )500حصة
والسيد محمد الرحموني بحسب
خمسمائة ( )500حصة والسيد معاذ
الشعيري بحسب خمسمائة ()500
حصة.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :املصادقة على استقالة السيد
رضوان البازي من مهامه كمسير
للشركة.
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
املصادقة على تعيين السيد معاذ
الشعيري مسيرا وحيدا للشركة ملدة
خمس ( )5سنوات وتخويله صالحية
تمثيل الشركة والتوقيع باسمها.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة والحصص
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين املسيرين ومدة وصالحية
التسيير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .1552
412I
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IBRA MANAGEMENT

BOURSOMA ALLIANCE
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

IBRA MANAGEMENT
AVENUE MOHAMED 6 IMM
AILLAL NR 3223EME ETAGE
APPT 05 - LAAYOUNE - BP
2367، 70000، laayoune maroc
BOURSOMA ALLIANCE S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة
الوفاق  442بلوك  Bالعيون تجزئة
الوفاق  442بلوك  Bالعيون 70000
العيون املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31553
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «كراء السيارات
بدون سائق  +كراء الشقق « إلى
«إنتاج االكياس  +إنتاج و تصنيع
جميع أنواع األكياس».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .2250/22
413I
اباكار كروب

باكاركروب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اباكار كروب
Résidence Al Bassatin, GH2
IMMEUBLE 11 N35, Al
oulfa/ Casablanca ، 20230،
CASABLANCA MAROC
باكار كروب شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
البسطين «11M35» -/GH2
 20230الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية

الجريدة الرسمية

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550029
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :باكار
كروب.
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
التجزئة في األكشاك واألسواق.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
البسطين «GH2/11M35» - 20230
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد هارون زكاري اباكار
عنوانه(ا) اقامة املستقبل م س 43
عمارة  382شقة  3سيدي معروف
عين الشق  20190الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هارون زكاري اباكار
عنوانه(ا) اقامة املستقبل م س 43
عمارة  382شقة  3سيدي معروف
عين الشق  20190الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .24183
414I

14545
omri compta sarl au

CABINET COMPTABLE CHERADI

MANSORY STEEL SARL AU

GOLDEN HORSE RENT CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

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
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
موالي اسماعيل اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق  5رقم 19
طنجة  90050 -طنجة املغرب .
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.114509
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21يونيو  2022تقرر
حل MANSORY STEEL SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع موالي اسماعيل
اقامة موالي اسماعيل رقم 22
الطابق  5رقم  19طنجة 90050 -
طنجة املغرب نتيجة اللشركة
ال تحقق اي رقم معامالث مند
التاسيس .
و عين:
السيد(ة) عبد الغني الوهابي و
عنوانه(ا) رقم  247مغرب الجديد
 92000العرائش املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21يونيو  2022وفي شارع
موالي اسماعيل اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق  5رقم 19
طنجة  90050 -طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  05يوليوز
 2022تحت رقم .6895
415I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE
CHERADI
N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED ، 46000، SAFI MAROC
GOLDEN HORSE RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 02البقعة  107تجزئة الكوتبية
بياضة حي اجنان  46000 -اسفي
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
12959
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GOLDEN HORSE RENT CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
رقم  02البقعة  107تجزئة الكوتبية
بياضة حي اجنان  46000 -اسفي
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بن الشيخ يوسف 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

14546

السيد بن الشيخ يوسف
عنوانه(ا) كندا  - -كندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن الشيخ يوسف
عنوانه(ا) كندا  - -كندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .-
416I
FIDUCIA-MID

AIN AYSSAR MINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIA-MID
رقم  98الطابق االول طريق مكناس
ميمالل ميدلت  ،54350 ،ميدلت
ميدلت
AIN AYSSAR MINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21مكرر
زنقة تنغير الشعبة  54350 -ميدلت
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1789
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) العربي املرابطي
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
موالي عمرو االمراني بتاريخ  23يونيو
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  05يوليوز
 2022تحت رقم .178
417I
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FIDUCIAIRE MOLIFID
عنوان املقر االجتماعي  :شارع عبد
AMIA
الكريم الخطابي رقم 92000 - 14
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
تأسيس شركة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
FIDUCIAIRE MOLIFID
درهم ،مقسم كالتالي:
AVENUE MOHAMED V
السيد عادل ملعلم  1.000 :حصة
 RESIDENCE AL ANDALOUSEبقيمة  100درهم للحصة .
B BUREAU N°09 ، 92000،
 األسماء الشخصية والعائليةLARACHE MAROC
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل ملعلم عنوانه(ا)
 AMIAشركة ذات مسؤولية
تجزئة الوفاء فيال رقم 92000 62
محدودة ذات الشريك الوحيد
العرائش املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
األسماء الشخصية والعائلية
الكريم الخطابي رقم  92000 - 14ومواطن مسيري الشركة:
العرائش املغرب
السيد ناصر الزيديني عنوانه(ا)
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تجزئة السمارة رقم 92000 843
العرائش املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 18
6973
يوليوز  2022تحت رقم .765
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
418I
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
FIDALIC CONSEIL
YAALA TOUR
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
FIDALIC CONSEIL
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند االزدهار امتداد عمارة رقم ، 118
 ،40000مراكش املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها .AMIA :
 YAALA TOURشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  • :إنشاء و
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تطوير وأتمتة األنظمة;
الوحيد
• دراسة وتصميم وانشاء وتجميع
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
وتركيب األنظمة;
بالطابق التاني املسار رقم - 377
• اإلنشاء ,التسيير ,االستغالل,
 40000مراكش املغرب
الكراء ,الشراء ,لجميع األصول
تأسيس شركة ذات مسؤولية
التجارية;
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعموما جميع العمليات التجارية ,رقم التقييد في السجل التجاري :
الصناعية ,املالية ,العقارية ,أو غير
127077
العقارية التي لها عال قه مباشرة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير  15يونيو  2022تم إعداد القانون
أهداف الشركة ,و كذلك كل مساهمة األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
مباشرة أو غير مباشرة تحت أي صفة محدودة ذات الشريك الوحيد
في الشركات التي لها أهداف مماثلة .باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها YAALA :
.TOUR
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
االسفار.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
بالطابق التاني املسار رقم - 377
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بكار عائشة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بكار عائشة عنوانه(ا)
تجزئة ياسمينة  2بلوك ا رقم 136
 80000ايت ملول املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بكار عائشة عنوانه(ا)
تجزئة ياسمينة  2بلوك ا رقم 136
 80000ايت ملول املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .7307
419I
nador conseil sarl au

RESIDENCE GOUROGOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc
RESIDENCE GOUROGOU
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
الجيش امللكي رقم  167شارع
الجيش امللكي رقم 62000 167
الناظور املغرب
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«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.2213
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تقرر
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين
ملدة ** :سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .2188
420I
VISION AUDIT

S AND A HEALTHY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اناس الصرغيني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اسماعيل البغدادي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اناس الصرغيني عنوانه(ا)
بلجيكا  1080بروكسيل بلجيكا.
السيد اسماعيل البغدادي
عنوانه(ا) فيال اعبابو رقم 1
كاليفورنيا  20150الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اناس الصرغيني عنوانه(ا)
بلجيكا  1080بروكسيل بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .830637
421I

VISION AUDIT
B421 BD ABDELMOUMEN
RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA
MAROC
 S AND A HEALTHYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  217اقامة
الفتح شارع ابراهيم الروداني مطول
ACSERIS Expert-comptable
الطابق  1الرقم  20000 - 3الدار
البيضاء املغرب
D3 NETWORK
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
ACSERIS Expert-comptable
549533
Rue Allal Ben Abdellah 20
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
Rés Yasmine n°14 ، 90000،
TANGER Maroc
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 D3 NETWORKشركة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
مسؤولية محدودة ذات الشريك
شكل الشركة  :شركة ذات
الوحيد
املسؤولية املحدودة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  S AND :تطوان تجزئة إبن بطوطة الطابق 3
رقم  90000 - 62طنجة املغرب
.A HEALTHY
تأسيس شركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :ماكوالت
محدودة ذات الشريك الوحيد
خفيفة وسريعة
عنوان املقر االجتماعي  217 :رقم التقييد في السجل التجاري :
129099
اقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مطول الطابق  1الرقم 20000 - 3
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
الدار البيضاء املغرب.

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها D3 :
.NETWORK
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
الكمبيوتر واملشورة في املغرب
والتعاقد الخارجي.
شراء ،بيع املغلق أو بالعمولة
واالستيراد والتصدير والتسويق
بشكل عام لجميع املنتجات واألشياء
واملواد الخام واملعدات واألثاث
واآلالت وقطع الغيار من أي نوع..
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
تطوان تجزئة إبن بطوطة الطابق 3
رقم  90000 - 62طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أكسيل بغوت  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أكسيل بغوت عنوانه(ا)
شارع يرموك إقامة السالم بلوك
أ الطابق  3رقم  90000 43طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أكسيل بغوت عنوانه(ا)
شارع يرموك إقامة السالم بلوك
أ الطابق  3رقم  90000 43طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .7354
422I

14547
EUROMED COMPTA-SARL

BENZ TOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
Bureau N° 4 1er etage Imm
N° 1106 Lot Al Massar
QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 BENZ TOURشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
ابواب مراكش رقم  45شطر 19
مكتب رقم  5ا مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127395
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BENZ :
.TOUR
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
السياحي.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
ابواب مراكش رقم  45شطر 19
مكتب رقم  5ا مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد على بن زوواع  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مصطفى بن زوواع 750 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

14548

السيد على بن زوواع عنوانه(ا)
حي منظرونا زنقة  43عين الشق
البيضاء  20450البيضاء املغرب.
السيد مصطفى بن زوواع
عنوانه(ا) املانيا  8375ليبزيك املانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد على بن زوواع عنوانه(ا)
حي منظرونا زنقة  43عين الشق
البيضاء  20450البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137757
423I
اعالنات الشركات

LA GRANDE PHARMACIE
D’AGADIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اعالنات الشركات
املغرب  ،80000 ،اكادير املغرب
LA GRANDE PHARMACIE
 D’AGADIRشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
حدائق سوس رقم  2عمارة رقم 68
الطابق الثالث الحي املحمدي اكادير
 80000اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
52095
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
LA GRANDE PHARMACIE
.D’AGADIR
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07يوليوز  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.800.000درهم» أي من
« 3.200.000درهم» إلى «6.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .111845
425I

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عماد الرويجل  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد عالء الرويجل  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عماد الرويجل عنوانه(ا)
شارع الهجرة رقم  2تطوان 93000
تطوان املغرب.
السيد عالء الرويجل عنوانه(ا)
شارع عبيدة بن الجراح زنقة أ رقم
 93000 68تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عماد الرويجل عنوانه(ا)
شارع الهجرة رقم  2تطوان 93000
تطوان املغرب
السيد عالء الرويجل عنوانه(ا)
شارع عبيدة بن الجراح زنقة أ رقم
 93000 68تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .1536
426I

غرض الشركة بإيجاز  :تاجر في
تصدير و استيراد جميع املنتجات .
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
حدائق سوس رقم  2عمارة رقم 68
الطابق الثالث الحي املحمدي اكادير
 80000اكادير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :عاما سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي بوهدود 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةFIGET SARL
وصفات ومواطن الشركاء :
TRANS TROUIJEL
السيد علي بوهدود عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إقامة حدائق سوس رقم  2عمارة
تأسيس شركة
رقم  68الطابق الثالث الحي املحمدي
FIGET SARL
 80000اكادير املغرب.
AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
األسماء الشخصية والعائلية EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
ومواطن مسيري الشركة:
، 93000، TETOUAN MAROC
السيد علي بوهدود عنوانه(ا)
 TRANS TROUIJELشركة ذات
إقامة حدائق سوس رقم  2عمارة
املسؤولية املحدودة
رقم  68الطابق الثالث الحي املحمدي
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 80000اكادير املغرب
عبيدة بن الجراح زنقة أ رقم - 68
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 93000تطوان املغرب
التجارية باكادير بتاريخ  15يوليوز
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .111786
املحدودة
TY CONSULTING
 424Iرقم التقييد في السجل التجاري :
GE RENEWABLES
31877
dricom
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
HYDRAULIQUE
MAZAKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  22يونيو  2022تم إعداد القانون
شركة التوصية باألسهم
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
حل شركة
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
TY CONSULTING
رفع رأسمال الشركة
شكل الشركة  :شركة ذات RUE HALAB MERS SULTAN 26
dricom
 BLOC F1N°147 cite DAKHLAاملسؤولية املحدودة.
26 RUE HALAB MERS SULTAN،
تسمية الشركة متبوعة عند 20140، CASABLANCA MAROC
AGADIR ، 80060، AGADIR
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TRANS :
GE RENEWABLES
MAROC
.TROUIJEL
 HYDRAULIQUEشركة التوصية
 MAZAKIشركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
باألسهم (في طور التصفية)
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  01األشخاص لحساب الغير.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  74شارع
عنوان املقر االجتماعي  :شارع عبد املومن  20340 -الدارالبيضاء
عمارة  I-131الوفاق بنسركاو اكادير -
عبيدة بن الجراح زنقة أ رقم - 68
املغرب.
 80000اكادير املغرب.
 93000تطوان املغرب.
حل شركة
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها
.51509
.91177
الشركة  99 :سنة .
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02دجنبر  2021تقرر
حل شركة التوصية باألسهم GE
RENEWABLES HYDRAULIQUE
مبلغ رأسمالها  3.000.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  74شارع
عبد املومن  20340 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :غياب النشاط
التجاري..
و حدد مقر التصفية ب  74شارع
عبد املومن  20340 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) Javier SANCHIZ
 GOMEZو عنوانه(ا)  RPT 204بمدار
سيرفرس  92100بولونيا -بيالكورت
فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
ستواصل العملية االجتماعية بهدف
الوصول إلى خاتمة ناجحة للعمليات
الجارية وستقوم  ،إذا لزم األمر ،
بالعمليات الجديدة التي قد تكون
ضرورية لتنفيذ عملية التصفية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يونيو  2022تحت رقم .828414
427I
ALISSONE CONSULTING

SOCIETE MAROCAINE
DE CUVELAGE ET
D’ETANCHEITE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
310Angle BD Omar Riffi Et La
Liberte CASABLANCA، 20120،
CASABLANCA MAROC
SOCIETE MAROCAINE DE
CUVELAGE ET D’ETANCHEITE
 MAROCشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10شارع
الحرية الطابق 3شقة  5الدار
البيضاء  20120الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
548979
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 MAROCAINE DE
CUVELAGE ET D’ETANCHEITE
.MAROC
غرض الشركة بإيجاز :
استيراد ،تصدير ،دراسة٬
تصنيع ٬تسويق وتنفيذ املنتجات
واملعدات التقنية للبناء واألشغال
العامة والهندسة املدنية واألعمال
املخصصة للبيئة.
استشارة  ٬دراسة ٬مراقبة تقنية٬
واالختبارات املعملية في مجال
العقار ٬األشغال العمومية واألشغال
املخصصة للبيئة
بشكل عام ،جميع أنواع العمليات
الصناعية والتجارية واملالية واملنقولة
وغير املنقولة ،والتي قد تكون ذات
صلة مباشرة أو غير مباشرة باملادة
املذكورة أعاله أو بأي موضوع مماثل
أو ذات صلة ،من املرجح أن تفضل
تطويرها أو تمديدها.
عنوان املقر االجتماعي ،10 :
شارع الحرية الطابق 3شقة  5الدار
البيضاء  20120الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

14549

« 2.000.000درهم» أي من
« 6.000.000درهم» إلى «8.000.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .255753
429I

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عالل صديقي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالل صديقي عنوانه(ا)
rue Canaris Oasis – 03
 Casablanca 20410الدار البيضاء
املغرب .
مكتب محاسبة
األسماء الشخصية والعائلية
B40 SARL
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد عالل صديقي عنوانه(ا)
تأسيس شركة
rue Canaris Oasis – 03
مكتب محاسبة
 Casablanca 20410الدار البيضاء عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد
املغرب
هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الرشيدية املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  B40 SARL 05شركة ذات املسؤولية
يوليوز  2022تحت رقم .830255
املحدودة
 428Iوعنوان مقرها اإلجتماعي قصر والد
عميرة اوفوس الرشيدية 52053 -
 ABADAY TRAVAUX SARL-AUاباداي طرافو
اوفوس املغرب
ABADAY TRAVAUX SARLتأسيس شركة ذات املسؤولية
 AUاباداي طر افو
املحدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
2022/16125
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ABADAY TRAVAUX SARL-AU
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
اباداي طرافو
تجزئة فلورونسيا  09طريق الرباط األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شارع القوات املسلحة امللكية
شكل الشركة  :شركة ذات
الطابق  02رقم  ،90000 ، 04طنجة
املسؤولية املحدودة.
املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
ABADAY TRAVAUX SARL-AU
اباداي طرافو شركة ذات مسؤولية اإلقتضاء بمختصر تسميتها B40 :
.SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :مفاول
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
فلورونسيا  09طريق الرباط شارع نقل البضائع للغير
االغدية العامة .
القوات املسلحة امللكية الطابق 02
عنوان املقر االجتماعي  :قصر والد
رقم  90000 - 04طنجة املغرب.
عميرة اوفوس الرشيدية 52053 -
رفع رأسمال الشركة
اوفوس املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها
.107643
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املؤرخ في  17يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره درهم ،مقسم كالتالي:

14550

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13يونيو  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
التشاور.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .284
431I
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد قيدوش رشيد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد قيدوش رشيد عنوانه(ا)
رقم  52شقة  03رياض االسماعيلية
الشطر أو مكناس  50000مكناس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد قيدوش رشيد عنوانه(ا)
رقم  52شقة  03رياض االسماعيلية
الشطر أو مكناس  50000مكناس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2694
432I

تفويت السيد (ة) رشيد شاما
 5.000حصة اجتماعية من أصل
 10.000حصة لفائدة السيد (ة)
عادل متوكل بتاريخ  06يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .285
433I

السيد امحمد والدبش 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد الشادلي 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد صالح الدين الشادلي :
 330حصة بقيمة  100درهم للحصة
 -.األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امحمد والدبش عنوانه(ا)
املجموعة  13رقم  1145تجزئة
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL
موالي علي الشريف الرشيدية
MOKAFRICA
بيمولتيكو bemultico
 52000الرشيدية املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
SGKB
السيد محمد الشادلي عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
رقم  924تجزئة موالي علي الشريف شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حل شركة
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب.
الشريك الوحيد
SOCIETE MARJANE CONSEIL
السيد صالح الدين الشادلي
تأسيس شركة
SARL
عنوانه(ا) رقم  924تجزئة موالي
بيمولتيكو bemultico
Appt.N°2, 2°Etage Lot.
علي الشريف الرشيدية 52000
رقم  106شقة رقم  01الزيتون
B22 Lotissement Zaitoune
الراشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية املعركة -مكناس  ،50060 ،مكناس
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
ومواطن مسيري الشركة:
مكناس
AGADIR MAROC
عنوانه(ا)
والدبش
السيد امحمد
 SGKBشركة ذات مسؤولية
 MOKAFRICAشركة ذات
املجموعة  13رقم  1145تجزئة
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
موالي علي  52000الرشيدية املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي GH 05
الوحيد(في طور التصفية)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 554
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  08عمارة  03الشقة  12انا�سي مكناس -
FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
رقم  2حي ايراك بواركان أكادير -
 50000مكناس املغرب
يوليوز  2022تحت رقم .881/2022
STE
TAZROURT
SARL
 80000أكادير املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
430I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
رقم التقييد في السجل التجاري :
حصص
تفويت
STE TAKALALT
.33767
56749
FIDUCIARE
KARIMI
RACHIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
03
رقم
الخامس
محمد
شارع
الشريك الوحيد
املؤرخ في  23يونيو  2022تقرر حل
 07يونيو  2022تم إعداد القانون
،54000
،
خنيفرة
الثاني
الطابق
توسيع نشاط الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مسؤولية
ذات
لشركة
األسا�سي
خنيفرة املغرب
FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
الشريك الوحيد  MOKAFRICAمبلغ
الوحيد
الشريك
ذات
محدودة
شارع محمد الخامس رقم 03
 STE TAZROURT SARLشركة ذات رأسمالها  100.000درهم وعنوان
التالية:
ات
ز
باملمي
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الطابق الثاني خنيفرة ،54000 ،
مقرها اإلجتماعي زنقة  554رقم  2حي
ذات
شركة
:
الشركة
شكل
الوحيد
خنيفرة املغرب
ايراك بواركان أكادير  80000 -أكادير
الشريك
ذات
محدودة
مسؤولية
 STE TAKALALTشركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أيت املغرب نتيجة ل  :قفل الشركة.
الوحيد.
حجو مريرت  54000 -مريرت
مسؤولية محدودة ذات الشريك
و حدد مقر التصفية ب زنقة 554
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب.
الوحيد
رقم  2حي ايراك بواركان أكادير -
.SGKB
:
تسميتها
بمختصر
اإلقتضاء
حصص
تفويت
وعنوان مقرها االجتماعي حي التجهيز
 80000أكادير املغرب.
األشغال
:
بإيجاز
الشركة
غرض
ي
التجار
السجل
في
التقييد
رقم
رقم  01خنيفرة  54000 -خنيفرة
و عين:
املختلفة او البناء.
.2307
املغرب.
السيد(ة) الزهرة بايش و
GH
05
:
االجتماعي
املقر
عنوان
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد عنوانه(ا) زنقة 507رقم  3حي ايراك
توسيع نشاط الشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار
عمارة  03الشقة  12انا�سي مكناس  -املؤرخ في  06يونيو  2022تمت بواركان أكادير  80000أكادير املغرب
 50000مكناس املغرب.
كمصفي (ة) للشركة.
املصادقة على :
2877

الجريدة الرسمية
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .110500
434I
موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR
ASSIST AND SERVICES SARL

شركة فيال نوران

عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
شركة فيال نوران
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي
 05يوليوز  2022أعطى شركة فيال
نوران املسجل بالسجل التجاري
 5633باملحكمة االبتدائية بالصويرة
حق التسيير الحر لألصل التجاري
الكائن ب تجزئة ايت املودن دوار
الغزوة الصويرة  44000 -الصويرة
املغرب لفائدة اليف سبيريت LIFE
 SPIRITملدة  3سنة تبتدئ من 01
شتنبر  2022و تنتهي في  31غشت
 2025مقابل مبلغ شهري قيمته
 20.000درهم.
435I
Valoris Partners

LA CITÉ DES PONTS.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Valoris Partners
Bureau N°14, 3ème étage,
immeuble soft city oasis, 2 et
4 rue Abou Dhabi ، 20410،
casablanca maroc
 La Cité des Ponts.comشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
منظرونا رقم  246سيدي معروف -
 20520الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري
.486263
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 La Cité des Ponts.comمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة منظرونا رقم
 246سيدي معروف  20520 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل * :تصفية
إرادية للشركة
*تعيين السيدة مريم احرضان
كمصفية للشركة
* تحديد مقر التصفية في
العنوان التالي :تجزئة منظرونا رقم
 246سيدي معروف  20520الدار
البيضاء .
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
منظرونا رقم  246سيدي معروف -
 20520الدار البيضاء املغرب.
و عين:
احرضان
السيد(ة) مريم
و عنوانه(ا) تجزئة منظرونا رقم
 246سيدي معروف  20520الدار
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 08
يوليوز  2022تحت رقم .830942
436I
SAGASUD

DHM FICH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
 LAAYOUNEاملغرب
 DHM FICHشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

14551

تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الوكالة 1
بلوك  Fرقم  752F - 70000العيون االبتدائية بالعيون بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2190
املغرب
437I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
SAGASUD
رقم التقييد في السجل التجاري :
OUALID PESCA
42401
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
حل شركة
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
SAGASUD
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23
محدودة ذات الشريك الوحيد
العيون LAAYOUNE، 70000،
باملميزات التالية:
 LAAYOUNEاملغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 OUALID PESCAشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التصفية)
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  DHM :الصويرة رقم  82املر�سى 70000 -
العيون املغرب.
.FICH
حل شركة
غرض الشركة بإيجاز  :الصيد
رقم التقييد في السجل التجاري
البحري تجارة السمك واملنتجات
.11757
البحرية بالجملة والتقسيط تجارة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عامة نقل البضائع استيراد وتصدير املؤرخ في  22يونيو  2022تقرر حل
كل نشاط تجاري صناعي مالحي شركة ذات املسؤولية املحدودة
خدماتي .
 OUALID PESCAمبلغ رأسمالها
عنوان املقر االجتماعي  :الوكالة  100.000 1درهم وعنوان مقرها
بلوك  Fرقم  752F - 70000العيون اإلجتماعي زنقة الصويرة رقم 82
املغرب.
املر�سى  70000 -العيون املغرب
املدة التي تأسست من أجلها نتيجة ل  :توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :الصويرة رقم  82املر�سى 70000 -
العيون املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
و عين:
السيد محمد الخلفاوي 1.000 :
السيد(ة) الحسن عبو و
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
عنوانه(ا) حي عالل بن عبد هللا شارع
 األسماء الشخصية والعائليةاللة حسناء  71000بوجدور املغرب
وصفات ومواطن الشركاء :
كمصفي (ة) للشركة.
السيد محمد الخلفاوي عنوانه(ا)
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
 04زنقة االمل حي مفتاح الخير على الصالحيات املخولة لهم محل
 46000اسفي املغرب.
املخابرة و محل تبليغ العقود و
األسماء الشخصية والعائلية الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
ومواطن مسيري الشركة:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد محمد الخلفاوي عنوانه(ا) االبتدائية بالعيون بتاريخ  14يوليوز
 04زنقة االمل حي مفتاح الخير  2022تحت رقم .2192
 46000اسفي املغرب.
438I
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14552
NOBLACTION

CHINKLOVA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالء الدين بن وحود
عنوانه(ا) كولف أركان غوسورت
رقم  301تسلطانت  40000مراكش
املغرب.
السيد محمد مراد املستظرف
عنوانه(ا) ضيعة النعيم دوار
السلطان تسلطانت  40000مراكش
املغرب.
السيد عبد الرزاق األجودي
عنوانه(ا) تجزئة الزرقطوني رقم
 1492املحاميد  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالء الدين بن وحود
عنوانه(ا) كولف أركان غوسورت
رقم  301تسلطانت  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137778
439I

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة
 3الطابق األول رقم ،40000 ،15
مراكش املغرب
 CHINKLOVAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث
شقة رقم  14باب دكالة 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127427
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
STE CONFORMITE DISPONIBILITE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
INTEGRITE ET CONSULTING
.CHINKLOVA
COMPLEXE AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز  :مصنع
PROFESSIONEL
بالستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تاجر أو وسيط لالستيراد
الشريك الوحيد
والتصدير.
تفويت حصص
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
STE CONFORMITE
مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث DISPONIBILITE INTEGRITE ET
شقة رقم  14باب دكالة 40000 -
CONSULTING
مراكش املغرب.
5RUE GHASSAN KANAFANI
املدة التي تأسست من أجلها
RCE ESPACE JARDIN LALLA
الشركة  99 :سنة .
MERYEM 4EME ETAGE
مبلغ رأسمال الشركةBUREAU 29 V.N، 30000، FES 100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
MAROC
السيد عالء الدين بن وحود 340 :
COMPLEXE AGRICOLE
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 PROFESSIONELشركة ذات
السيد محمد مراد املستظرف :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 330حصة بقيمة  100درهم للحصة
الوحيد
السيد عبد الرزاق األجودي  330 :وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
16الطابق  2شارع عبد الكريم بن
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
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جلون فاس  30000 -فاس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.67019
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) كوتر قروري
 100حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) الكبيرة
بوزيدي بتاريخ  22يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .3074
440I
FIDACTIVE

JIHADIA OIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage
hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
 JIHADIA OILشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند
 WEDOMبلوك  25شارع تطوان
رقم  133مكتب رقم  5و 6الطابق
الثالث الحي املحمدي اكادير -
 80000اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
52111
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.JIHADIA OIL
غرض الشركة بإيجاز 1- :إدارة
وتشغيل محطة الخدمة ؛
 2بائع تجزئة للوقود وموادالتشحيم والزيوت والشحوم وغاز
البترول املسال واملنتجات املساعدة
األخرى ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :عند
 WEDOMبلوك  25شارع تطوان
رقم  133مكتب رقم  5و 6الطابق
الثالث الحي املحمدي اكادير -
 80000اكادير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 5.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين اصبان 50.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين اصبان عنوانه(ا)
زنقة مدريد رقم  9االقامة 80000
اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين اصبان عنوانه(ا)
زنقة مدريد رقم  9االقامة 80000
اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .111853
441I
FIDUCIAIRE CABFIS

KINANY DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CABFIS
ANGLE BD 2MARS ET° 5
BD ALQODS IMM K N AIN

الجريدة الرسمية
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CHOCK CASABLANCA، 20480،
CASABLANCA MAROC
KINANY DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  448شارع
محمد الخامس رقم 20310 - 30
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549839
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KINANY DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز  - :شراء
و بيع جميع املنتجات املعدنية
والصناعية و استيرادها و بيعها
بالعمولة و االتجار بها و توزيعها ؛
 التوزيع والشحن والتأجيروالتجارة بشكل عام لجميع السلع
واملنتجات النهائية و شبه املصنعة ،
 وبصفة عامة  ،جميع املعامالتالتجارية و الصناعية و املالية و
املنقولة و غير املنقولة  ،املرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة و التي قد تسهل تحقيق و
توسيع هدفها.
عنوان املقر االجتماعي  448 :شارع
محمد الخامس رقم 20310 - 30
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كناني علوي محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كناني علوي محمد
عنوانه(ا)  148زنقة البكري الطابق
 2شقة  0 22الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كناني علوي محمد
عنوانه(ا)  148زنقة البكري الطابق
 2شقة  0 22الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831113
442I
مكتب محاسبة

STE ANAKHIL PLANTES
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب محاسبة
عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد
هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
الرشيدية املغرب
STE ANAKHIL PLANTES SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصرايت
مسعود مدغرة ص ب 754
الرشيدية  52000 -الرشيدية
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.13749
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) مولود حادي
بوفوس  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) عبد املالك دحاني بتاريخ  06ماي
.2022

14553

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  06على الصالحيات املخولة لهم محل
يوليوز  2022تحت رقم  .872/2022املخابرة و محل تبليغ العقود و
443I
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
monde servicecompta
MBMI
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات يوليوز  2022تحت رقم .831275
الشريك الوحيد
444I
حل شركة

monde servicecompta
lot el hadj fatah oulfa 3 309
eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc
 M B M Iشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عبد اللطيف بن قدور قسارية
االسماعلية رقم  58مكازة رقم
 12الدارالبيضاء 20036 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.146193
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07يوليوز  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد  M B M Iمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع عبد اللطيف
بن قدور قسارية االسماعلية رقم
 58مكازة رقم  12الدارالبيضاء -
 20036الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :التوقف عن ممارسة النشاط
التجاري وتفاقم الديون.
و حدد مقر التصفية ب شارع
عبد اللطيف بن قدور قسارية
االسماعلية رقم  58مكازة رقم 12
الدارالبيضاء  20050 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) ليليا مولين و عنوانه(ا)
ممر ريميني فيال رقم  29انفا 20036
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.

IN IMPORT

IN IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

IN IMPORT
 13زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب
الطابق األول رقم ،20350 ، 8
الدارالبيضاء املغرب
 IN IMPORTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق
األول رقم  20350 - 8الدارالبيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.464795
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ادريس حب
امللوك الصفريوي  1.000حصة
اجتماعية من أصل  1.000حصة
لفائدة السيد (ة) كنزة شركي بتاريخ
 06يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .831533
445I
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14554
Cabinet Comptable Azmani Mounsef

hana compta maroc

Sté AUTO MOTO PIECES

« » HAMD AZHAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

Cabinet Comptable Azmani
Mounsef
Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc
 Sté AUTO MOTO PIECESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الحي
األول بني بوعياش 32000 -
الحسيمة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2149
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15يوليوز  2022تقرر حل
 Sté AUTO MOTO PIECESشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  50.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي األول
بني بوعياش  32000 -الحسيمة
املغرب نتيجة اللتوقف النهائي
للنشاط التجاري للشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد أزنادي و
عنوانه(ا) حي ازكيرن بني بوعياش
 32000الحسيمة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  15يوليوز  2022وفي الحي
األول بني بوعياش  32000 -الحسيمة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .185
446I

إعالن متعدد القرارات

hana compta maroc
residence al wafa n° A1 RDC
avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el jadida maroc
« « » HAMD AZHARشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 715 :حي
السالم الطابق  1شقة 24000 - 2
الجديدة .املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.10085
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
نقل مقر الشركة من العنوان القديم
 715حي السالم الطابق  1شقة 2
الجديدة إلى العنوان الجديد  1و2
ملكية البوسرغيني رع 65621/08
و 65622/08شارع جبران خليل
جبران بجانب تجزئة لكسيا الجديدة
,آبتداء من .02/06/2022
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :قرر الجمع العام غير العادي
الرفع من رأسمال الشركة بما قدره
.2900000.00درهم ليرتفع بذلك من
100000.00درهم إلى 3000000.00
درهم بإنشاء  29000حصة جديدة
من الحساب الجاري للشركاء موزعة
 السيد رضه عبداكما يلي:
لسالم  20100 :حصة اجتماعية.
 السيد مرت�ضى فيصل9900 :حصة اجتماعية.
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
في التعامل مع البنوك واملؤسسات
املالية  ،ستشارك الشركة من خالل
توقيع واحد من كل ثالثة من السادة
رضه عبدا لسالم أو مرت�ضى فيصل أو
رضه فاطمة الزهراء.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .3074
448I

بند رقم  :15,7,6,4الذي ينص
على مايلي :تبعا للمقررات اآلنفة
الذكر،قرر الجمع العام غير العادي
تغيير مقتضيات الفصول رقم7،6،4
15 ,من القانون األسا�سي للشركة.
TY CONSULTING
وقد تمت مواائمة النظام األسا�سي
DELFINGEN MAاملحرر في  20يونيو 2022واملسجل
بالجديدة في 04يوليوز 2022تحت
CASABLANCA
رقم .202200167289019
إعالن متعدد القرارات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
TY CONSULTING
االبتدائية بالجديدة بتاريخ RUE HALAB MERS SULTAN 26 14
يوليوز  2022تحت رقم .28040
26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC 447I
DELFINGEN MA-CASABLANCA
STE CONFORMITE DISPONIBILITE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
INTEGRITE ET CONSULTING
ذات الشريك الوحيد»
COMPLEXE AGRICOLE
وعنوان مقرها االجتماعي12 :
PROFESSIONNEL
كيلومتر طريق السيار الرباط - -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الدارالبيضاء املغرب.
الشريك الوحيد
«إعالن متعدد القرارات»
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري:
STE CONFORMITE
.105995
DISPONIBILITE INTEGRITE ET
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANIاملؤرخ في  16ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
RCE ESPACE JARDIN LALLA
قرار رقم  :1الذي ينص على
MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FESمايلي :قبول استقالة السيد جيرالد
جوليان إميل ستريت من منصبه
MAROC
كمسير لشركة DELFINGEN-MA
COMPLEXE AGRICOLE
 PROFESSIONNELشركة ذات ..CASABLANCA
قرار رقم  :2الذي ينص على
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مايلي :تعيين السيد إيمانويل جيلبرت
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم كلينكلين كمسير جديد لشركة
16الطابق  2شارع عبد الكريم بن DELFINGEN-MA CASABLANCA
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
جلون فاس  30000 -فاس املغرب.
النظام األسا�سي التالية:
تعيين مسير جديد للشركة
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
رقم التقييد في السجل التجاري
تعيين السيد إيمانويل جيلبرت
.67019
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد كلينكلين كمسير جديد لشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املؤرخ في  22يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .831504
بوزيدي الكبيرة كمسير وحيد
449I
تبعا لقبول استقالة املسير.
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fam consulting
السيد مجري سمير عنوانه(ا)
ELYA MAJE
عين السبع ستي انقا الدار البيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 20000الدار البيضاء املغرب .
تأسيس شركة
السيدة دودن سبين عنوانه(ا)
fam consulting
عين السبع ستي انقا الدار البيضاء
 20000 res koutoubia center 2 avenueالدار البيضاء املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
hassan II gueliz 2 eme etage n°9
ومواطن مسيري الشركة:
، 40000، marrakech maroc
السيد مجري مراد عنوانه(ا)
 ELYA MAJEشركة ذات املسؤولية
عين السبع ستي انقا الدار البيضاء
املحدودة
 20000الدار البيضاء املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي ذروة
السيد مجري سمير عنوانه(ا)
األعمال مركز شارع مسلم بكار
الطابق الثالث شقة رقم  14باب عين السبع ستي انقا الدار البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب
دكالة مراكش  40000 -مراكش
السيدة دودن سبين عنوانه(ا)
املغرب
عين السبع ستي انقا الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 20000الدار البيضاء املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
127391
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  2022تحت رقم .137755
450I
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
fam consulting
املحدودة باملميزات التالية:
CENTRE DE NUTRITION ET
شكل الشركة  :شركة ذات
DIETETIQUE NAKHIL
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ELYA :
تأسيس شركة
. MAJE
fam consulting
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد res koutoubia center 2 avenue
التجميل
hassan II gueliz 2 eme etage n°9
مركز تدريب التجميل.
، 40000، marrakech maroc
عنوان املقر االجتماعي  :ذروة
CENTRE DE NUTRITION ET
األعمال مركز شارع مسلم بكار
 DIETETIQUE NAKHILشركة
الطابق الثالث شقة رقم  14باب
ذات مسؤولية محدودة ذات
ADVALORIS
دكالة مراكش  40000 -مراكش
الشريك الوحيد
OIKONIS
املغرب .
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املدة التي تأسست من أجلها األعمال سارة الطابقاالول رقم 5
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
شارع يعقوب املنصور مراكش -
تأسيس شركة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 40000مراكش املغرب
ADVALORIS
درهم ،مقسم كالتالي:
IMM COLLABORATION 3ETG 9
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 األسماء الشخصية والعائليةSIDI MAAROUF CASABLANCA
محدودة ذات الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
رقم التقييد في السجل التجاري :
N ، 22000، CASABLANCA
السيد مجري مراد عنوانه(ا)
MAROC
127413
عين السبع ستي انقا الدار البيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  OIKONISشركة ذات مسؤولية
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
محدودة ذات الشريك الوحيد
 20000الدار البيضاء املغرب .

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
CENTRE DE NUTRITION ET
. DIETETIQUE NAKHIL
غرض الشركة بإيجاز  :استشار في
التغدية .
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
األعمال سارة الطابقاالول رقم 5
شارع يعقوب املنصور مراكش -
 40000مراكش املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اسماء بال عنوانه(ا)
شارع عالل الفا�سي عملية الهدى
ف 1الشقة  1مراكش 40000
مراكش املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماء بال عنوانه(ا)
شارع عالل الفا�سي عملية الهدى
ف 1الشقة  1مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137770
451I

14555

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ليبيرتي الطابق  3شقة  5الدار
البيضاء أنفا الدار البيضاء 20000 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550099
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 09يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OIKONIS
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
عقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
ليبيرتي الطابق  3شقة  5الدار
البيضاء أنفا الدار البيضاء 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سهيلة العامل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سهيلة العامل عنوانه(ا)
اقامة ليالس بارك الرقم 192
الخدارة الساحل  26100برشيد
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهيلة العامل عنوانه(ا)
اقامة ليالس بارك الرقم 192
الخدارة الساحل  26100برشيد
املغرب.

الجريدة الرسمية

14556

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .831463
452I
PUSH CENTER

ELITEVIEW CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
CASABLANCA CASA، 20000،
CASA MAROC
ELITEVIEW CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  357شارع
محمد الخامس الطابق  5الشقة
 9القضاء ا 2الدار البيضاء الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549213
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 :
. ELITEVIEW CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :توفير
خدمات تكنولوجيا املعلومات.
عنوان املقر االجتماعي 357 :
شارع محمد الخامس الطابق 5
الشقة  9القضاء ا 2الدار البيضاء
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر والي علمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر والي علمي عنوانه(ا)
رقم  87زنقة سالم الشرقاوي اقامة
دنيا طابق  2شقة  5حي املستشفيات
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر والي علمي عنوانه(ا)
رقم  87زنقة سالم الشرقاوي اقامة
دنيا طابق  2شقة  5حي املستشفيات
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830580
453I
LAMOFID

صلب باط

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :صلب
باط.
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
نايت رقم  85الطابق التاني الذروة -
 26202برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العري�سي حفيض 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد العري�سي حفيض
عنوانه(ا) إقامة املحيط فيال رقم
 93دار بوعزة النواصر  27182الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العري�سي حفيض
عنوانه(ا) إقامة املحيط فيال رقم
 93دار بوعزة النواصر  27182الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  21يونيو
 2022تحت رقم .619
454I

LAMOFID
LOT MARAOUA IMM P1
APT 1 CHELLALATE ، 28630،
MOHAMMEDIA MAROC
صلب باط شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
secotrages snc
نايت رقم  85الطابق التاني الذروة -
STE ACHRAF TIMALLOUKA
 26202برشيد املغرب
DAMOUME TAOUFIK
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
secotrages snc
16735
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في رقم  2زنقة ادريس الياموري بالعربي
وجه عروس مكناس ،50000 ،
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
مكناس املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
STE ACHRAF TIMALLOUKA
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
DAMOUME TAOUFIK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 73
تجزئة املنزه  1بوفكران 50300 -
مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37709
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
STE ACHRAF TIMALLOUKA
 DAMOUME TAOUFIKمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  73تجزئة املنزه
 1بوفكران  50300 -مكناس املغرب
نتيجة ل  :عدم تحقيق الهدف الجل
انشاء الشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 73
تجزئة املنزه  1بوفكران 50300 -
مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) اشرف تملوكة و
عنوانه(ا) رقم  73تجزئة املنزه 1
بوفكران  50300مكناس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
رقم  73تجزئة املنزه  1بوفكران
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .505
455I
FIDUBAC SARL

LIZGUO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين
الشقة رقم  11الناضور NADOR،
62000، nador maroc
LIZGUO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز
الصناعي سلوان رقم  2الناظور -
 62000الناظور املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17599
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املركز الصناعي سلوان رقم 2
الناظور  62000 -الناظور املغرب»
إلى «طريق الرباط كم  9اقامة
املستقبل املوقع  1املجمع س طنجة
  90000طنجة املغرب».تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 01
يوليوز  2022تحت رقم .1940
456I
Virtual space international

SAIMAN AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Virtual space international
BD zerktouni 6 ème etage ، 46
20100، Casablanca Maroc
 SAIMAN AGRIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب
 15و  20100 - 16الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
550183
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SAIMAN AGRI
غرض الشركة بإيجاز  :كل ما له
عالقه باملنتوجات الفالحيه وزراعه
االرا�ضي واالستثمار الفالحي بشكل
عام....
عنوان املقر االجتماعي  46 :شارع
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب
 15و  20100 - 16الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ايمان شخمان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سعيد بن احجيبه 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ايمان شخمان عنوانه(ا)
اقامه اسالن عماره  29رقم  3الحي
املحمدي  15000اكادير املغرب.
السيد سعيد بن احجيبه
عنوانه(ا) حي الداخله  2الكردان
 12000والد تايمه املفرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايمان شخمان عنوانه(ا)
اقامه اسالن عماره  29رقم  3الحي
املحمدي  15000اكادير املغرب
السيد سعيد بن احجيبه
عنوانه(ا) حي الداخله  2الكردان
 12000والد تايمه املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ -
تحت رقم .-
457I

14557

Société ALKARAM ALIMENTAIRE AL
HOCEIMA SARL AU

Société ALKARAM
ALIMENTAIRE AL
HOCEIMA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société ALKARAM
ALIMENTAIRE AL HOCEIMA
SARL AU
 22شارع عالل الفا�سي ،32000 ،
الحسيمة املغرب
Société ALKARAM
ALIMENTAIRE AL HOCEIMA
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ميرادور
األسفل  32000 -الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3763
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 Société :
ALKARAM ALIMENTAIRE AL
.HOCEIMA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وتوزيع
الفواكه الجافة..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
ميرادور األسفل  32000 -الحسيمة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الكرومي بدر  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكرومي بدر عنوانه(ا)
زنقة املحبس حي املنزه 32000
الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكرومي بدر عنوانه(ا)
زنقة املحبس حي املنزه 32000
الحسيمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 06
يونيو  2022تحت رقم .147
458I
FIDUBAC SARL

INSTITUT 4 YOU
D›ENSEIGNEMENT PRIVE
إعالن متعدد القرارات

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين
الشقة رقم  11الناضور NADOR،
62000، nador maroc
INSTITUT 4 YOU
D’ENSEIGNEMENT PRIVE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 94 :شارع
محمد الخامس الطابق الثاني
ازغنغان الناظور  - -الناظور املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.17649
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد(ة) اكبوع سفيان مسير
جديد آخر للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :السيد(ة) اكبوع سفيان و
السيد(ة) كريمة الهواري مسيران
وحيدان للشركة.

الجريدة الرسمية

14558

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .2806
459I
جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

ASAAWAM

إعالن متعدد القرارات

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول ،إقامة باب
العقلة د ،الطابق األر�ضي ،تطوان
تطوان ،93000 ،تطوان املغرب
« ASAAWAMشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
الحسن االول اقامة باب العقلة
د ،الطابق االر�ضي تطوان تطوان
 93000تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.30127
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الشركاء نقل حصص الشركة :
نقل  400حصة من السيدة عواطف
الزينبي الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم ل  329767الى السيد
محمد الزينبي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم ل.389242
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
قرر الشركاء قبول استقالة املدير
السيد اسعد الزينبي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم ل495902
وترك جميع الواجبات االدارية
املنسوبة له.
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
قرر الشركاء تعيين مدير جديد
للشركة السيد محمد الزينبي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
ل 389242والساكن بشارع اشبيلية
اقامة ياسمينة بلوك ب ،الطابق
الخامس ،شقة رقم  19تطوان،
وبدوره يقبل جميع املهام القانونية
التي كلف بها بعد هدا القرار.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على
مايلي :الشريك الجديد في الشركة
السيد محمد الزينبي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم ل389242
والساكن بشارع اشبيلية اقامة
ياسمينة بلوك ب ،الطابق الخامس،
شقة رقم  19تطوان.
بند رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تم تحديد راس مال الشركة
في  100.000درهم مقسمة الئ الف
حصة على الشكل التالي 400 :حصة
للشريك الجديد السيد محمد الزينبي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم ل ،389242و  300حصة للسيد
اسعد الزينبي و  300حصة للسيدة
عواطف الزينبي
بند رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد محمد الزينبي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
ل ،389242كمدير وحيد للشركة
ملدة غير محدودة ،وكدلك ستلتزم
الشركة بالتوقيع الوحيد للسيد
محمد الزينبي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .1547
460I
UX VIABILISATION

UX VIABILISATION
إعالن متعدد القرارات

UX VIABILISATION
Centre Riad 61, angle av Lalla
Yacoute & Mostapha EL Maani,
 ،N°69, Etage 2 ، 20000الدار
البيضاء املغرب
« UX VIABILISATIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعيCentre :
Riad 61, angle av Lalla Yacoute
 - -الدار البيضاء املغرب
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.402241
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29أبريل  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تغيير اسم الشركة الى UX
VIABILISATION
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحديت النظام االسا�سي للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير أنشطة الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تغيير اسم الشركة الى UX
VIABILISATION
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير أنشطة الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
ماي  2021تحت رقم .19223
461I
s1 consulting

ماركو افريكا سيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
imm 2eme etage ville 18
nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC
ماركو افريكا سيرفيس شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة
رقم  18شارع محمد الخامس
املدينة الجديدة صفرو صفرو
 31000صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
248

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ماركو
افريكا سيرفيس.
غرض الشركة بإيجاز  :التركيبات
الكهربائية.
عنوان املقر االجتماعي  :العمارة
رقم  18شارع محمد الخامس
املدينة الجديدة صفرو صفرو
 31000صفرو املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة ماركو افريكا سيرفيس
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد ومليل عنوانه(ا)
رودريجو اوهاغان رقم  25مدريد
اسبانيا  28000مدريد اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد ومليل عنوانه(ا)
رودريجو اوهاغان رقم  25مدريد
اسبانيا  28000مدريد اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3791
462I

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

الجريدة الرسمية
عنوان املقر االجتماعي  87 :تجزئة
الحسنية واد زم  25350 -واد زم
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة 99 :سنة.
ويبلغ رأسمال الشركة 100.000
درهم،
مقسم كالتالي:
السيد فتيتيش محسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
املتصرفون أو أعضاء مجلس
الرقابة:
السيد فتيتيش محسن بصفته(ا)
مسيير عنوانه(ا) ,87تجزئة الحسنية
واد زم  25350واد زم املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :
السيد فتيتيش محسن (ا)بصفته
مسيير عنوانه(ا) ,87تجزئة الحسنية
واد زم  25350واد زم املغرب
مقتضيات النظام األسا�سي
املتعلقة بتكوين االحتياطي و توزيع
األرباح :
توزيع االرباح حسب الحصص.
اإلمتيازات الخاصة املنصوص
عليها لكل شخص :
املسيير الوحيد للشركة .
مقتضيات متعلقة بقبول
األشخاص املخول لهم تفويت
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول
له البث في طلبات القبول :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2574422005035
464I

موثق
 األسماء الشخصية والعائليةGHAZAGRI
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد محمد حسن الغزالي
عنوانه(ا) البيضاء ملزابيين والد
الشريك الوحيد
مو�سى بوسكورة  20450الدار
تأسيس شركة
البيضاء املغرب.
موثق
األسماء الشخصية والعائلية
 120شارع موالي ادريس االول
ومواطن مسيري الشركة:
افامة دار موالي ادريس الطابق
السيد محمد حسن الغزالي
الثاني رقم  6الدارالبيضاء ،20500 ،
عنوانه(ا) البيضاء ملزابيين والد
الدارالبيضاء املغرب
 GHAZAGRIشركة ذات مسؤولية مو�سى بوسكورة  20450الدار
البيضاء املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء  59شارع الزرقطوني اقامة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
يوليوز  2022تحت رقم .829243
الزهور الطابق الثامن 20450 -
463I
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FUDESIGN SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد
TOP BUSINESS AGRICOLE
رقم التقييد في السجل التجاري :
SARL AU
548313
تأسيس شركة املساهمة
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
FUDESIGN SARL AU
 10ماي  2022تم إعداد القانون
,196تجزئة العالية تيط مليل الدار
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
البيضاء  ،20680 ،الدار البيضاء
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
باملميزات التالية:
TOP BUSINESS AGRICOLE
شكل الشركة  :شركة ذات
« SARL AUشركة املساهمة»
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها االجتماعي 87 :تجزئة
الوحيد.
الحسنية واد زم  25350 ،-واد زم
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
إعالن عن تأسيس « شركة
.GHAZAGRI
املساهمة»
غرض الشركة بإيجاز  :التخزين و
رقم التقييد في السجل التجاري
التبريد.
.1315
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
FIGET SARL
البيضاء  59شارع الزرقطوني اقامة  16ماي  2022تم إعداد القانون
الزهور الطابق الثامن  20450 -الدار األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات
SKRINIA TRANS
البيضاء املغرب.
التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املدة التي تأسست من أجلها
شكل الشركة  :شركة املساهمة .
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
تأسيس شركة
تسمية الشركة متبوعة عند
FIGET SARL
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها TOP :
درهم ،مقسم كالتالي:
AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3 .BUSINESS AGRICOLE SARL AU
السيد محمد حسن الغزالي
غرض الشركة بإيجاز  :شركة EME ETAGE APP N 9 TETOUAN
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم دات مسؤوليات محدودة دات ، 93000، TETOUAN MAROC
SKRINIA TRANS
الشريك الوحيد .
للحصة .

14559

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الرميالت الطابق األول مرتيل -
 93150مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31671
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 :
.SKRINIA TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
األشخاص لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الرميالت الطابق األول مرتيل -
 93150مرتيل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عدنان بودريسة 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدنان بودريسة عنوانه(ا)
حي األغراس مرتيل  93000مرتيل
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عدنان بودريسة عنوانه(ا)
حي األغراس مرتيل  93000مرتيل
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  02يونيو
 2022تحت رقم .1313
465I

الجريدة الرسمية

14560
FIL CONSEIL

MED›S TRANSFERT 88

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم  5شارع الجيش امللكي املدينة
الجديدة  ،50000 ،مكناس املغرب
 MED’S TRANSFERT 88شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحسن الثاني حي املسيرة تيغدوين
الجديدة تينجداد الراشيدية -
 52600تينجداد  -الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
16077
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 MED’S :
.TRANSFERT 88
غرض الشركة بإيجاز  - :تحويل
االموال.
 وسيط مالي..عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الحسن الثاني حي املسيرة تيغدوين
الجديدة تينجداد الراشيدية -
 52600تينجداد  -الراشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد البوغاري محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد البوغاري محمد عنوانه(ا)
عين الجمعة املركز مكناس 50052
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد البوغاري محمد عنوانه(ا)
عين الجمعة املركز مكناس 50052
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 20
يونيو  2022تحت رقم .798
466I
EL MAQHOR ABDELHAK

STE QUETZAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات
 34000املغرب تاونات،34000 ،
تاونات املغرب
 STE QUETZAL SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
احمد املنصور الدهبي حي الدمنة
تاونات قرب حمام الدكوج الطابق
الثالث املكتب رقم  34000 5تاونات
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2139
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.QUETZAL SARL AU

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
و التصدير
بيع العقارات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
احمد املنصور الدهبي حي الدمنة
تاونات قرب حمام الدكوج الطابق
الثالث املكتب رقم  34000 5تاونات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ريم الدكوج  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ريم الدكوج عنوانه(ا)
باريس فرنسا  75000باريس فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ريم الدكوج عنوانه(ا)
باريس فرنسا  75000باريس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .388
467I
SOUSS-FISC SARL

SOCIETE UNIVERS
ELECTROMECANIQUE
D’AGADIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOUSS-FISC SARL
N°1 APP. N°1 AV.
MARRAKECHE TAGHZOUTE
INEZGANE PREFECTURE
D’INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
SOCIETE UNIVERS
ELECTROMECANIQUE
 D’AGADIRشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 67
الحي الصناعي ايت ملول  -عمالة

انزكان ايت ملول  86152 -ايت
ملول املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.8903
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 950.000درهم» أي من «50.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .1382
468I
AL WAKIL MANAGEMENT

STE M.B. ALKHAYR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
 14شارع موالي اسماعيل اقامة
موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم
 ،90000 ، 8طنجة املغرب
 STE M.B. ALKHAYRشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
الشارع الرئي�سي رقم  129بير الشفا
  90000طنجة املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
128677
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يونيو  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 :
.M.B. ALKHAYR
غرض الشركة بإيجاز  :التغذية
العامة.

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

عنوان املقر االجتماعي  :حي
القدس الشارع الرئي�سي رقم  129بير
الشفا  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد مو�سى  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رشيد بنوار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد مو�سى عنوانه(ا)
دوار اوالد منصور موالي ادريس
اغبال الرماني  15000الخميسات
املغرب.
السيد رشيد بنوار عنوانه(ا) حي
القدس الشارع الرئي�سي رقم  129بير
الشفا  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد مو�سى عنوانه(ا)
دوار اوالد منصور موالي ادريس
اغبال الرماني  15000الخميسات
املغرب
السيد رشيد بنوار عنوانه(ا) حي
القدس الشارع الرئي�سي رقم  129بير
الشفا  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  29يونيو
 2022تحت رقم .255312
469I
COMPTAELISSAOUI

نجارة بالهاشمي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم
 7الطابق الثاني القصر الكبير ،
 ،92150القصر الكبير املغرب
نجارة بالهاشمي شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
العروبة مجموعة ج شارع  36رقم
 03القصر الكبير  92150 -القصر
الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3431
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :نجارة
بالهاشمي.
غرض الشركة بإيجاز  :النجارة
التقليدية  -األعمال املختلفة-
االستيراد و التصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
العروبة مجموعة ج شارع  36رقم
 03القصر الكبير  92150 -القصر
الكبير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رضا تابلهاشمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رضا تابلهاشمي 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضا تابلهاشمي عنوانه(ا)
حي العروبة مجموعة ج شارع  36رقم
 03القصر الكبير  92150القصر
الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضا تابلهاشمي عنوانه(ا)
حي العروبة مجموعة ج شارع  36رقم
 03القصر الكبير  92150القصر
الكبير املغرب.

14561

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .453
470I
NABIL SOUBAIRI

STE FEED WAY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI
IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،
50000، MEKNES MAROC
 STE FEED WAY SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض
ويسالن  1رقم  626ويسالن -
 50000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
47039
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15فبراير  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 STE :
.FEED WAY SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
االالت الفالحية
تجارة علف املاشية
استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :رياض
ويسالن  1رقم  626ويسالن 50000 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الشباني هريبان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشباني هريبان عنوانه(ا)
رياض ويسالن  1رقم  626ويسالن
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشباني هريبان عنوانه(ا)
رياض ويسالن  1رقم  626ويسالن
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01مارس
 2019تحت رقم .1057
471I
SUD EST CONSEIL

DAOUDI PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
Immeuble Dahir B, Apt 16,
Bd Hassan II, Hay Hassani ،
40130، Marrakech maroc
 DAOUDI PRINTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إزيكي
 2عمارة  Fاملتجر رقم 40150 - 3
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127285
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DAOUDI PRINT
غرض الشركة بإيجاز  - :أشغال
تصنيع و تركيب ألواح اإلشهار و
العالمات
 مطبعة.عنوان املقر االجتماعي  :إزيكي
 2عمارة  Fاملتجر رقم 40150 - 3
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الداودي محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الداودي محمد عنوانه(ا)
سيدي علي إبورك واكليم تنغير
 45823مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الداودي محمد عنوانه(ا)
سيدي علي إبورك واكليم تنغير
 45823مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  12يوليوز
 2022تحت رقم .137667
472I
كايا ميطال

كايا مطال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كايا ميطال
زنقة  07رقم  5الطابق  2الشقة
رقم  4السعادة سيدي البرنو�صي
البيضاء ،20600 ،البيضاء املغرب
كايا مطال شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة  7رقم

 5الطابق  2الشقة رقم  4السعادة
سيدي البرنو�صي البيضاء املغرب
 20600البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
417927
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15نونبر  2018تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :كايا
مطال.
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
تصدير متالشيات املعادن و الحديد.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
 7رقم  5الطابق  2الشقة رقم 4
السعادة سيدي البرنو�صي البيضاء
املغرب  20600البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الفينص 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الفينص عنوانه(ا)
اوالد عمران سيدي بنور 23350
سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الفينص عنوانه(ا)
اوالد عمران سيدي بنور 23350
سيدي بنور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
نونبر  2018تحت رقم .00683497
473I
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NABIL SOUBAIRI

STE FEED WAY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

NABIL SOUBAIRI
IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،
50000، MEKNES MAROC
 STE FEED WAY SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض
ويسالن  1رقم  626ويسالن -
 50000مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47039
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22فبراير  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.900.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «3.000.000
درهم» عن طريق  :إدماج احتياطي أو
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  25فبراير
 2022تحت رقم .784
474I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يوليوز  2022تقرر
حل طرنس الشتيويني شركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي اوالد احميد مجموعة أ
شارع  52رقم  120القصر الكبير -
 92150القصر الكبير املغرب نتيجة
لتصفية الشركة .
و عين:
السيد(ة) مصطفى بخدة و
عنوانه(ا) اوالد احمايد مجموعة أ
شارع  52رقم  120القصر الكبير
 92150القصر الكبير املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  01يوليوز  2022وفي اوالد
احميد مجموعة أ شارع  52رقم
 120القصر الكبير  92150 -القصر
الكبير املغرب .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .192
475I
GATT FIDUCIAIRE

STE GLORY OPTIC
إعالن متعدد القرارات

COMPTAELISSAOUI
GATT FIDUCIAIRE
طرنس الشتيويني
AV IBN KHALDOUN APP 86
شركة ذات املسؤولية املحدودة
N° 1 ville nouvelle Meknes ،
قفل التصفية
50000، MEKNES MAROC
COMPTAELISSAOUI
« STE GLORY OPTICشركة ذات
طريق العرائش عمارة أجعون رقم
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
 7الطابق الثاني القصر الكبير ،
الوحيد»
 ،92150القصر الكبير املغرب
وعنوان مقرها االجتماعي :عمارة
طرنس الشتيويني شركة ذات
 100شقة  4الطابق الثاني مرجان
املسؤولية املحدودة
 50000 - 1مكناس املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :اوالد
«إعالن متعدد القرارات»
احميد مجموعة أ شارع  52رقم
 120القصر الكبير  92150 -القصر رقم التقييد في السجل التجاري:
.54511
الكبير املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري  :املؤرخ في  30ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
.605
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قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير مقر الشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اضافة في نشاط الشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغيير مقر الشركة من عمارة 100
شقة  4الطابق الثاني مرجان  1الى
املقر الجديد رياض الزيتون بلوك
 12-13محل رقم  5الطابق السفلي
حي مرجان مكناس
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
اخصائي بصريات النظارات
بند رقم  :23الذي ينص على
مايلي :تحديث وتنسيق النظام
االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2578
476I
sacompta sarl au

STE EL HAMDAOUI
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au
 244شارع الجيش امللكي ميسور ،
 ،33250ميسور املغرب
STE EL HAMDAOUI
 INVESTISSEMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تاكنشة ويزغت ميسور 33250 -
ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2207

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 EL :
.HAMDAOUI INVESTISSEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
املختلفة أو البناء  +متحادث +
منعش عقاري  +الوسيط التجارى +
مكتبة و وراقة.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
تاكنشة ويزغت ميسور 33250 -
ميسور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحمداوي اسماعيل
 5.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحمداوي اسماعيل
عنوانه(ا) دوار تاكنشة ويزغت
ميسور  33250ميسور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحمداوي اسماعيل
عنوانه(ا) دوار تاكنشة ويزغت
ميسور  33250ميسور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببوملان بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .327/2022
477I

14563

CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE
KHEMISSET

I.M.D.M

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
 33شارع سيدي محمد ،15000 ،
الخميسات املغرب
 I.M.D.Mشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39
الحي االداري سيدي عالل البحراوي
تيفلت  15400 -تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
1267
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.I.M.D.M
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 39
الحي االداري سيدي عالل البحراوي
تيفلت  15400 -تيفلت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عصام اوعمار 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصام اوعمار عنوانه(ا)
تجزئة ربيعة حي الوحدة 2فيال رقم
 15000 4الخميسات املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصام اوعمار عنوانه(ا)
تجزئة ربيعة حي الوحدة 2فيال رقم
 15000 4الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  10ماي
 2022تحت رقم .411
478I
NEOXIS CONSULTING

صوديلور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOXIS CONSULTING
IMM DOUHI BD DERFOUFI
ETAGE 1 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC
صوديلور شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
الدرفوفي اقامة الدوحي رقم - 2
 60000وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39655
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
صوديلور.
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
منتوجات املخابز و الحلويات .
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
الدرفوفي اقامة الدوحي رقم - 2
 60000وجدة املغرب.

الجريدة الرسمية

14564

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املهدي بوشيخي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد املهدي بوشيخي 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي بوشيخي عنوانه(ا)
حي الزيتون تجزئة املوفق زنقة الفتح
رقم 60000 24وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي بوشيخي عنوانه(ا)
حي الزيتون تجزئة املوفق زنقة الفتح
رقم 60000 24وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .1021
479I
STE GITE ALLAL FASSI AIT AYOUB

STE GITE ALLAL FASSI AIT
AYOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE GITE ALLAL FASSI AIT
AYOUB
جماعة عزابة دوار أيت أيوب قيادة
الواتة  ،31000 ،صفرو املغرب
STE GITE ALLAL FASSI AIT
 AYOUBشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة
عزابة دوار أيت أيوب قيادة الواتة -
 31000صفرو املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1949
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
GITE ALLAL FASSI AIT AYOUB
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
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وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة
عزابة دوار أيت أيوب قيادة الواتة -
 31000صفرو املغرب نتيجة ل  :حل
الشركة.
و حدد مقر التصفية ب جماعة
عزابة دوار أيت أيوب قيادة الواتة -
 31000صفرو املغرب.
و عين:
السيد(ة) فائزة دكاكي و عنوانه(ا)
فرنسا  44200نانت 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
االبتدائية بصفرو بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .230/2022
480I

و حدد مقر التصفية ب تعاونية
اإلنبعات سيدي امبارك عين كرمة
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) لحسن عراش و
عنوانه(ا) تعاونية اإلنبعات سيدي
امبارك عين كرمة 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 :
تعاونية اإلنبعات سيدي امبارك عين
كرمة مكناس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  13أبريل
 2021تحت رقم .149
481I

SOCIETE AIN CHAMI

Compta-Gest Business SARL AU

FIDUCIAIRE REBANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE REBANI
RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
 SOCIETE AIN CHAMIشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاونية
اإلنبعات سيدي امبارك عين كرمة
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.43155
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2020تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOCIETE AIN CHAMIمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تعاونية اإلنبعات
سيدي امبارك عين كرمة مكناس
  50000مكناس املغرب نتيجةل  :عدم قدرة الشركة على مزاولة
نشاطها.

MOGA PLOMB SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 MOGA PLOMB SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
عنوان مقرها االجتماعي :محل رقم
 30مركزجماعة ايداوكرد اقليم
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
6207
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 MOGA :
.PLOMB SARL AU

غرض الشركة بإيجاز :
)1مقاول في االشغال املختلفة او
البناء
 ) 2تثبيت و صيانة قنواث املاء
الصالح للشرب ومياه السقي ذات
االستعمال الفالحي
عنوان املقر االجتماعي  :محل
رقم  30مركزجماعة ايداوكرد اقليم
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محسن ملعا�شي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسن ملعا�شي عنوانه(ا)
 243تافوكت الصويرة 44000
الصويرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن ملعا�شي عنوانه(ا)
 243تافوكت الصويرة 44000
الصويرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  22يونيو
 2022تحت رقم .231
482I
CABINET DE GESTION ET RÉVISION
COMPTABLE

ER DOMUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
IMM GHA 6ème étage,
bureau n°43 centrak park
Mohammedia ، 28810،
Mohammedia maroc
 ER DOMUSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
جويو بارك Aالطابق  3عمارة C
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
RAGOZZINO
السيد
 ERMANNO : 1.000حصة بقيمة
 100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
RAGOZZINO
السيد
 ERMANNOعنوانه(ا) إقامة جويو
بارك Aالطابق  3عمارة  Cشقة رقم 1
املحمدية  28810املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
RAGOZZINO
السيد
 ERMANNOعنوانه(ا) إقامة جويو
بارك Aالطابق  3عمارة  Cشقة رقم
 1املحمدية  28810املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .1379
483I

شقة رقم  1املحمدية 28810 -
املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31027
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 12
يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ER :
.DOMUS
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
وتشغيل العقارات اململوكة أو املؤجرة
نشاط التطوير العقاري و /
أو تأجير و  /أو بيع جميع املباني
لالستخدامات السكنية أو التجارية
أو الصناعية أو املهنية ؛
 تأجير وبيع وشراء املباني والشققوالفيالت واألرا�ضي املكشوفة و  /أو
VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU
املبنية ؛
بوسوكا
 تأجير  ،وإدارة  ،وشراء  ،وبيعشركة ذات املسؤولية املحدودة
 ،وتأجير األرا�ضي واملباني  ،وتطوير
تأسيس شركة
األرا�ضي ومعداتها  ،وتقسيم األرا�ضي
VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
 املعامالت العقارية  ،العقاراتSARL AU
وتقييم األرا�ضي  ،اإلدارة وإدارة
Imm I N°07 ÉTAGE 1 PERLE
األصول  ،تأهيل املباني وتجديدها ،
DE L’ATLAS HIVERNAGE
الديكور الداخلي  ،الصرف الصحي ،
GUELIZ MARRAKECH ، 40000،
صيانة املباني
 تسويق وتأجير واستيراد وتصديرMARRAKECH MAROC
معدات ومواد البناء ؛
بوسوكا شركة ذات املسؤولية
 جميع عمليات الدراسة والتمثيلاملحدودة
والوساطة واإلرساليات والعموالت وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 1
املتعلقة باملجاالت املذكورة أعاله.
مركز اسني اسني الحوز 40000 -
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
مراكش املغرب
جويو بارك Aالطابق  3عمارة  Cشقة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
رقم  1املحمدية  28810 -املحمدية
املحدودة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
127021
الشركة  99 :سنة .

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  :بوسوكا.
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال والخدمات املالية .
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 1مركز اسني اسني الحوز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوسوكا الحسين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوسوكا ياسر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوسوكا الحسين عنوانه(ا)
دوار اسني اسني الحوز 40000
مراكش املغرب.
السيد بوسوكا ياسر عنوانه(ا)
دوار اسني اسني الحوز 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوسوكا الحسين عنوانه(ا)
دوار اسني اسني الحوز 40000
مراكش املغرب
السيد بوسوكا ياسر عنوانه(ا)
دوار اسني اسني الحوز 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01يوليوز
 2022تحت رقم .137378
484I

14565
FIDUCIAIRE DIDI

STE PROCARLEASE
SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI
RUE IMAM GHAZALI IMM 18
،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
وجدة املغرب
STE PROCARLEASE SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الدرفوفي عمارة  113الطابق الرابع
الشقة  23وجدة  60000 -وجدة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39649
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.PROCARLEASE SARL/AU
غرض الشركة بإيجاز - :استراد
و تصدير السيارات الجديدة و
املستعملة
السمسرة و الوساطةمفاوض.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الدرفوفي عمارة  113الطابق الرابع
الشقة  23وجدة  60000 -وجدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيزي نبيل  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عزيزي نبيل  1.000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيزي نبيل عنوانه(ا) حي
السالم بني درار عمالة وجدة انجاد
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيزي نبيل عنوانه(ا) حي
السالم بني درار عمالة وجدة انجاد
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .1017
485I
westartup

YAGNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

westartup
BOULEVARD MASSIRA RUE 6
OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3
CASABLANCA ANFA ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 YAGNIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6شارع
 6أكتوبر املسيرة الخضراء 20660 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
542381
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 22
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 YAGNI :
غرض الشركة بإيجاز  :البرمجة
واملشورة وأنشطة الكمبيوتر
عنوان املقر االجتماعي  6 :شارع
 6أكتوبر املسيرة الخضراء 20660 -
الدار البيضاء املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي
السيدة زينب الرحموني 51 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة
( 5100درهم)
السيد سفيان بوبكري  49 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة (4900
درهم)
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء
السيدة زينب الرحموني عنوانه(ا)
 03زنقة أكلبتس توورط سور لوار
44470
السيد سفيان بوبكري عنوانه(ا)
 03زنقة أكلبتس توورط سور لوار
44470
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب الرحموني عنوانه(ا)
 03زنقة أكلبتس توورط سور لوار
44470
ي
السيد سفيان بوبكر عنوانه(ا)
 03زنقة أكلبتس توورط سور لوار
44470
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
ماي  2022تحت رقم15957.
486I
موثق

RIMA INVEST

إعالن متعدد القرارات

موثق
إقامة زكريا  53شارع ابن
تاشفين زاوية العريف األول بن
ياسين الطابق األول،20300 ، ،
الدارالبيضاء املغرب
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« RIMA INVESTشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي5RUE :
 ABOU ZAID EDDABOUSSI -. CASABLANCA MAROC
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.261723
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم املصادقة على تفويت
 100حصة اجنماعية  :الذي ينص
على مايلي :من طرف السيد ادريس
الشريبي و شركة HOLDING
 CHRAIBI REDAو علي الشريبي
لفائدة السيد محمد العامري و عبد
املالك العامري و نور الدين العامري
قرار رقم استفالة املسيريين
القدامى و تعيين مسيرين جدد :
الذي ينص على مايلي :تعيين مسيرين
جدد هم السيد محمد العامري و نور
الدين العامري
قرار رقم املصادقة على القانون
االسا�سي املحين  :الذي ينص على
مايلي :وفقا الخر التعديالت
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم تغيير شركاء الشركة :
الذي ينص على مايلي :تغيير شركاء
الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831268
487I
التهامي السالمي

عالل بن جلون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

التهامي السالمي
رقم  6الشارع الكبير بنسودة ،
 ،30000فاس املغرب
عالل بن جلون شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة

بسمة رقم  116بن سودة فاس -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
73007
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  :عالل
بن جلون.
غرض الشركة بإيجاز  :صانع
القهوة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
بسمة رقم  116بن سودة فاس -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق الزياني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد احمد العوام  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الرزاق الزياني 500 :
بقيمة  100درهم.
السيد احمد العوام  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرزاق الزياني
عنوانه(ا) رقم  168تجزئة الفرح
املسيرة فاس  30000فاس املغرب.
السيد احمد العوام عنوانه(ا)
دوار اوالد بنطلحة سبت االوداية
موالي يعقوب فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد اشرف العوام عنوانه(ا)
اوالد بنطلحة سبت االوداية موالي
يعقوب فاس  30000فاس املغرب
السيد عبد الرزاق الزياني
عنوانه(ا) رقم  168تجزئة الفرح
املسيرة فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22يونيو
 2022تحت رقم .2701
488I

بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تسمية الشريك الوحيد السيد كريم
كواللي
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تسمية املسييرالجديد الشريك
الوحيد السيد كريم كواللي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  04نونبر
 2019تحت رقم .6212
489I

LK CONSULTING SARL

CABINET RSF SARL

BABAH IMPORT EXPORT
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45
الطابق الثاث رقم  18تطوان ،
 ،93000تطوان املغرب
BABAH IMPORT EXPORT
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعيAV :
 SEBTA MHANNECH II N°101 -.93000 MAROC
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.25863
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16أكتوبر  2019تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت الحصص من السيدة
ميمونت عوى الى السيد كريم كواللي
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالت املسيير السيدة ميمونت
عوى
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيدالسيد كريم كواللي
مسيير جديد و شريك وحيد
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
اعتماد توقيع السيد كريم كواللي في
جميع العمليات البنكية و املالية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

HAJ MED ABBOU HUILE
إعالن متعدد القرارات

CABINET RSF SARL
RESIDENCE EL YOSR, AV DES
FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC
« HAJ MED ABBOU HUILEشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :فاس
قم  1شارع خريبكة الحي الصناعي
الدكارات  30000 -فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.37743
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  31دجنبر  2020تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
ادماج شركة HAJ MED ABBOU
 HUILEمع الشركة ABBOU
HUILES ET CEREALES
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
قبول مشروع االدماج
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تشطيب السجل التجاري للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :29الذي ينص على
مايلي :االدماج
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  04يناير
 2022تحت رقم .46/2022
490I

14567

شركة محاسبة صايم
طريق سيدي يحيى  60000 -وجدة
SUPPLY TRAVAUX SARL AU
املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
إنشاء فرع تابع للشركة
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
رفع رأسمال الشركة
.34805
شركة محاسبة صايم
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
شارع الدرفوفي عمارة السعادة
املؤرخ في  18يناير  2022تقرر إنشاء
الطابق الثالث رقم ،60000 ، 6
فرع تابع للشركة تحت التسمية
وجدة مغرب
 GOOD GROUPE SARL AUو
SUPPLY TRAVAUX SARL AU
الكائن بالعنوان فيالج أوالد خونة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم  60000 - 62وجدة املغرب و
الشريك الوحيد
املسير من طرف السيد(ة) الغينو�سي
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
جرادة حي عين لحجر رقم  79مكرر انس.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
العيون سيدي ملوك 65450 -
التجارية بوجدة بتاريخ  12أبريل
العيون سيدي ملوك املغرب.
 2022تحت رقم .485
رفع رأسمال الشركة
492I
رقم التقييد في السجل التجاري
.353
مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
AL IHSSANE PROMO
املؤرخ في  02شتنبر  2021تم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
تأسيس شركة
« 1.050.000درهم» أي من
« 1.250.000درهم» إلى « 2.300.000مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز
موثق
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و الدار البيضاء شارع  2مارس زنقة
املستحقة.
امستردام عمارة  6الرقم  - 6الطابق
تم اإليداع القانوني باملحكمة  ،20490 ، 2الدار البيضاء املغرب
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ  AL IHSSANE PROMO 06شركة ذات
أكتوبر  2021تحت رقم .378
املسؤولية املحدودة
491I
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
شركة محاسبة صايم
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
GOOD GROUPE SARL AU
األول رقم  20030 - 8الدار البيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات املسؤولية
إنشاء فرع تابع للشركة
املحدودة
شركة محاسبة صايم
رقم التقييد في السجل التجاري :
شارع الدرفوفي عمارة السعادة
535587
الطابق الثالث رقم ،60000 ، 6
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
وجدة مغرب
 21فبراير  2022تم إعداد القانون
GOOD GROUPE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
التكافل رقم  8تجزئة بنميمون
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AL :
.IHSSANE PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
األول رقم  20030 - 8الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة AFRIC REALISATIONS
 : 950حصة بقيمة  95.000درهم
للحصة .
السيد عالل العلج  50 :حصة
بقيمة  5.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة AFRIC REALISATIONS
عنوانه(ا) وجدة  85زنقة مراكش
 60000وجدة املغرب.
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب
السيد محمد الزين العلج
عنوانه(ا) زاوية طريق الوازيس و زنقة
طابورس عمارة مكاتب مجموعة
شيماء  20020الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
مارس  2022تحت رقم .817038
493I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

AL IKHWA PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة AFRIC REALISATIONS
عنوانه(ا) وجدة  85زنقة مراكش
 60000وجدة املغرب.
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب
السيد محمد الزين العلج
عنوانه(ا) زاوية طريق الوازيس و زنقة
طابورس عمارة مكاتب مجموعة
شيماء  20020الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
مارس  2022تحت رقم .817037
494I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز
موثق
الدار البيضاء شارع  2مارس زنقة
امستردام عمارة  6الرقم  - 6الطابق
 ،20490 ، 2الدار البيضاء املغرب
 AL IKHWA PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
األول رقم  20020 - 8الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
535585
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 21فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق
املسؤولية املحدودة.
AL JID PROMO
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AL :
تأسيس شركة
.IKHWA PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز
موثق
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار الدار البيضاء شارع  2مارس زنقة
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة امستردام عمارة  6الرقم  - 6الطابق
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق  ،20490 ، 2الدار البيضاء املغرب
 AL JID PROMOشركة ذات
األول رقم  20020 - 8الدار البيضاء
املسؤولية املحدودة
املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
املدة التي تأسست من أجلها
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
الشركة  99 :سنة .
الشركة :احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي :األول رقم  20020 - 8الدار البيضاء
املغرب
الشركة AFRIC REALISATIONS
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 : 950حصة بقيمة  95.000درهم
املحدودة
للحصة .
ي
السيد عالل العلج  50 :حصة رقم التقييد في السجل التجار :
بقيمة  5.000درهم للحصة .
535583

بمقت�ضى عقد موثق 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 AL JID :
.PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
األول رقم  20020 - 8الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة AFRIC REALISATIONS
 : 950حصة بقيمة  95.000درهم
للحصة .
السيد عالل العلج  50 :حصة
بقيمة  5.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة AFRIC REALISATIONS
عنوانه(ا) وجدة  85زنقة مراكش
 60000وجدة املغرب.
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب
السيد محمد الزين العلج
عنوانه(ا) زاوية طريق الوازيس و زنقة
طابورس عمارة مكاتب مجموعة
شيماء  20020الدار البيضاء املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
مارس  2022تحت رقم .817036
495I
مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

ASSABIL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة AFRIC REALISATIONS
 : 950حصة بقيمة  95.000درهم
للحصة .
السيد عالل العلج  50 :حصة
بقيمة  5.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة AFRIC REALISATIONS
عنوانه(ا) وجدة  85زنقة مراكش
 20020الدار البيضاء املغرب.
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب
السيد محمد الزين العلج
عنوانه(ا) زاوية طريق الوازيس و زنقة
طابورس عمارة مكاتب مجموعة
شيماء  20020الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
مارس  2022تحت رقم .817232
496I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز
موثق
الدار البيضاء شارع  2مارس زنقة
امستردام عمارة  6الرقم  - 6الطابق
 ،20490 ، 2الدار البيضاء املغرب
 ASSABIL PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
األول رقم  20020 - 8الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
535851
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 21فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق
شكل الشركة  :شركة ذات
MONDIAL PROMO
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز
.ASSABIL PROMO
موثق
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
الدار البيضاء شارع  2مارس زنقة
العقاري.
امستردام عمارة  6الرقم  - 6الطابق
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
 ،20490 ، 2الدار البيضاء املغرب
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة  MONDIAL PROMOشركة ذات
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
املسؤولية املحدودة
األول رقم  20020 - 8الدار البيضاء
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
املغرب.
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
املدة التي تأسست من أجلها احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
األول رقم  8الدار البيضاء 20020
الشركة  99 :سنة .

14569

السيد محمد الزين العلج
الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا) زاوية طريق الوازيس و زنقة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
طابورس عمارة مكاتب مجموعة
رقم التقييد في السجل التجاري  :شيماء  20020الدار البيضاء املغرب
535783
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
 06ماي  2022تم إعداد القانون مارس  2022تحت رقم .817230
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
497I
املحدودة باملميزات التالية:
مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق
شكل الشركة  :شركة ذات
TANGIS PROMO
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز
.MONDIAL PROMO
موثق
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
الدار البيضاء شارع  2مارس زنقة
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار امستردام عمارة  6الرقم  - 6الطابق
البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة  ،20490 ، 2الدار البيضاء املغرب
 TANGIS PROMOشركة ذات
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
املسؤولية املحدودة
األول رقم  8الدار البيضاء 20020
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
الشركة  99 :سنة .
ل
الشركة :األو رقم  8الدار البيضاء 20020
رأسمال
مبلغ
الدار البيضاء املغرب
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الشركة AFRIC REALISATIONS
املحدودة
 : 950حصة بقيمة  95.000درهم
رقم التقييد في السجل التجاري :
للحصة .
535785
السيد عالل العلج  50 :حصة
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
بقيمة  5.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية  06ماي  2022تم إعداد القانوناألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  AFRIC REALISATIONSاملحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
عنوانه(ا) وجدة  85زنقة مراكش
املسؤولية املحدودة.
 60000وجدة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار .TANGIS PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية البيضاء أنفا ،حي املعاريف  13زنقة
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة احمد املجاطي إقامة األلب الطابق
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار األول رقم  8الدار البيضاء 20020
الدار البيضاء املغرب.
البيضاء املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة AFRIC REALISATIONS
 : 950حصة بقيمة  95.000درهم
للحصة .
السيد عالل العلج  50 :حصة
بقيمة  5.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة AFRIC REALISATIONS
عنوانه(ا) وجدة  85زنقة مراكش
 60000وجدة املغرب.
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل العلج عنوانه(ا) زاوية
طريق الوازيس و زنقة طابورس عمارة
مكاتب مجموعة شيماء  20020الدار
البيضاء املغرب
السيد محمد الزين العلج
عنوانه(ا) زاوية طريق الوازيس و زنقة
طابورس عمارة مكاتب مجموعة
شيماء  20020الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
مارس  2022تحت رقم .817231
498I
شركة محاسبة صايم

GOOD GROUPE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

شركة محاسبة صايم
شارع الدرفوفي عمارة السعادة
الطابق الثالث رقم ،60000 ، 6
وجدة مغرب
GOOD GROUPE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي زنقة
التكافل رقم  8تجزئة بنميمون
طريق سيدي يحيى  60000 -وجدة
املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.34805
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18يناير  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «- :بيع املواد
الغذائية بالجملة و بالتقسيط
منظم الحفالتتاجر.« إلى «- :بيع املواد الغذائية
بالجملة و بالتقسيط
استغالل مخزن للتبريدتاجر.تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  12أبريل
 2022تحت رقم .485
499I
sola amsterdam

SOLA AMSTERDAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
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 30حي السالم تاوريرت 60800 -
تاوريرت املغرب نتيجة ل  :بسب
الخسائر املتوالية على الشركة وتأكد
عجزها عن االستمرار.
و حدد مقر التصفية ب رقم
 505زنقة  30حي السالم تاوريرت -
 60800تاوريرت املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد القادر حوزمالي
و عنوانه(ا) رقم  505زنقة  30حي
السالم تاوريرت  60800تاوريرت
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 بتاوريرت بتاريخ  04ماي
 2022تحت رقم .2022/72
500I
COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE

STE SADOUQI CASH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

sola amsterdam
N° 505 RUE HAY SALAM
COMPTABLE ET FISCAL
TAOURIRT N° 505 RUE HAY
FIDUCIAIRE
SALAM TAOURIRT، 0، taourirt
B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
maroc
DE SEFROU FES ، 30000، FES
 SOLA AMSTERDAMشركة
MAROC
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
STE SADOUQI CASH SARL AU
التصفية)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 505
الشريك الوحيد
زنقة  30حي السالم تاوريرت -
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ام
 60800تاوريرت املغرب.
املدراس رقم  8شارع ابن األثير حي
حل شركة
السعادة طريق عين الشقف فاس
رقم التقييد في السجل التجاري
 30040.
.493
فاس املغرب
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املؤرخ في  31مارس  2022تقرر حل
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة رقم التقييد في السجل التجاري :
مبلغ
SOLA AMSTERDAM
72807
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مقرها اإلجتماعي رقم  505زنقة  17ماي  2022تم إعداد القانون
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 :
.SADOUQI CASH SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال واستخالص الفواتير(الشعبي
كاش) -التجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع ام
املدراس رقم  8شارع ابن األثير حي
السعادة طريق عين الشقف فاس.
  30040فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد جواد صدوقي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد جواد صدوقي
عنوانه(ا)  3تجزئة ليلي حي االزهر
 30040فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد جواد صدوقي
عنوانه(ا)  3تجزئة ليلي حي االزهر
 30040فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  06يونيو
 2022تحت رقم .2951
501I
MJ MANAGEMENT

نورپلومب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

MJ MANAGEMENT
3RUE IBN TOUMART
RESIDENCES HIKMAT 2EME
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ETAGE N4 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
نور پلومب شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
هارون الرشيد رقم  44مكرر سواني
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.97101
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15مارس  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد نور پلومب مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع هارون
الرشيد رقم  44مكرر سواني طنجة -
 90000طنجة املغرب نتيجة ل  :قلة
العمل.
و حدد مقر التصفية ب شارع
هارون الرشيد رقم  44مكرر سواني
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) جدة نور الدين و
عنوانه(ا) تجزئة مريم زنقة ف رقم
 31طنجة  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  31ماي
 2022تحت رقم .5063
502I
fiding sarl

MEDEX COM

ميديكس كوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

fiding sarl
IMM 25 APPT 6 AVENUE
ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 MEDEX COMميديكس كوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  31زنقة
محجوب بن عبد القادر ادريس ,زنقة
ملولي  50000 -مكناس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.32461
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ماهلة محمد
 450حصة اجتماعية من أصل 450
حصة لفائدة السيد (ة) اسماء ايت
بر�شى بتاريخ  21أبريل .2022
تفويت السيد (ة) الحسني حميد
 450حصة اجتماعية من أصل 450
حصة لفائدة السيد (ة) حياة قاسمي
بتاريخ  21أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  08يونيو
 2022تحت رقم .2135
503I
CABINET RSF SARL

HUILERIE DE TAOUNATE
إعالن متعدد القرارات

CABINET RSF SARL
RESIDENCE EL YOSR, AV DES
FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC
HUILERIE DE TAOUNATE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :ساحل
الحداد قنطرة جديدة الجماعة
القروية بوهودة  - -تاونات املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.21 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد محمد عبو كمسير
للشركة.

14571

قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد لحسن الحجام والسيد
مختار عبو ك مسيران جديدان
للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون االسا�سي
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
الشركة ملزمة بالتوقيع االحادى
للسيد محمد عبو او التوقيع الثنائي
للسادة لحسن الحجام و مختار عبو
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد لحسن الحجام
والسيد مختار عبو ك مسيران
جديدان للشركة
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون االسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .57/2022
504I
HORICOM

ALHAMD LANA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALHAMD LANA
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 196تجزئة املنصور  50000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة بنعميمي
عنوانه(ا)  196تجزئة املنصور
 50000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة بنعميمي
عنوانه(ا)  196تجزئة املنصور
 50000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  21يونيو
 2022تحت رقم .2299
505I

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VNMEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
 ALHAMD LANAشركة ذات
fiduciairelaperformance
مسؤولية محدودة ذات الشريك
STE HOLLAND BUSINESS
الوحيد
MEK
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 196
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تجزئة املنصور  50000 -فاس
الشريك الوحيد
املغرب
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
fiduciairelaperformance
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
APPT N°5 3EME ETAGE
56493
IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
BEN RAHALE V.N MEKNES
 20ماي  2022تم إعداد القانون meknes، 50000، meknes maroc
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية STE HOLLAND BUSINESS MEK
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 45
الطابق االر�ضي النخيل البساتين
مكناس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
56541
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.HOLLAND BUSINESS MEK
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والتصدير
املقايضة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 45
الطابق االر�ضي النخيل البساتين
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العاطي الناجم
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العاطي الناجم
عنوانه(ا)  38شارع شنوان االملاني
 35300 51100فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العاطي الناجم
عنوانه(ا)  38شارع شنوان االملاني
 35300 51100فرنسا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  22يونيو
 2022تحت رقم .2378
506I

AUFIDEX CONSEILS

KRIKICH TOURS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AUFIDEX CONSEILS
APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
3eme ETAGE AV. ALLAL EL
FASSI MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC
KRIKICH TOURS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عملية
الزهور عمارة رقم  178محل رقم 90
مراكش  40000مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.44407
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.000.000درهم» أي من
« 5.000.000درهم» إلى «6.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27يونيو
 2022تحت رقم .137249
507I
املركز املراك�شي لإلرشاد

TAHALIAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

املركز املراك�شي لإلرشاد
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
 TAHALIASشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار نواجي
جبيالت سيدي بوعثمان 40000 -
ابن جرير املغرب.
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رفع رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
التجارية بمراكش بتاريخ  28يونيو
.2189
 2022تحت رقم .137272
الشريك
قرار
بمقت�ضى
509I
الوحيد املؤرخ في  30ماي 2022
املركز املراك�شي لإلرشاد
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
RYAD MASSARAH
قدره « 900.000,00درهم» أي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
من « 100.000,00درهم» إلى
تغيير تسمية الشركة
« 1.000.000,00درهم» عن طريق
املركز املراك�شي لإلرشاد
 :إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 23
 RYAD MASSARAHشركة ذات
يونيو  2022تحت رقم .197
املسؤولية املحدودة
508I
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 26
AUFIDEX CONSEILS
درب جديد باب دكالة 40000 -
NOOR ZONE SARL AU
مراكش املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
تفويت حصص
19277
AUFIDEX CONSEILS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
املؤرخ في  01ماي  2022تم تغيير
3eme ETAGE AV. ALLAL EL
تسمية الشركة من «RYAD
 »MASSARAH FASSI MARRAKECH ، 40070،إلى «. »MC3GC
MARRAKECH MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 NOOR ZONE SARL AUشركة التجارية بمراكش بتاريخ  04يوليوز
ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .137428
الشريك الوحيد
510I
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املركز املراك�شي لإلرشاد
املواسين طريق املواسين رقم 131
RYAD MASSARAH
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
ي
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار
املركز املراك�شي لإلرشاد
.84419
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25ماي  2022تمت ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الهادي  RYAD MASSARAHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
مني  50حصة اجتماعية من أصل
 100حصة لفائدة السيد (ة) ماورو وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26
درب جديد باب دكالة 40000 -
فريري بتاريخ  25ماي .2022
مراكش املغرب.
تفويت السيد (ة) عبد الهادي مني
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 50حصة اجتماعية من أصل 100
رقم التقييد في السجل التجاري
حصة لفائدة السيد (ة) حكيم مني
.19277
بتاريخ  25ماي .2022
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  26درب جديد باب دكالة -
 40000مراكش املغرب» إلى «شقة
 3الطابق الثاني رقم  951إقامة
املسار طريق اسفي  40000 -مراكش
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .137428
511I
املركز املراك�شي لإلرشاد

L›ATELIER 2008

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

املركز املراك�شي لإلرشاد
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
 L’ATELIER 2008شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 44
إقامة البستان  5طريق اسفي -
 40000مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.32785
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يونيو  2022تقرر
حل  L’ATELIER 2008شركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 500.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  44إقامة البستان
 5طريق اسفي  40000 -مراكش
املغرب نتيجة لبيع األصل التجاري .
و عين:
السيد(ة) ASSUNTINA IONNI
و عنوانه(ا) رقم  44إقامة البستان 5
طريق اسفي  40000مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  04يونيو  2022وفي رقم 44
إقامة البستان  5طريق اسفي -
 40000مراكش املغرب.
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14573

 .2تم اإليداع القانوني بكتابة

تم اإليداع القانوني باملحكمة  -.األسماء الشخصية والعائلية
التجارية بمراكش بتاريخ  04يوليوز وصفات ومواطن الشركاء :
ضبط املحكمة التجارية للدار
 2022تحت رقم .137430
السيد بوطاهر لغليض عنوانه(ا)
البيضاء في فاتح يونيو  2022تحت
 157 512Iتجزئة البرج  65800تاوريرت
عدد .825846
املغرب.
STE FIDU WHITE
مستخلص للبيان والنشر.
األسماء الشخصية والعائلية
املصفي
AUTO ECOLE BOUTAHER
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
514I
السيد بوطاهر لغليض عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
 157تجزئة البرج  65800تاوريرت
تأسيس شركة
املغرب
CABINET RAMI EXPERTISE
STE FIDU WHITE
تم اإليداع القانوني باملحكمة FOESEC SURVEILLANCE
RESI SABRINE BLOC F ETAGE
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ  01يونيو
1 APPART 1-TAOURIRT ،
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 2022تحت رقم .104/2022
65800، TAOURIRT MAROC
الشريك الوحيد
513I
AUTO ECOLE BOUTAHER
تعيين مسير جديد للشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
FLASH ECONOMIE
CABINET RAMI EXPERTISE
الشريك الوحيد
LMS
DISTRIBUTION
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
شركة ذات املسؤولية املحدودة
االول رقم  483تجزئة النسيم -
ben Abdellah Immb D, N°56,
حل شركة
 65800تاوريرت املغرب
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Kabbaj Erradi Advisory Firm
تأسيس شركة ذات مسؤولية
ي
للدار
التجار
بالسجل
مقيدة
Fés, Maroc
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
186225
رقم
البيضاء
 FOESEC SURVEILLANCEشركة
1513
الكائنة بإقامة القصر ،العمارة ،E
ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في ملتقى شارع غاندي وشارع يعقوب
الشريك الوحيد
 28مارس  2022تم إعداد القانون
املنصور ،الدار البيضاء
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 2
حل مسبق للشركة LMS
محدودة ذات الشريك الوحيد
ديستريبيسيون ش.م.م
رقم  21عمارة رقم  37اقامة األفق
باملميزات التالية:
الدار البيضاء –  ،76ممر لكازورينا ،شارع عبد الواحد املراك�شي فاس -
شكل الشركة  :شركة ذات
عين السبع
 30000فاس املغرب .
مسؤولية محدودة ذات الشريك
س.ت عدد 242159
الوحيد.
تعيين مسير جديد للشركة
 .1بناء على الجمع العام املختلط
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري
العادي واالستثنائي املنعقد بتاريخ
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AUTO :
 30أبريل  ،2022اتخذ الشركاء في
.50113
.ECOLE BOUTAHER
شركة  LMSديستريبيسيون ش.م.م،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  :سيارة
القرارات التالية :
التعليم.
املؤرخ في  04ماي  2022تم تعيين
في اختصاص الجمع العام
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
مسير جديد للشركة السيد(ة)
االول رقم  483تجزئة النسيم  -االستثنائي:
• الحل املسبق للشركة ووضعها بحري سعاد كمسير آخر تبعا لقبول
 65800تاوريرت املغرب.
الحبية.
التصفية
قيد
استقالة املسير.
املدة التي تأسست من أجلها
ا�ضي
ر
ال
فاطمة
السيدة
تعيين
•
الشركة  99 :سنة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :بصفتها مصفيا وتحديد صالحياتها.
التجارية بفاس بتاريخ  09يونيو
• تحديد مقر التصفية في املقر
درهم ،مقسم كالتالي:
 2022تحت رقم .3041
السيد بوطاهر لغليض  1.000 :الرئي�سي للشركة.
515I
• صالحيات اإليداع.
حصة بقيمة  100.000درهم للحصة
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14574
مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

PROPRIETES EL ALIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز
موثق
الدار البيضاء شارع  2مارس زنقة
امستردام عمارة  6الرقم  - 6الطابق
 ،20490 ، 2الدار البيضاء املغرب
 PROPRIETES EL ALIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة 8
زنقة الدار البيضاء  60000 -وجدة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
20049
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 26دجنبر  2007تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PROPRIETES EL ALIA
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :وجدة 8
زنقة الدار البيضاء  60000 -وجدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة AFRIC REALISATIONS
 : 900حصة بقيمة 90.000,00
درهم للحصة .
السيد عالل العلج  100 :حصة
بقيمة  10.000,00درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة AFRIC REALISATIONS
عنوانه(ا) وجدة  8زنقة الدار البيضاء
 60000وجدة املغرب.

السيد عالل العلج عنوانه(ا)
وجدة  8زنقة الدار البيضاء 60000
وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل العلج عنوانه(ا)
وجدة  8زنقة الدار البيضاء 60000
وجدة املغرب
السيد محمد الزين العلج
عنوانه(ا) وجدة  8زنقة الدار البيضاء
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  11مارس
 2008تحت رقم .20049
516I
FIDUCO TANTAN

ARAM FISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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غرض الشركة بإيجاز  :الصيد و
بيع السمك  -نقل البضائع لحساب
الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
الوحدة بلوك ب رقم 70000 - 801
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد ادبن جعا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد ادبن جعا عنوانه(ا)
الحي الصناعي اقامة شركة اليوتيس
بوجدور رقم  73املر�سى 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد ادبن جعا عنوانه(ا)
الحي الصناعي اقامة شركة اليوتيس
بوجدور رقم  73املر�سى 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .2058
517I

FIDUCO TANTAN
AVENUE HASSAN II ، 82010،
TAN-TAN maroc
 ARAM FISHشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
الوحدة بلوك ب رقم 70000 - 801
العيون املغرب
ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE
تأسيس شركة ذات مسؤولية
COMPTABILITE
محدودة ذات الشريك الوحيد
BERBER PALACE
رقم التقييد في السجل التجاري :
MERZOUGA
42345
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 19يونيو  2022تم إعداد القانون
)ALI OULHAJ ( SIMOTIC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية BUREAU DE COMPTABILITE
محدودة ذات الشريك الوحيد
صندوق البريد  310الرئيسية
باملميزات التالية:
الرشيدية  ،52000 ،الرشيدية
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك BERBER PALACE MERZOUGA
الوحيد.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ARAM :مرزوكة الطاوس الريصاني 52000 -
الرشيدية املغرب
.FISH

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
14333
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13نونبر  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. BERBER PALACE MERZOUGA
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
العربات الرباعية
تنظيم جوالت سياحية
كراء الخيام املفروشة .
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
مرزوكة الطاوس الريصاني 52000 -
الرشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمراوي محمد 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد عمراوي يوسف 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمراوي محمد عنوانه(ا)
قصر مرزوكة الطاوس الريصاني
 52000الرشيدية املغرب.
السيد عمراوي يوسف عنوانه(ا)
قصر مرزوكة الطاوس الريصاني
 52000الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمراوي محمد عنوانه(ا)
قصر مرزوكة الطاوس الريصاني
 52000الرشيدية املغرب
السيد عمراوي يوسف عنوانه(ا)
قصر مرزوكة الطاوس الريصاني
 52000الرشيدية املغرب.
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السيد محمد أمين قوليج 1.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  24نونبر حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 2021تحت رقم .1132
 األسماء الشخصية والعائلية 518Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد أمين قوليج
CANOCAF SARL
عنوانه(ا) حي املطار إقامة األهرام
IRRIMACO
رقم  62000 06الناظور املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد محمد أمين قوليج
CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء عنوانه(ا) حي املطار إقامة األهرام
رقم  62000 06الناظور املغرب
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الناظورNADOR ،62000 ،
االبتدائية بالناضور بتاريخ  24يونيو
MAROC
 IRRIMACOشركة ذات مسؤولية  2022تحت رقم .1569
519I
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار
CECOGEL / SARL
إقامة األهرام رقم 62000 - 06
DIMA-DA
الناظور املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
CECOGEL / SARL
24359
RUE MED ABDOU IMM
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 14يونيو  2022تم إعداد القانون N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد  DIMA-DAشركة ذات املسؤولية
باملميزات التالية:
املحدودة(في طور التصفية)
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة،
مسؤولية محدودة ذات الشريك حي الوحدة طريق تازة شارع مبارك
الوحيد.
لهبيل رقم  60000 - 08وجدة
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
حل شركة
.IRRIMACO
رقم التقييد في السجل التجاري
غرض الشركة بإيجاز /1 :تسويق
.23997
املعدات الزراعية والهيدروليكية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
/2اإلستيراد و التصدير /3األشغال
املؤرخ في  23يونيو  2022تقرر حل
العامة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي املطار شركة ذات املسؤولية املحدودة
إقامة األهرام رقم  DIMA-DA 62000 - 06مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها وجدة ،حي الوحدة طريق تازة شارع
مبارك لهبيل رقم  60000 - 08وجدة
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املغرب نتيجة ل  :عدم استمرارية
املشروع .
درهم ،مقسم كالتالي:
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و حدد مقر التصفية ب وجدة،
حي الوحدة طريق تازة شارع مبارك
لهبيل رقم  60000 - 08وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) اوالليت عمر و
عنوانه(ا) حي الوحدة طريق تازة
شارع مبارك لهبيل رقم 60000 08
وجدة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  06يونيو
 2022تحت رقم .2054
520I
SOFISERVICES

LAAB BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOFISERVICES
BD BIR ANZARANE MAARIF 21
، 20100، Casablanca MAROC
 LAAB BUSINESSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
جوينمر عمارة  34مكتب 4الحي
الحسني  20230 -الدارالبيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.542015
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) فاطمة بقالي
 250حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
زكرياء لعبيدي بتاريخ  14يونيو
.2022
تفويت السيد (ة) فاطمة بقالي
 250حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
ايمان لعبيدي بتاريخ  14يونيو
.2022

تفويت السيد (ة) فاطمة بقالي
 250حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
يوسف لعبيدي بتاريخ  14يونيو
.2022
تفويت السيد (ة) فاطمة بقالي
 250حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
إسماعيل لعبيدي بتاريخ  14يونيو
.2022
تفويت السيد (ة) خالد لعبيدي
 2.250حصة اجتماعية من أصل
 9.000حصة لفائدة السيد (ة)
زكرياء لعبيدي بتاريخ  14يونيو
.2022
تفويت السيد (ة) خالد لعبيدي
 2.250حصة اجتماعية من أصل
 9.000حصة لفائدة السيد (ة)
ايمان لعبيدي بتاريخ  14يونيو
.2022
تفويت السيد (ة) خالد لعبيدي
 2.250حصة اجتماعية من أصل
 9.000حصة لفائدة السيد (ة)
يوسف لعبيدي بتاريخ  14يونيو
.2022
تفويت السيد (ة) خالد لعبيدي
 2.250حصة اجتماعية من أصل
 9.000حصة لفائدة السيد (ة)
إسماعيل لعبيدي بتاريخ  14يونيو
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .830541
521I
CECOGEL / SARL

SHAHRA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CECOGEL / SARL
RUE MED ABDOU IMM
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
MAROC
SHAHRA CONSTRUCTION

14576

الجريدة الرسمية
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
جوينمر عمارة  34مكتب 4الحي
الحسني  20230 -الدارالبيضاء
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.542015
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) بقالي
فاطمة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .830541
523I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي
وجدة،طريق الجزائر بوشطاط انكاد
  60000وجدة املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.24301
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد SHAHRA
 CONSTRUCTIONمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي وجدة،طريق الجزائر
بوشطاط انكاد  60000 -وجدة
املغرب نتيجة ل  :عدم استمرارية
ازادير
املشروع.
ازادير
و حدد مقر التصفية ب شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وجدة،طريق الجزائر بوشطاط انكاد
حل شركة
  60000وجدة املغرب.ازادير
و عين:
زنقة عين اوملاس عمارة غبوني
السيد(ة) عبد القادر عزة و
الطبق  2رقم  ،20000 ، 5الدار
عنوانه(ا) طريق مغنية مزرعة عزة
البيضاء املغرب
 60000وجدة املغرب كمصفي (ة)
ازادير شركة ذات مسؤولية محدودة
للشركة.
ذات الشريك الوحيد(في طور
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
التصفية)
على الصالحيات املخولة لهم محل
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عين
املخابرة و محل تبليغ العقود و
اوملاس عمارة غيونس الطابق 2رقم
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
 20000 - 5الدار البيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حل شركة
التجارية بوجدة بتاريخ  06يونيو
رقم التقييد في السجل التجاري
 2022تحت رقم .2055
.434569
522I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أبريل  2022تقرر
SOFISERVICES
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
LAAB BUSINESS
ذات الشريك الوحيد ازادير مبلغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
تعيين مسير جديد للشركة
مقرها اإلجتماعي زنقة عين اوملاس
SOFISERVICES
عمارة غيونس الطابق 2رقم - 5
 20000 BD BIR ANZARANE MAARIF 21الدار البيضاء املغرب نتيجة
 ، 20100، Casablanca MAROCل  :نتيجة لقلة العمالء وغياب
 LAAB BUSINESSشركة ذات
النشاط منذ إنشاء الشركة .
و حدد مقر التصفية ب زنقة عين
املسؤولية املحدودة

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

اوملاس عمارة غيونس الطابق 2رقم 5
  20000الدار البيضاء املغرب.و عين:
ي
السيد(ة) اليلس الرخاو و
عنوانه(ا) شارع  9ابريل  4اقامة
الحنوب بالمي  20050الدار 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 .825893
524I
fiduciairelaperformance

STE ROMKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
APPT N°5 3EME ETAGE
IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
BEN RAHALE V.N MEKNES
meknes، 50000، meknes maroc
 STE ROMKAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الياقوت  2رقم  148الحاجب -
 51000الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
56659
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  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 :
.ROMKA
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
سناك.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة

الياقوت  2رقم  148الحاجب -
 51000الحاجب املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحمان كروم 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد كروم  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة دعاء كروم  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد معاد كروم  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بشرى عاميرون 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحمان كروم
عنوانه(ا) تجزئة الياقوت  2رقم 148
 51000الحاجب املغرب.
السيد محمد كروم عنوانه(ا)
تجزئة الياقوت  2رقم 51000 148
الحاجب املغرب.
السيدة دعاء كروم عنوانه(ا)
تجزئة الياقوت  2رقم 51000 148
الحاجب املغرب.
السيد معاد كروم عنوانه(ا)
تجزئة الياقوت  2رقم 51000 148
الحاجب املغرب.
السيدة بشرى عاميرون عنوانه(ا)
تجزئة الياقوت  2رقم 51000 148
الحاجب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحمان كروم
عنوانه(ا) تجزئة الياقوت  2رقم 148
 51000الحاجب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .2563
525I

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3
سيكما كومبت

كيك محمد

عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص
الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
كيك محمد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10ماي  2021أعطى السيد(ة)
محمد كيك الحامل (ة) للبطاقة
الوطنية رقم  BH573848املسجل
بالسجل التجاري  0باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء حق التسيير
الحر لألصل التجاري الكائن ب
تجزئة الزموري شارع الشهداء،
رقم  650الحي املحمدي 20570 -
الدار البيضاء املغرب للسيد(ة)
عمر اعساس الحامل (ة) للبطاقة
الوطنية رقم  BE452388ملدة 3
سنة تبتدئ من  10ماي  2021و
تنتهي في  09ماي  2024مقابل مبلغ
شهري  6.000درهم.
526I
DARAA AUDIT

SOCIETE MAROCAINE
DE DISTRIBUTION DES
PRODUITS PETROLIERS II
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
ROUTE BOUSKOURA PROJET
GREEN WORK IMM A N°7،
 ،20000الدار البيضاء املغرب
SOCIETE MAROCAINE DE
DISTRIBUTION DES PRODUITS
 PETROLIERS IIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  283شارع
يعقوب املنصور الطابق  1شقة - 8
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
549435

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22يونيو  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 MAROCAINE DE
DISTRIBUTION DES PRODUITS
.PETROLIERS II
غرض الشركة بإيجاز  • :تسويق
جميع أنواع الوقود
• تنظيف املركبات وإجراء كافة
أعمال الصيانة املتعلقة باملركبة
بشكل عام..
عنوان املقر االجتماعي 283 :
شارع يعقوب املنصور الطابق  1شقة
 20000 - 8الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان نيت بحمادن 750 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مصطفى املرشودي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان نيت بحمادن
عنوانه(ا) زنقة الفرات رقم 01
املعاريف  20000الدار البيضاء
املغرب.
السيد مصطفى املرشودي
عنوانه(ا) زاوية شارع عمر الخيام
زنقة االقحوان رقم  1حي الراحة
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان نيت بحمادن
عنوانه(ا) زنقة الفرات رقم 01
املعاريف  20000الدار البيضاء
املغرب.
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السيد مصطفى املرشودي
عنوانه(ا) زاوية شارع عمر الخيام
زنقة االقحوان رقم  1حي الراحة
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .830698
527I
LAMAF SARL

ACHRAFATT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدهللا غماري 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبدهللا غماري 100 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا غماري عنوانه(ا)
طريق العونية تجزئة الهام زنقة
الشادي رقم  20وجدة  60000وجدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا غماري عنوانه(ا)
طريق العونية تجزئة الهام زنقة
الشادي رقم  60000 20وجدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .1022
528I

LAMAF SARL
BD MED DERFOUFI 153 2ème
ETAGE BUREAU 22 ، 60000،
OUJDA MAROC
 ACHRAFATTشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
العونية تجزئة الهام زنقة الشادي
رقم  20وجدة  60000 -وجدة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
CABINET RAMI EXPERTISE
رقم التقييد في السجل التجاري :
GTMZO
39657
إعالن متعدد القرارات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CABINET RAMI EXPERTISE
 10يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية Espace Rihab Fés, Avenue Allal
محدودة ذات الشريك الوحيد ben Abdellah Immb D, N°56,
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
باملميزات التالية:
Fés, Maroc
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك « GTMZOشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها االجتماعي :الطابق
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  3 :شارع سان لويس إقامة مفتاحة
املدينة الجديدة  30000 -فاس
.ACHRAFATT
املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :مهنة
«إعالن متعدد القرارات»
سنديك واعمال البستنة و الصيانة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
و التنظيف.
.65859
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
العونية تجزئة الهام زنقة الشادي
رقم  20وجدة  60000 -وجدة املؤرخ في  28يونيو  2022تم اتخاذ
املغرب.
القرارات التالية:
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قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير املسير
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير سلطات املسير
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة املسيرالسيد
تلمساني الطالب و تعيين املسيرة
الجديدة السيدة سبتي زبيدة
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :تغيير سلطات املسير
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي من «الطابق
 3شارع سان لويس اقامة مفتاحة
املدينة الجديدة فاس» إلى «احواز
فاس ،قبيلة والد الحاج واد ،خوالن
طريق سيدي حرازم فاس»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .3735
529I
مجبر عبدالوحد

STE MAROCCO
GEOTRAVEL SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مجبر عبدالوحد
رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
الرشيدية ERRACHIDIA ،52000 ،
املغرب
STE MAROCCO GEOTRAVEL
 SARLشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حا�سي
البيض قرية مرزوكة ص ب 80
الريصاني  52450الريصاني املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11457
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30أبريل  2022تم تحويل
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املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«حا�سي البيض قرية مرزوكة ص SOCIETE BENSUD SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ب  80الريصاني  52450الريصاني
تحويل الشكل القانوني للشركة
املغرب» إلى «وسط دوار كريان
مجبر عبدالوحد
ميرزان الريصاني  52450الريصاني رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
املغرب».
الرشيدية ERRACHIDIA ،52000 ،
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SOCIETE BENSUD SERVICE
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  17ماي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 2022تحت رقم .295
و عنوان مقرها االجتماعي رقم 12
 530Iشارع  8تركة الجديدة الرشيدية
 52000الرشيدية .
تحويل الشكل القانوني للشركة
مجبر عبدالوحد
رقم التقييد في السجل التجاري
STE MOROCCO
.10911
GEOTRAVEL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املؤرخ في  20يونيو  2021تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
الشريك الوحيد
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
تغيير نشاط الشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
مجبر عبدالوحد
الوحيد».
رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الرشيدية  ERRACHIDIA ،52000 ،االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .708
املغرب
532I
STE MOROCCO GEOTRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مجبر عبدالوحد
SOCIETE BENSUD SERVICE
الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حا�سي
توسيع نشاط الشركة
البيض قرية مرزوكة ص ب 80
مجبر عبدالوحد
الريصاني  52450الريصاني املغرب.
رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
تغيير نشاط الشركة
الرشيدية ERRACHIDIA ،52000 ،
رقم التقييد في السجل التجاري
املغرب
.11457
SOCIETE BENSUD SERVICE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  30أبريل  2022تم تغيير وعنوان مقرها االجتماعي رقم 12
نشاط الشركة من «تنظيم الدوائر شارع  8تركة الجديدة الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
السياحية وانشاء خيام سياحية»
توسيع نشاط الشركة
إلى «تغير حجم وتشكيل وتشطيب
رقم التقييد في السجل التجاري
وتصدير األحجار».
.10911
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  17ماي املؤرخ في  20يونيو  2021تمت
 2022تحت رقم .295
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
 531Iالشركة الحالي :
مجبر عبدالوحد

محطة توزيع الوقود.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .708
533I
مجبر عبدالوحد

SOCIETE BENSUD SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

مجبر عبدالوحد
رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
الرشيدية ERRACHIDIA ،52000 ،
املغرب
SOCIETE BENSUD SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12
شارع  8تركة الجديدة الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10911
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) صلبي
محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .708
534I
مجبر عبدالوحد

SOCIÉTÉ BENSUD SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

مجبر عبدالوحد
رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
الرشيدية ERRACHIDIA ،52000 ،
املغرب
SOCIÉTÉ BENSUD SERVICE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 12
شارع  8تاركة الجديدة الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
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«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
SOCIETE BENSUD SERVICE
.10911
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تفويت حصص
املؤرخ في  20يونيو 2021
مجبر عبدالوحد
تقرر مالءمة النظام األسا�سي رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
ن
للشركة مع مقتضيات القانو  :الرشيدية ERRACHIDIA ،52000 ،
تحيين النظام االسا�سي للشركة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SOCIETE BENSUD SERVICE
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 06
شركة ذات املسؤولية املحدودة
يوليوز  2022تحت رقم .708
 535Iوعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12
شارع  8تاركة الجديدة الرشيدية
مجبر عبدالوحد
 52000الرشيدية املغرب.
SOCIETE BENSUD SERVICE
تفويت حصص
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
مجبر عبدالوحد

إنشاء فرع تابع للشركة

مجبر عبدالوحد
رقم  32عمارة االحباس بوتالمين
الرشيدية ERRACHIDIA ،52000 ،
املغرب
SOCIETE BENSUD SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12
شارع  8تاركة الجديدة الرشيدية
 52000الرشيدية املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10911
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2021تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
محطة توزيع الوقود  CEPSAو
الكائن بالعنوان تامرزاكت افردو
الخنك الرشيدية قرب الطريق
الوطنية رقم  10الرشيدية 52000
الرشيدية املغرب و املسير من طرف
السيد(ة) صلبي محمد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .708
536I

.10911
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الرحيم
صلبي  1.250حصة اجتماعية من
أصل  1.250حصة لفائدة السيد (ة)
محمد صلبي بتاريخ  20يونيو .2021
تفويت السيد (ة) عبد الكريم
صلبي  1.250حصة اجتماعية من
أصل  1.250حصة لفائدة السيد (ة)
محمد صلبي بتاريخ  20يونيو .2021
تفويت السيد (ة) عي�سي صلبي
 1.250حصة اجتماعية من أصل
 1.250حصة لفائدة السيد (ة)
محمد صلبي بتاريخ  20يونيو .2021
تفويت السيد (ة) عبد سالم
صلبي  1.250حصة اجتماعية من
أصل  1.250حصة لفائدة السيد (ة)
محمد صلبي بتاريخ  20يونيو .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .708
537I

14579

ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
 األسماء الشخصية والعائليةLAAYOUNE
وصفات ومواطن الشركاء :
MOL FISH TRADING
السيد محمد مول عنوانه(ا) حي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املسيرة  02زنقة وادي درعة رقم 105
الشريك الوحيد
 73000الداخلة املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE
ومواطن مسيري الشركة:
CONFIANCE LAAYOUNE
السيد محمد مول عنوانه(ا) حي
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى
العيون  ،72000 ،املر�سى العيون املسيرة  02زنقة وادي درعة رقم 105
املغرب
 73000الداخلة املغرب
 MOL FISH TRADINGشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14يوليوز
الوحيد
 2022تحت رقم .2195/2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
538I
زنقة يوسف بن تاشفين رقم35
شقة  03املر�سى العيون 70002 -
HELP ENTREPRISE
املر�سى العيون املغرب
PIYES
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
42405
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
HELP ENTREPRISE
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
23RUE BOURED 2EME ETG
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
APPT 4 ROCHES NOIRES ،
محدودة ذات الشريك الوحيد 20290، CASABLANCA MAROC
باملميزات التالية:
 PIYESشركة ذات مسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند بوريد الطابق  2الشقة  4الصخور
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  MOL :السوداء  20290 -الدار البيضاء
املغرب
.FISH TRADING
تأسيس شركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
األسماك .نقل البضائع لحساب
محدودة ذات الشريك الوحيد
الغير..........
رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوان املقر االجتماعي  :حي
549437
النهضة زنقة يوسف بن تاشفين
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ن
رقم 35شقة  03املر�سى العيو  13 -يونيو  2022تم إعداد القانون
 70002املر�سى العيون املغرب.
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد مول  1.000 :حصة مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
بقيمة  100درهم للحصة .
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها .PIYES :
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
استيراد وتصدير قطع الغيار.
عنوان املقر االجتماعي  23 :زنقة
بوريد الطابق  2الشقة  4الصخور
السوداء  20290 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بنسليم املهدي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنسليم املهدي عنوانه(ا)
 8زنقة أبو املعتز الفلكي طابق  2شقة
 7املعاريف  20370الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنسليم املهدي عنوانه(ا)
 8زنقة أبو املعتز الفلكي طابق  2شقة
 7املعاريف  20370الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830699
539I
cabinet comptabe et fiscal benaboud

- RESIDENCE DOHA

إقامة ضحى
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet comptabe et fiscal
benaboud
Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc
 - Residence Dohaإقامة ضحى
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20شارع
القا�ضي عياض الطابق االول الشقة
 2طنجة  90000 -طنجة املغرب
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السيدة ضحى بياض عنوانه(ا) 15
تجزئة الوئام طريق ايموزار 30000
فاس املغرب.
السيد هشام بياض عنوانه(ا)
 C 588تجزئة الرياض ياسمين طريق
عين الشقف  30000فاس املفرب .
السيد وائل بياض عنوانه(ا) 15
تجزئة الوئام طريق ايموزار 30000
فاس املغرب.
السيد الياس بياض عنوانه(ا) 15
تجزئة الوئام طريق ايموزار 30000
فاس املغرب.
السيد وليد بياض عنوانه(ا) 15
تجزئة الوئام طريق ايموزار 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نعيمة بوعسل عنوانه(ا)
 C 588تجزئة الرياض ياسمين طريق
عين الشقف  30000فاس املغرب
السيد عبد العزيز بياض
عنوانه(ا)  15تجزئة الوئام طريق
ايموزار  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .7389
540I

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
129115
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 14
مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 - Residence Dohaإقامة ضحى.
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري .
عنوان املقر االجتماعي  20 :شارع
القا�ضي عياض الطابق االول الشقة
 2طنجة  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نعيمة بوعسل 750 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هشام بياض  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد وائل بياض  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
CECOGEL / SARL
السيد ْْالياس بياض  700 :حصة
BOBINAGELEC
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد وليد بياض  700 :حصة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة .
رفع رأسمال الشركة
السيدة ضحى بياض  700 :حصة
CECOGEL / SARL
بقيمة  100درهم للحصة .
RUE MED ABDOU IMM
السيدة هند بخدة  750 :حصة
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDAMAROC
وصفات ومواطن الشركاء :
 BOBINAGELECشركة ذات
السيدة نعيمة بوعسل عنوانه(ا)
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 C 588تجزئة الرياض ياسمين طريق
الوحيد
عين الشقف  30000فاس املغرب.
السيدة هند بخدة عنوانه(ا)  15وعنوان مقرها اإلجتماعي  432شارع
تجزئة الوئام طريق ايموزار  30000سيدي لخضر واد الناشف سيدي
معافة  60000 -وجدة املغرب.
فاس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.23193
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  29يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 990.000درهم» أي من «10.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
عالوات إصدار في رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2104
541I
BELGA CONSULTING

PROBUS BUSINESS
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
IMM 65 RUE LONDRES APT
N°5 OCEAN ، 10000، RABAT
maroc
PROBUS BUSINESS
 MANAGEMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  45شارع
فرنسا شقة رقم  8أكدال 10080 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
161593
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
PROBUS
BUSINESS
:
.MANAGEMENT
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غرض الشركة بإيجاز  :املشورة
االستراتيجية في إدارة األصول
العقارية (إدارة األصول) ؛
االستشارات والدعم والتفاوض
لألعمال التجارية وغيرها من
املشورة في االستراتيجية والتنظيم
واإلدارة ونظم املعلومات واملوارد
البشرية والتسويق واالتصاالت  ،من
التصميم إلى التنفيذ ؛.
عنوان املقر االجتماعي  45 :شارع
فرنسا شقة رقم  8أكدال 10080 -
الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
:
السيد عبد الجليل تلهوني
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد سفيان أخويخة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الجليل تلهوني
عنوانه(ا) كلفورنيا كولف ريسور
فيال  87املدينة الخضراء بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب.
السيد سفيان أخويخة عنوانه(ا)
قطاع  7بلوك س رقم  9حي الرياض
 10100الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الجليل تلهوني
عنوانه(ا) كلفورنيا كولف ريسور
فيال  87املدينة الخضراء بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .126365
542I
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جيسطراكو
 األسماء الشخصية والعائليةTAOUFIK MONNEY
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد توفيق الكوخ عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
املكانسة  ،4بلوك أ ،زنقة  ،1رقم ،17
تأسيس شركة
عين الشق  20470الدار البيضاء
جيسطراكو
املغرب.
حي العمارية ،حدائق القدس
األسماء الشخصية والعائلية
كاليفورنيا  ،511عمارة ،GH8
ومواطن مسيري الشركة:
الطابق  ،3رقم  24شارع القدس،
السيد توفيق الكوخ عنوانه(ا)
عين الشق ،20480 ،،الدار البيضاء
املكانسة  ،4بلوك أ ،زنقة  ،1رقم ،17
املغرب
عين الشق  20470الدار البيضاء
 TAOUFIK MONNEYشركة ذات
املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،13
زنقة أحمد املجاطي ،اقامة األلب ،ماي  2022تحت رقم .825110
543I
الطابق  ،1رقم  ،8املعاريف -
 20330الدار البيضاء املغرب
Sayf wachitae
تأسيس شركة ذات مسؤولية
صيف و شتاء
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الشريك الوحيد
543991
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2022تم إعداد القانون
Sayf wachitae
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية Avenue Al wahda numéro 10
محدودة ذات الشريك الوحيد
place bir anzarane martil ،
باملميزات التالية:
93150، Martil Maroc
شكل الشركة  :شركة ذات صيف و شتاء شركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تسمية الشركة متبوعة عند الوحدة رقم 10ساحة بير انزران
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مرتيل  93150 -مرتيل املغرب
.TAOUFIK MONNEY
تأسيس شركة ذات مسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :أداء
محدودة ذات الشريك الوحيد
الفواتير وتحويل األموال.
رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوان املقر االجتماعي  ،13 :زنقة
31873
أحمد املجاطي ،اقامة األلب ،الطابق
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 ،1رقم  ،8املعاريف  20330 -الدار
 26أبريل  2022تم إعداد القانون
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد توفيق الكوخ  100 :حصة مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
بقيمة  100درهم للحصة .

14581

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :صيف
و شتاء .
غرض الشركة بإيجاز  :الوساطة
العقارية
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الوحدة رقم 10ساحة بير انزران
مرتيل  93150 -مرتيل املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة3.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سكينة ناصري عنوانه(ا)
3حي ساقية الدفل شارع ابن سيناء
زنقة 3الطابق  2رقم  7مرتيل 93150
مرتيل املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة ناصري عنوانه(ا)
3حي ساقية الدفل شارع ابن سيناء
زنقة 3الطابق  2رقم  7مرتيل 93150
مرتيل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  05يوليوز
 2022تحت رقم .1529
544I
رافيا لوكس

DEHYDRA›EGGS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

رافيا لوكس
دوار برحمون مراكش ،40000 ،
مراكش املغرب
 DEHYDRA’EGGSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  22تاركة
عرصة ملعاش مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
122845

14582

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. DEHYDRA’EGGS
غرض الشركة بإيجاز  :تجفيف
وتثمين مكونات البيض .
عنوان املقر االجتماعي  22 :تاركة
عرصة ملعاش مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مروى سمير  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ياسمين لهنا  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد موالي هشام الدرداري :
 200حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مروى سمير عنوانه(ا)
تجزئة املصمودي  299تاركة مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيدة ياسمين لهنا عنوانه(ا)
تجزئة املصمودي  299تاركة مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيد موالي هشام الدرداري
عنوانه(ا) تجزئة املصمودي 299
تاركة مراكش  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مروى سمير عنوانه(ا)
تجزئة املصمودي  299تاركة مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16فبراير
 2022تحت رقم .132989
545I
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فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد
السيد محمد أمين العسيري :
تشيكن بريدس تكاط ش م م
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائلية CHIKEN BREEDS TAKATوصفات ومواطن الشركاء :
SARL
السيد زكرياء بالكمحة عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مدرسة السقالة الجديدة تجزئة 5
تأسيس شركة
فيكوج دو سوس ش م م للشريك  44000الصويرة املغرب.
السيد محمد أمين العسيري
الوحيد
عنوانه(ا)  202تجزئة تافوكت
 ،45شارع العقبة،44000 ، ،
 44000الصويرة املغرب.
الصويرة املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
تشيكن بريدس تكاط ش م م -
ومواطن مسيري الشركة:
CHIKEN BREEDS TAKAT SARL
السيد زكرياء بالكمحة عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مدرسة السقالة الجديدة تجزئة 5
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك
 44000الصويرة املغرب
«الركيبة» الكائن بدوار أيت حيموش
السيد محمد أمين العسيري
جماعة تكاط  44000 -اقليم
عنوانه(ا)  202تجزئة تافوكت
الصويرة ،تكاط املغرب
 44000الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 15
رقم التقييد في السجل التجاري  :يوليوز  2022تحت رقم .258
6239
546I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يونيو  2022تم إعداد القانون ETUDE MAITRE OMAR AIT LAHCEN NOTAIRE
A OUARZAZATE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
STE MARRAKECH
املحدودة باملميزات التالية:
EXPEDITION 4X4 SARL
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة.
تفويت حصص
تسمية الشركة متبوعة عند
ETUDE MAITRE OMAR
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :تشيكن
AIT LAHCEN NOTAIRE A
بريدس تكاط ش م م CHIKEN -
OUARZAZATE
. BREEDS TAKAT SARL
شارع محمد الخامس املركز التجاري
غرض الشركة بإيجاز  :تربية
كارفور ،عمارة ب الطابق الثاني
الدجاج.
رقم  ،4ورزازات  ،45000 ،ورزازات
عنوان املقر االجتماعي  :ملك
املغرب
«الركيبة» الكائن بدوار أيت حيموش STE MARRAKECH EXPEDITION
جماعة تكاط  44000 -اقليم  4X4 SARLشركة ذات املسؤولية
الصويرة ،تكاط املغرب.
املحدودة
املدة التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الشركة  99 :سنة .
املوحدين ورزازات  45000 -ورزازات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد زكرياء بالكمحة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
.2475

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) احماد امنار
 132حصة اجتماعية من أصل 660
حصة لفائدة السيد (ة) عمر امنار
بتاريخ  14يونيو .2022
تفويت السيد (ة) احماد امنار
 132حصة اجتماعية من أصل 660
حصة لفائدة السيد (ة) علي امنار
بتاريخ  14يونيو .2022
تفويت السيد (ة) احماد امنار
 132حصة اجتماعية من أصل 660
حصة لفائدة السيد (ة) يوسف امنار
بتاريخ  14يونيو .2022
تفويت السيد (ة) احماد امنار
 132حصة اجتماعية من أصل 660
حصة لفائدة السيد (ة) خديجة
امنار بتاريخ  14يونيو .2022
تفويت السيد (ة) احماد امنار
 132حصة اجتماعية من أصل 660
حصة لفائدة السيد (ة) محمد امنار
بتاريخ  14يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
االبتدائية بورزازات
 13يوليوز  2022تحت رقم
.21711122007399
547I
EL HASSANI AUDIT ET CONSEILS

ADVANTAGE TENNIS
ACADEMY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

EL HASSANI AUDIT ET
CONSEILS
BD ZERKTOUNI 134
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
ADVANTAGE TENNIS
 ACADEMYشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26محج
مرس سلطان ،الطابق  ١رقم
 3الدارالبيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19يوليوز 2021
تقرر حل شركة ذات املسؤولية
املحدودة ADVANTAGE TENNIS
 ACADEMYمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 26
محج مرس سلطان ،الطابق  ١رقم 3
الدارالبيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :انتهاء الغاية الغرض
التي قامت من أجله الشركة والتأكد
من استحالة تحقيقه.
و حدد مقر التصفية ب 26محج
مرس سلطان ،الطابق  ١رقم 3
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) املختار العالمي و
عنوانه(ا) ليساسفة  1رقم 104
 20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) محمد العالمي و
عنوانه(ا) ليساسفة  1رقم 104
 20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
العالمي و
السيد(ة) عمر
عنوانه(ا) ليساسفة  1رقم 104
 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 10
دجنبر  2021تحت رقم .803990
548I

الجريدة الرسمية

ste FIDOKOM sarl au
األسماء الشخصية والعائلية
 TIZTOUTINE TRANSPORTومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد جمال بنهدي عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
عمارة  33شقة  04مارينا اكادير
تأسيس شركة
 80000اكادير املغرب
ste FIDOKOM sarl au
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 N°163 rue dakhla hay el amalاالبتدائية بالناضور بتاريخ 07
 selouane nador ، 62700، Nadorيوليوز  2022تحت رقم .2288
Maroc
549I
TIZTOUTINE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
فدكريد كونساي
الشريك الوحيد
RAZBATI
تجزئة
اإلجتماعي
وعنوان مقرها
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
العمران رقم  3529سلوان 62702 -
الشريك الوحيد
الناضور املغرب
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
فدكريد كونساي
محدودة ذات الشريك الوحيد
 81زنقة يوسف بن تاشفين برشيد ،
رقم التقييد في السجل التجاري :
 ،26100برشيد املغرب
24371
 RAZBATIشركة ذات مسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
محدودة ذات الشريك الوحيد
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محمد سميحة الطابق العاشرشقة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم  57الدار البيضاء 20013 -
باملميزات التالية:
الدار البيضاء املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد.
رقم التقييد في السجل التجاري :
تسمية الشركة متبوعة عند
541327
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
. TIZTOUTINE TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز  :نقل  06أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
املستخدمين لفائدة الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة محدودة ذات الشريك الوحيد
العمران رقم  3529سلوان  62702 -باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الناضور 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:
السيد جمال بنهدي .RAZBATI 1.000 :
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية العقاري  -األشغال املختلفة.عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جمال بنهدي عنوانه(ا) محمد سميحة الطابق العاشرشقة
عمارة  33شقة  04مارينا اكادير رقم  57الدار البيضاء  20013 -الدار
البيضاء املغرب.
 80000اكادير املغرب.

14583

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نيوف مهدي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نيوف مهدي عنوانه(ا)
 25ودادية الفتح حي الهدئ 26100
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نيوف مهدي عنوانه(ا)
 25ودادية الفتح حي الهدئ 26100
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أبريل  2022تحت رقم .14718
550I
جمال الصدقي محاسب معتمد

بيت بلعبد
إعالن متعدد القرارات

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم  86الخميسات
 ،15000 ،الخميسات املغرب
بيت بلعبد «شركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
املنى زنقة  4رقم 15000 - 152
الخميسات املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.27013
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تفويت الحصص االجتماعية
فوت السيد بلعبد املهدى  20حصة
اجتماعية التي يمتلكها في الشركة
لفائدة بلعبد لحسن .
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الجريدة الرسمية
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  04غشت  2021وفي ظهر
ملحلة لحبوس تجزئة النخيل رقم 15
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .1040
552I

قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تغيير الشكل القانوني للشركة
الى شركة دات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :06الذي ينص على
مايلي :مبلغ الرسمال 10000
بند رقم  :07الذي ينص على
مايلي :راسمال الشركة مقسم الى
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 100حصة اجتماعية كلها للسيد
ميراب برو
بلعبد لحسن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشريك الوحيد
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 18
قفل التصفية
يوليوز  2022تحت رقم .299
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA 551I
BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
*’Entreprise assisstance *ENTASS
N°05 ATLAS FES ، 30000، FES
BUREAU VOX
MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ميراب برو شركة ذات مسؤولية
قفل التصفية
محدودة ذات الشريك الوحيد
*Entreprise assisstance
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 :تجزئة
’*ENTASS
طالبية رقم  3-1عين هارون فاس -
ongle rue berkane et melila ،
 30000فاس املغرب.
60000، oujda maroc
قفل التصفية
 bureau voxشركة ذات املسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري :
املحدودة
.36955
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ظهر
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
ملحلة لحبوس تجزئة النخيل رقم 15
املؤرخ في  01يوليوز  2022تقرر حل
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
ميراب برو شركة ذات مسؤولية
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري  :محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  150.000درهم وعنوان
.23083
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي مقرها اإلجتماعي  3تجزئة طالبية
املؤرخ في  04غشت  2021تقرر حل رقم  1-3عين هارون فاس 30000 -
 bureau voxشركة ذات املسؤولية فاس املغرب نتيجة لتشطيب نهائي .
و عين:
املحدودة مبلغ رأسمالها 12.000
السيد(ة) محمد علوي مازوزي و
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر
ملحلة لحبوس تجزئة النخيل رقم  15عنوانه(ا) رقم  6عمارة العراج شارع
وجدة  60000 -وجدة املغرب نتيجة بوطالب فاس  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
ملشاكل مالية.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
و عين:
يوليوز
 2022وفي  3تجزئة
السيد(ة) لطفي بالوي و عنوانه(ا) بتاريخ 01
 5بيس زنقة فوكولور  75011باريس طالبية رقم  1-3عين هارون فاس -
 30000فاس املغرب.
فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
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املدة التي تأسست من أجلها
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01يوليوز الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
 2022تحت رقم .3037/22
 553Iدرهم ،مقسم كالتالي:
السيد عالء قيدة  100 :حصة
ACO CONSULTING
بقيمة  100درهم للحصة .
PUB DIALKOM
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات مسؤولية محدودة ذات وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد عالء قيدة عنوانه(ا) حي
تأسيس شركة
القدس  -مجموعة البيضاء  - 2رقم
ACO
CONSULTING
 125سيدي البرنو�صي 20600 rue libourne - résidence du ,70الدار البيضاء املغرب .
centre - 4ème étage- Apt.14- ،
األسماء الشخصية والعائلية
20500، casablanca maroc
ومواطن مسيري الشركة:
 PUB DIALKOMشركة ذات
السيد عالء قيدة عنوانه(ا) حي
مسؤولية محدودة ذات الشريك
القدس  -مجموعة البيضاء  - 2رقم
الوحيد
 125سيدي البرنو�صي 20600وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الدار البيضاء املغرب
شباب  -منطقة س  2أ – عمارة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ف – رقم  – 9الطابق الثالث –
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
عين السبع  20250 -الدار البيضاء يوليوز  2022تحت رقم .831394
املغرب
554I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
فيدوفاك
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE DAMANE GOLD
549981
ELECTRO TECH
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 15يونيو  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
رفع رأسمال الشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
فيدوفاك
باملميزات التالية:
 6شــارع لال أسمــاء املدينة الجديدة
شكل الشركة  :شركة ذات
ف ــاس  ،30000 ،ف ـ ــاس امل ـغــرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك STE DAMANE GOLD ELECTRO
الوحيد.
 TECHشركة ذات مسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
محدودة ذات الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  PUB :وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 82
.DIALKOM
تجزئة املنظر الجميل بنسودة -
غرض الشركة بإيجاز  :دراسة،
 FES 30040املغرب.
رفع رأسمال الشركة
تصميم ،إنتاج ،نشر ،طباعة،
رقم التقييد في السجل التجاري
تصدير ،استيراد ،صيانة وتسويق
جميع الوثائق أو املرئيات من أي
.58729
شكل .
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة املؤرخ في  30يونيو  2022تم
شباب  -منطقة س  2أ – عمارة ف – رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
رقم  – 9الطابق الثالث – عين السبع « 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
 20250 -الدار البيضاء املغرب .
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طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3052.2022
555I
FLASH ECONOMIE

BUREAU D'ÉTUDES
CONSTRUCTION
RÉNOVATION ET
OPTIMISATION BECRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

غرض الشركة بإيجاز - :مكتب
دراسات
 إنجاز إدارة املشروع ومهماتً
مكتب التصميم الفني وفقا لعملية
نمذجة معلومات البناء ( )BIMفي
قطاع البناء.
إنجاز دراسات التنمية والبنيةالتحتية بما في ذلك .VRD
عنوان املقر االجتماعي 21 :
زنقة ابو عبد هللا نافع اقامة بن
عمر الطابق  4الشقة  10معاريف -
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سجيدي خالد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سجيدي خالد عنوانه(ا)
رقم  36زنقة اإلجتماع الطابق  1شقة
 20000 2الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سجيدي خالد عنوانه(ا)
رقم  36زنقة اإلجتماع الطابق  1شقة
 20000 2الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يونيو  2022تحت رقم .21260
556I

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
bureau d’études construction
rénovation et optimisation
 BECROشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21زنقة
ابو عبد هللا نافع اقامة بن عمر
الطابق  4الشقة  10معاريف -
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
547251
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
FO CONSULTUNG SARL AU
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
H2S ALAOUY
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
باملميزات التالية:
FO CONSULTUNG SARL AU
شكل الشركة  :شركة ذات
IMM 34 APPT 2 RUE AL
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ADDARISSA HASSAN ،
الوحيد.
100000، RABAT MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
 H2S ALAOUYشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املسؤولية املحدودة
 bureau d’études constructionوعنوان مقرها اإلجتماعي شارع جبل
 rénovation et optimisationهبري حي النصر (قطاع  ) 8رقم 25
قرية اوالد مو�سى سال  11000 -سال
.BECRO
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السيدة سارة العلوي عنوانه(ا)
شارع الحاج حسن حي  06رقم 37
العكاري الرباط  10000الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة العلوي عنوانه(ا)
شارع الحاج حسن حي  06رقم 37
العكاري الرباط  10000الرباط
املغرب
السيد سفيان العلوي عنوانه(ا)
شارع الحاج حسن حي  06رقم 37
القبيبات الرباط  10000الرباط
املغرب
السيدة سارة العلوي عنوانه(ا)
شارع الحاج حسن حي  06رقم 37
العكاري الرباط  10000الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .474
557I

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
36181
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها H2S :
.ALAOUY
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى ,
مطعم .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
جبل هبري حي النصر (قطاع  ) 8رقم
 25قرية اوالد مو�سى سال 11000 -
سال املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
2AAZ
السيد محمد العلوي 850 :
2AAZ
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
إعالن متعدد القرارات
السيد حمزة العلوي  50 :حصة
2AAZ
بقيمة  100درهم للحصة .
.46شارع الزرقطوني .الطابق االول
السيد سفيان العلوي 50 :
رقم.3الدار البيضاء .46شارع
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
الزرقطوني .الطابق االول رقم.3
السيدة سارة العلوي  50 :حصة
الدار البيضاء ،20370 ،الدار
بقيمة  100درهم للحصة .
البيضاء املغرب
 األسماء الشخصية والعائلية« 2AAZشركة ذات املسؤولية
وصفات ومواطن الشركاء :
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
السيد محمد العلوي عنوانه(ا)
املستشفى العسكري الدرا�سي محمد وعنوان مقرها االجتماعي.46 :شارع
الزرقطوني .الطابق االول رقم.3
الخامس ق م م الرباط 10000
الدار البيضاء .46شارع الزرقطوني
الرباط املغرب.
السيد حمزة العلوي عنوانه(ا) .الطابق االول رقم.3الدار البيضاء
 20370الدار البيضاء املغرب.
شارع الحاج حسن حي  06رقم 37
«إعالن متعدد القرارات»
العكاري الرباط  10000الرباط
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
املغرب.
.340111
السيد سفيان العلوي عنوانه(ا)
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شارع الحاج حسن حي  06رقم 37
القبيبات الرباط  10000الرباط املؤرخ في  15أبريل  2022تم اتخاذ
املغرب.
القرارات التالية:

الجريدة الرسمية
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قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد أنيس تاجموعتي
من الجنسية املغربية حامل لرقم
البطاقة الوطنية  C116569و
القاطن بعنوان  48اقامة صوفيا
شارع ازمور انفا الدار البيضاء ً
مديرا
ً
منفردا
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد زهير تاجموعتي املقيم
في  48اقامة صوفيا شارع ازمور انفا
الدار البيضاء ولد في 04/03/1990
في مونبيلير فرنسا  ،مغربي  ،حامل
لرقم البطاقة الوطنية BE835357
من منصب املدير
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
نقل املكتب املسجل للشركة من 46
شارع الزرقطوني الطابق االول رقم 3
الدار البيضاء إلى  23شارع عمراوي
ابراهيم الطابق  4الدار البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
لتعيين السيد أنيس تاجموعتي
من الجنسية املغربية حامل لرقم
البطاقة الوطنية  C116569و
القاطن بعنوان  48اقامة صوفيا
شارع ازمور انفا الدار البيضاء ً
مديرا
ً
منفردا
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد زهير تاجموعتي املقيم
في  48اقامة صوفيا شارع ازمور انفا
الدار البيضاء ولد في 04/03/1990
في مونبيلير فرنسا  ،مغربي  ،حامل
لرقم البطاقة الوطنية BE835357
من منصب املدير
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
نقل املكتب املسجل للشركة من 46
شارع الزرقطوني الطابق االول رقم 3
الدار البيضاء إلى  23شارع عمراوي
ابراهيم الطابق  4الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .22409
558I
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مركز الجبايات و املحاسبة

JIYAR JAOUAD

HM PHONING

JH SÖVE CLAS

إعالن متعدد القرارات

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم  31الطابق الرابع عمارة امنار ،
 ،86350انزكان املغرب
« HM PHONINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مكتب
رقم ا -47الطابق الثالت بلوك ا
عمارة ياسمين الحي صناعي اكادير -
 80000اكادير املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.51963
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :توسيع نشاط الشركة
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تغيير تسمية الشركة
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تحويل املقر االجتماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :02الذي ينص على
مايلي :توسيع نشاط الشركة بإضافة
األنشطة التالية - :االستشارات
 مركز االتصال  -أعمال الترميموالتهيئة
بند رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تغيير تسمية الشركة من
 BEN HASSAN CASHالى HM
PHONING
بند رقم  :04الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة الى :
مكتب رقم ا -47الطابق الثالت بلوك
ا عمارة ياسمين الحي صناعي اكادير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  01يوليوز
 2022تحت رقم .110722
559I

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
 JH SÖVE CLASشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
أوزغت قطعة األرضية رقم O /
 11455الشويحية  63253 -بركان
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
8627
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها JH :
.SÖVE CLAS
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال أو
إنشاءات متنوعة.
تجارة.
تصدير و استيراد .
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
أوزغت قطعة األرضية رقم O /
 11455الشويحية  63253 -بركان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جوهري خالد  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد دوراماز سرحات 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد جوهري خالد عنوانه(ا)
دوار أوزغت الشويحية 63253
بركان املغرب.
السيد دوراماز سرحات عنوانه(ا)
عمرانية تركيا  34764عمرانية تركيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جوهري خالد عنوانه(ا)
دوار أوزغت الشويحية 63253
بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .407/2022
560I
ACO CONSULTING

OTEO
شركة املساهمة
تعيين متصرفين

ACO CONSULTING
rue libourne - résidence du ,70
centre - 4ème étage- Apt.14- ،
20500، casablanca maroc
« OTEOشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
الكولين  - 2سيدي معروف  - -الدار
البيضاء املغرب.
«تعيين متصرفين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.166565
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر تعيين
متصرفين خالل السنوات املالية
التالية:
 2022-2023-2024-2025-2026-2027
األشخاص الطبيعيون:
السيد(ة) السيد املنتصر باﷲ عز
الدين بصفته(ا) متصرف والكائن
عنوانه(ا) ب :الدار البيضاء  -الدار
البيضاء املغرب.
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السيد(ة) السيد محمد بن
محجوب بصفته(ا) متصرف والكائن
عنوانه(ا) ب :الدار البيضاء  -الدار
البيضاء املغرب
األشخاص االعتباريون ( املمثل
الدائم):
.WANA CORPORATE S.A
«شركة املساهمة» بصفتها متصرف
والكائن مقرها االجتماعي ب :تجزئة
الكولين  - 2سيدي معروف  - ،الدار
البيضاء املغرب واملسجلة بالسجل
التجاري تحت رقم- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 12يوليوز  2022تحت رقم .831015
561I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

CLUB LA MERVEILE DE
DAKHLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
وادارة وحدة فندقية..
عنوان املقر االجتماعي  :ام البوير
  73000الداخلة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة رشيدة بندادة 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد عبد الرحيم دباج 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رشيدة بندادة عنوانه(ا)
فرنسا  42150فرنسا فرنسا.
السيد عبد الرحيم دباج
عنوانه(ا) حي السالم الحي الصناعي
شركة كابورباس  73000الداخلة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رشيدة بندادة عنوانه(ا)
فرنسا  42150فرنسا فرنسا
السيد عبد الرحيم دباج
عنوانه(ا) حي السالم الحي الصناعي
شركة كابورباس  73000الداخلة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 30
أبريل  2021تحت رقم .720
562I

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
CLUB LA MERVEILE DE
 DAKHLAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ام البوير -
 73000الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
SARL
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
BROTHERS INVEST GROUP
18113
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 17مارس  2021تم إعداد القانون
تفويت حصص
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
SARL
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات Maarif ، 20220، CASABLANCA
MAROC
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند BROTHERS INVEST GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CLUB :
ذات الشريك الوحيد
.LA MERVEILE DE DAKHLA

14587

تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،45زنقة
عبد القادر مفتكر ،الطابق  2الشقة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
 4الدار البيضاء  20000 -الدار
يوليوز  2022تحت رقم .24107
البيضاء املغرب.
564I
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUCIAIRE
.831265
LE MURANO
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  29يونيو  2022تمت
تغيير نشاط الشركة
املصادقة على :
FIDUCIAIRE
تفويت السيد (ة) عبد املالك RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
أبوحسين  500حصة اجتماعية من
MAROC
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
 LE MURANOشركة ذات
(ة) جمال أبوحسين بتاريخ  29يونيو
املسؤولية املحدودة
.2022
وعنوان مقرها االجتماعي  49تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
سينور  3ملعب الخيل 30000 -
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
فاس املغرب.
يوليوز  2022تحت رقم .24108
تغيير نشاط الشركة
563I
رقم التقييد في السجل التجاري
.68981
SARL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
OPTIQUE ET VISION
املؤرخ في  23يونيو  2022تم تغيير
CASABLANCA
نشاط الشركة من «مطعم  ,ممون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حفالت ,استيراد و تصدير »....إلى
تفويت حصص
«مقهى و مطعم «.
SARL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Maarif ، 20220، CASABLANCA
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
MAROC
 2022تحت رقم .3794
OPTIQUE ET VISION
565I
 CASABLANCAشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
JATINE DESIGN
التجاري رقم  ،3زنقة أحمد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
القدميري ،حي فال فلوري ،إقامة
الشريك الوحيد
جاسينث ،املعاريف ،الدار البيضاء -
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 20330الدار البيضاء املغرب.
HORICOM
تفويت حصص
21AV HASSAN II APPT N°4 VNرقم التقييد في السجل التجاري
MEKNES ، 50000، MEKNES
.831264
MAROC
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 JATINE DESIGNشركة ذات
املؤرخ في  06يونيو  2022تمت
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املصادقة على :
الوحيد
تفويت السيد (ة) هدى رشيدي
 50حصة اجتماعية من أصل  100وعنوان مقرها اإلجتماعي  94مرجان
 50000 - 2مكناس املغرب.
حصة لفائدة السيد (ة) غيثة بن
كيران بتاريخ  06يونيو .2022
تحويل املقر االجتماعي للشركة
HORICOM

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري
.54269
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 94مرجان  50000 - 2مكناس
املغرب» إلى «عمارة املتواجدة برياض
الزيتون ب رقم  E18الطابق األر�ضي -
 50000مكناس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .2679
566I
FIDUCIAIRE

NEW PARQUET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE
RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
MAROC
 NEW PARQUETشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6اقامة
مريم زنقة اللة نزهة ملعب الخي -
 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37017
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15يوليوز  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 NEW PARQUETمبلغ رأسمالها
 500.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  6اقامة مريم زنقة اللة
نزهة ملعب الخي  30000 -فاس
املغرب نتيجة ل  :الوباء.
و حدد مقر التصفية ب  6اقامة
مريم زنقة اللة نزهة ملعب الخيل -
 30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد الغزاوي و
عنوانه(ا) اقامة غيثة شارع بيروت
الزهور  30000 1فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 6 :اقامة مريم زنقة اللة نزهة ملعب
الخيل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3796
567I
HORICOM

JATINE DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة النظام األسا�سي التالية:
بند رقم لم يتم تعديل اي بند:
الكولين  - 2سيدي معروف  - -الدار
الذي ينص على مايلي :لم يتم تعديل
البيضاء املغرب.
اي بند
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري:
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
.171325
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي يوليوز  2022تحت رقم .831017
570I
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تجديد مهام السيد عزالدين املنتصر ACADEMIE ORIENTALE DE
LANGUES PRIVE
باهلل كرئيس مدير عام
شركة ذات مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
ذات الشريك الوحيد
النظام األسا�سي التالية:
تأسيس شركة
بند رقم لم يتم تعديل اي بند:
املستامنة الشرقية لتقنيات
الذي ينص على مايلي :لم يتم تعديل
املحاسبة
اي بند
شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 18مكرر الطابق الثاني رقم ، 7
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
 ،60000وجدة املغرب
يوليوز  2022تحت رقم .831016
ACADEMIE ORIENTALE DE
569I
 LANGUES PRIVEشركة ذات

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VNMEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
 JATINE DESIGNشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  94مرجان
 50000 - 2مكناس املغرب.
ACO CONSULTING
تغيير تسمية الشركة
OTEO
رقم التقييد في السجل التجاري
إعالن متعدد القرارات
54269
ACO CONSULTING
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09يونيو  2022تم تغيير rue libourne - résidence du ,70
تسمية الشركة من «centre - 4ème étage- Apt.14- ، JATINE
20500، casablanca maroc
 »DESIGNإلى «JATINE DESIGN-
. »TRUST ALUMINIUM
« OTEOشركة املساهمة»
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
التجارية بمكناس بتاريخ  18يوليوز الكولين  - 2سيدي معروف  - -الدار
 2022تحت رقم .2679
البيضاء املغرب.
568I
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
ACO CONSULTING
.166565
WANA DISTRIBUTION
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
إعالن متعدد القرارات
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ
ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
centre - 4ème étage- Apt.14- ،
تجديد مهام السيد عزالدين املنتصر
20500، casablanca maroc
« WANA DISTRIBUTIONشركة باهلل كرئيس مدير عام.

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5زنقة
ه 20حي الريا�ضي تجزئة بلحوسين
وجدة  60000 -وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39565
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 :
ACADEMIE ORIENTALE DE
.LANGUES PRIVE
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تسيير عقود الشغل ،التشغيل،
تصدير واستراد ،تصنيع املنادل
الورقية....
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .2249
572I

غرض الشركة
االستشارات اإلدارية
مدرسة لإلعداد والدعم املدر�سي
عنوان املقر االجتماعي  5 :زنقة
ه 20حي الريا�ضي تجزئة بلحوسين
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
العيون استشارات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
SOCIETE VIVACI
السيدة فردوس بوطابة 1.000 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تفويت حصص
 األسماء الشخصية والعائليةالعيون استشارات
وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  31شارع االمير موالي عبد هللا ،
السيدة فردوس بوطابة عنوانه(ا)
 ،70000العيون املغرب
حي الريا�ضي زنقة ه 20رقم  5وجدة
 SOCIETE VIVACIشركة ذات
 60000وجدة املغرب.
املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ومواطن مسيري الشركة:
االمل  02عمارة  81الطابق االول
السيدة فردوس بوطابة عنوانه(ا) الشقة  70000 - 02العيون املغرب.
حي الريا�ضي زنقة ه 20رقم  5وجدة
تفويت حصص
 60000وجدة املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.39411
التجارية بوجدة بتاريخ  22يونيو
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 2022تحت رقم .899
املؤرخ في  15يونيو  2022تمت
571I
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) نادية البقالي
العيون استشارات
 500حصة اجتماعية من أصل
SOCIETE VIVACI
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) كمال
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حدا�شي بتاريخ  15يونيو .2022
توسيع نشاط الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
العيون استشارات
رقم  31شارع االمير موالي عبد هللا  ،االبتدائية بالعيون بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .2249
 ،70000العيون املغرب
573I
 SOCIETE VIVACIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
PROCOMED
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة
PARTALA
االمل  02عمارة  81الطابق االول
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشقة  70000 - 02العيون املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
توسيع نشاط الشركة
PROCOMED
رقم التقييد في السجل التجاري
شارع ولي العهد اءقامة دار الفرح 3
.39411
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي رقم  64-طنجة ،90000 ، -طنجة
املغرب
املؤرخ في  15يونيو  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط  PARTALAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
الشركة الحالي :

14589

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الحرة للتصدير لطنجة ,قسمة ,B1
قسمة  4قسمة  90000 ,4طنجة
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.6822
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املنطقة الحرة للتصدير لطنجة,
قسمة  ,B1قسمة  4قسمة ,4
 90000طنجة املغرب» إلى «املنطقة
الحرة للتصدير لطنجة ,قسمة 81C-
 6طابق  90000 .1طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .255439
574I
FIDUCIAIRE

نزكا برومو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  6 :ف
تجزئة رياض الياسمين طريق عين
الشقف  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان ابشير عنوانه(ا)
تجزئة سال الجديدة فيال 405
احصين سال الجديدة  11100سال
الجديدة املغرب.
السيد بالل احماش عنوانه(ا)
شارع موالي رشيد  124مكرر زنقة
ترنداد الزهور 30000 1فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان ابشير عنوانه(ا)
تجزئة سال الجديدة فيال 405
احصين سال الجديدة  11100سال
الجديدة املغرب
السيد بالل احماش عنوانه(ا)
شارع موالي رشيد  124مكرر زنقة
ترنداد الزهور 30000 1فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3058
575I

FIDUCIAIRE
RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
MAROC
نزكا برومو شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6ف
تجزئة رياض الياسمين طريق عين
الشقف  30000 -فاس املغرب
فيديكونساي
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
فراولة ش.م.م
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
73281
فيديكونساي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون  ,129زنقة االمير موالي عبد هللا ،
 ،20130الدارالبيضاء املغرب
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
فراولة ش.م.م شركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
املحدودة(في طور التصفية)
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،24زنقة،
املسؤولية املحدودة.
ن
تسمية الشركة متبوعة عند ريكار ،تلوت بريشا ،حي بوركو -
 20053الدارالبيضاء املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :نزكا
حل شركة
برومو.
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14590

رقم التقييد في السجل التجاري
.83907
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15غشت  2018تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
فراولة ش.م.م مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  ،24زنقة ،ريكار ،تلوت
بريشا ،حي بوركون 20053 -
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل :
توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  ،24زنقة،
ريكار ،تلوت بريشا ،حي بوركون -
 20053الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) والء النوري و عنوانه(ا)
اقامة «  »le Prefere 2شارع عبد
اللطيف بن قدور ،رقم  ،24الطابق
 20050 .4الدارالبيضاء 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
يوليوز  2022تحت رقم .831441
576I
الدوم انس

الدهبي لوكس كار

()DEHBI LUX CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الدوم انس
حي ازلي رقم ،40000 ، 1040
مراكش املغرب
الدهبي لوكس كار(DEHBI LUX
 )CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر رقم
 86املجمع الحرفي  ،تجزئة صقر -
 40070مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127321
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :الدهبي
لوكس كار(.)DEHBI LUX CAR
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :املتجر
رقم  86املجمع الحرفي  ،تجزئة صقر
  40070مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة650.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالعالي الدهبي 3.250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبدالرحيم سكنون
 3.250 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالعالي الدهبي
عنوانه(ا) الحي الحسني بلوك  21رقم
 40130 589مراكش املغرب.
السيد عبدالرحيم سكنون
عنوانه(ا) حي االزدهار  2رقم 171
االزدهار  40100مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالعالي الدهبي
عنوانه(ا) الحي الحسني بلوك  21رقم
 40130 589مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .137692
577I
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CABINET JOUDY CONSEIL

AYLA PROD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
Fiduciaire 15 Rue Champigny
3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc
 AYLA PRODشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الفردوس ج ش  18عمارة 234
الطابق الثاني الشقة  7الحي
الحسني 20000 - ,الدار البيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.337191
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AYLA PRODمبلغ رأسمالها
 400.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي إقامة الفردوس ج ش 18
عمارة  234الطابق الثاني الشقة
 7الحي الحسني 20000 - ,الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  - :ﺍﻠﺤﻞ
ﺍﻠﻤﺑﮑﺮ ﻠﻠﺸﺮﻛﺔ من طرف السيد فهد
عراقي ﺍﺑﺘﺪ ﺍﺀ ﻤﻦ ﻫﻨ ﺍ آلتا ﺮﯿﺦ;
ﺇﻋﻔﺍﺀ السيد فهد عراقي ﻤﻦمهامه كمسير.
و حدد مقر التصفية ب إقامة
الفردوس ج ش  18عمارة 234
الطابق الثاني الشقة  7الحي الحسني
  20000الدار البيضاء املغرب.و عين:
السيد(ة) فهد عراقي و عنوانه(ا)
إقامة ايدن ايالند عمارة رقم  1شقة
رقم  10دوار اوالد مو�سى الشراط
 13100بوزنيقة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

إقامة الفردوس ج ش  18عمارة
 234الطابق الثاني الشقة  7الحي
الحسني ,الدار البيضاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831384
578I
MA GLOBAL CONSULTING

ZHOR

إعالن متعدد القرارات

زهور
شركة عقارية
رأسمالها  10.000,00درهم
املقر االجتماعي  9 :محج خالد ابن
الوليد عين السبع ،الدار البيضاء
بمقت�ضى الجمع العام الغير
العادي للشركاء املنعقد يوم
 ، 02/06/2022تقرر ما يلي :
 تحويل املقر االجتماعي من 9محج خالد ابن الوليد عين السبع
إلى  ،30شارع عبد الرحيم بوعبيد،
الوازيز ،الدار البيضاء
 تحيين النظام األسا�سي للشركةوعليه تم تعديل البند رقم  : 5املتعلق
باملقر االجتماعي.
579I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

اتوليي تكنيك الصويرة
شمم

 ATELIET TECHNIQUEESSAOUIRA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك
الوحيد
 ،45شارع العقبة،44000 ، ،
الصويرة املغرب
اتوليي تكنيك الصويرة ش م
م ATELIET TECHNIQUE -
 ESSAOUIRA SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 741
تجزئة البحيرة الشطر الثالت و الرابع
 44000 -الصويرة املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1633
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
لحريزي كنزة و نبيلة لحريزي كمسير
آخر
تبعا لوفاة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .260
580I
شركة بداية

شركة بداية لتحويل اللحوم
واملواد الغذائية

Société Bidaya de
transformation de viandes et
Produits Alimentaires SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بداية
تقاطع شارع  ١١يناير والعرعار الدار
البيضاء ،20000 ،الدار البيضاء
املغرب
شركة بداية لتحويل اللحوم واملواد
الغذائية Société Bidaya de
transformation de viandes et
Produits Alimentaires SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
اللة الياقوت وشارع العرعار الشقة
 8الطابق  3ـ الدار البيضاءـ الدار
البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549357
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  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 :
شركة بداية لتحويل اللحوم واملواد
الغذائية Société Bidaya de
transformation de viandes et
.Produits Alimentaires SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
،تقطيع ،بيع وتوزيع اللحوم واملواد
الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
شارع اللة الياقوت وشارع العرعار
الشقة  8الطابق  3ـ الدار البيضاءـ
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الصمدي محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصمدي محمد عنوانه(ا)
إقامة حدآئق ماجوريل م س 3عمارة
س  2شقة  14البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصمدي محمد عنوانه(ا)
إقامة حدآئق ماجوريل م س 3عمارة
س  2شقة  14البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
يونيو  2022تحت رقم . RC 549357
581I

14591

TCF CONSEIL
مسؤولية محدودة ذات الشريك
TELE COURSIER
الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  484شارع
تفويت حصص
الحزام الكبير عين السبع LOT 51
TCF CONSEIL
KAMALIA QUARTIER BEAUSITE
AV MERS SULTAN 1ER 26
 AIN SEBAA 20300البيضاء
ETG N°3 CASABLANCA 26
املغرب.
AV MERS SULTAN 1ER ETG
رفع رأسمال الشركة
N°3 CASABLANCA، 20490،
رقم التقييد في السجل التجاري
CASABLANCA MAROC
.177901
 TELE COURSIERشركة ذات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  06يوليوز  2022تم
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
ن
زنقة ايت اورير رقم  36بوركو
« 500.000درهم» أي من «500.000
الدارالبيضاء  20053 -الدارالبيضاء درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
املغرب.
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
تفويت حصص
عالوات إصدار في رأس املال.
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
.123245
يوليوز
 2022تحت رقم .831515
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
583I
املؤرخ في  21يونيو  2021تمت
املصادقة على :
tob travaux divers
تفويت السيد (ة) عبد الرحمان
ASSISTANCE SOS
مبارك  700حصة اجتماعية من
ALJANOUB
أصل  700حصة لفائدة السيد (ة)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عبد الرحيم رشدي بتاريخ  21يونيو
الشريك الوحيد
.2021
تأسيس شركة
تفويت السيد (ة) حميد مبارك
tob travaux divers
 300حصة اجتماعية من أصل 300
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم
حصة لفائدة السيد (ة) عبد الرحيم الدار  11العيون العيون،70000 ،
رشدي بتاريخ  21يونيو .2021
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة ASSISTANCE SOS ALJANOUB
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  14شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
يوليوز  2021تحت رقم .786966
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
582I
الخير رقم  478العيون 70000 -
AMG CONSULTING
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
CONFECTION IBIS
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
42421
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
AMG CONSULTING
 14 BD LA GRANDE CEINTURE 341يوليوز  2022تم إعداد القانون
 HAY MOHAMMADI ، 20000،األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
CASABLANCA MAROC
 CONFECTION IBISشركة ذات باملميزات التالية:
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14592

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. ASSISTANCE SOS ALJANOUB
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
املر�ضى بسيارة إسعاف بسيطة
وطبية .خدمات وأعمال متنوعة ذات
صلة ,النقل الطبي مع املرافق (طبيب
أو ممرضة) ,
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الخير رقم  478العيون 70000 -
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي بوصولة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي بوصولة عنوانه(ا)
تجزئة الخير رقم 70000 478
العيون املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي بوصولة عنوانه(ا)
تجزئة الخير رقم 70000 478
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .-
584I
AGENCE MAROCAINE POUR LA CREATION
DES ENTREPRISES - AMCE

JOUDEXTINCTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AGENCE MAROCAINE
POUR LA CREATION DES
ENTREPRISES - AMCE
 82شارع سمية طابق  4رقم 16
بالمي  ،22000 ،الداربيضاء املغرب
 JOUDEXTINCTEURشركة ذات
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حياة بوهالل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة حياة بوهالل 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حياة بوهالل عنوانه(ا)
 339رت دي موتس 40230
سوبريغس فرنسا  40230سوبريغس
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حياة بوهالل عنوانه(ا)
 339رت دي موتس 40230
سوبريغس فرنسا  40230سوبريغس
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137814
586I

السيد حسن كموم عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة  44اقامة اتري عمارة رقم  30شقة 1
فمم  267رقم  12تاركة مراكش  -جيت سكان  80100اكادير املغرب
 40130مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بمراكش بتاريخ  22مارس
املحدودة
 2022تحت رقم .134109
رقم التقييد في السجل التجاري :
585I
123845
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
FIDASSURCO
 09مارس  2022تم إعداد القانون
L›APERO MARRAKCHI
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
FIDASSURCO
تسمية الشركة متبوعة عند MASSIRA 1 C SAKAN AKARI
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ، :
.JOUDEXTINCTEUR
40000، MARRAKECH MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :بيع ,شراء L’APERO MARRAKCHI ,شركة
تركيب ,إصالح وصيانة طفايات
ذات مسؤولية محدودة ذات
الحريق وجميع معدات مكافحة
الشريك الوحيد
الحرائق.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عنوان املقر االجتماعي  :منطقة
موالي حسن األول عمارة سبام
 44فمم  267رقم  12تاركة مراكش
بلوك س الطابق الرابع رقم 10
  40130مراكش املغرب.مراكش  40000 -مراكش املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
مكتب املحاسبة اطاكوم
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشركة  99 :سنة .
STE TGBB
محدودة ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشريك الوحيد
127465
السيد عبد هللا جحام 500 :
حل شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
مكتب املحاسبة اطاكوم
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
السيد حسن كموم  500 :حصة
زنقة  63رقم  3تنجداد ،52600 ،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
بقيمة  50.000درهم للحصة .
تنجداد املغرب
 األسماء الشخصية والعائلية محدودة ذات الشريك الوحيد STE TGBBشركة ذات مسؤولية
باملميزات التالية:
وصفات ومواطن الشركاء :
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد عبد هللا جحام عنوانه(ا)
طور التصفية)
اقامة املقاومة رقم  80070 905مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
الوحيد.
اكادير املغرب.
ايت الحو ملعب  52600 -تنجداد
عند
متبوعة
الشركة
تسمية
السيد حسن كموم عنوانه(ا)
املغرب.
:
تسميتها
بمختصر
اإلقتضاء
اقامة اتري عمارة رقم  30شقة 1
حل شركة
.L’APERO
MARRAKCHI
جيت سكان  80100اكادير املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
الخدمات.
:
بإيجاز
الشركة
غرض
األسماء الشخصية والعائلية
.14223
شارع
:
االجتماعي
املقر
عنوان
ومواطن مسيري الشركة:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
ل
السيد عبد هللا جحام عنوانه(ا) موالي حسن األو عمارة سبام بلوك املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر حل
اقامة املقاومة رقم  80070 905س الطابق الرابع رقم  10مراكش  -شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  STE TGBBمبلغ
 40000مراكش املغرب.
اكادير املغرب.

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي قصر ايت الحو
ملعب  52600 -تنجداد املغرب
نتيجة ل  :تلقائي.
و حدد مقر التصفية ب قصر ايت
الحو ملعب  52600 -تنجداد املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد بوين�شى و
عنوانه(ا) قصر ايت الحو ملعب
 52600تنجداد 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 07
يوليوز  2022تحت رقم .713
587I
مكتب املحاسبة اطاكوم

STE IDRIJAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة  63رقم  3تنجداد ،52600 ،
تنجداد املغرب
 STE IDRIJADشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18
زنقة املرابطين  23تنجداد 52600 -
تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
16039
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.IDRIJAD
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة واالستغالل الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 18
زنقة املرابطين  23تنجداد 52600 -
تنجداد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ادري�سي دعاء 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ادري�سي دعاء عنوانه(ا)
قصر تزكاغين  52600تنجداد
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ادري�سي دعاء عنوانه(ا)
قصر تزكاغين  52600تنجداد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 15
يونيو  2022تحت رقم .766
588I
CABINET HAMDI

TOURNESOL
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET HAMDI
Avenue Hassane II 6ème ,131
étage، 20200، casablanca
maroc
TOURNESOL
 COMMUNICATIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز
التجاري بن عمر ،الطابق الثاني
رقم  14 ،1زنقة أبو عبد هللا نافي
املعاريف  0 -الدار البيضاء املغرب.

14593

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.197531
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27يونيو  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «50.000
درهم» أي من « 50.000درهم» إلى
« 100.000درهم» عن طريق  :تقديم
حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .831150
589I
FIDUHOUSE

FASSIMAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUHOUSE
رقم  6مكاتب طيبة زنقة غسان
كنفاني  ،30000 ،فاس املغرب
 FASSIMATشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي والد طيب
رقم  6والد حمو سايس 30023 -
فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.40333
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 FASSIMATمبلغ رأسمالها 200.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
والد طيب رقم  6والد حمو سايس
  30023فاس املغرب نتيجة ل :منافسة شرسة.
و حدد مقر التصفية ب والد طيب
رقم  6والد حمو سايس 30023 -
فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد الخوالني و
عنوانه(ا) اقامة الفرزدق الشقة 7
شارع عالل بنعبد هللا  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  18يوليوز
 2022تحت رقم .3086/2022
590I
2019

بروديفيت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2019
املغرب rabat maroc ،40000 ،
بروديفيت شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
شقة  8شارع موالي أحمد لوكيلي
حسان الرباط  10050الرباط
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
161625
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 19يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بروديفيت.
غرض الشركة بإيجاز  :البيع ،
الشراء  ،تقديم الخدمات  ،األعمال
املتنوعة  ،أعمال التطوير  ،أعمال
البستنة  ،الديكورات (الخشب ،
الفوالذ املقاوم للصدأ  ،األملنيوم) ؛
التوريد املتنوع والطالء والتضميد
والتنظيف.

14594
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«حي اريز  821طريق عين سراك
الشقة رقم  1وجدة  60000 -وجدة
املغرب» إلى «مركز املريجة 35100 -
جرسيف املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .1354/2022
592I

وبشكل أعم أي عملية مباشرة
أو غير مباشرة ألحد األشياء املذكورة
أعاله  ،أو التي يمكن أن تعزز تطوير
الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 30
شقة  8شارع موالي أحمد لوكيلي
حسان الرباط  10050الرباط
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةFIDASSURCO
وصفات ومواطن الشركاء :
BHKMO PREFA
السيدة البناد بشرى عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العمارة  115شقة  04املجموعة 19
تأسيس شركة
النجاح تامسنا  110000تامسنا
FIDASSURCO
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية MASSIRA 1 C SAKAN AKARI
IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة البناد بشرى عنوانه(ا) 40000، MARRAKECH MAROC
 BHKMO PREFAشركة ذات
العمارة  115شقة  04املجموعة 19
املسؤولية املحدودة
النجاح تامسنا  110000تامسنا
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 1
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة دوار لعزيب سيدي عبد هللا غيات
التجارية بالرباط بتاريخ  15يوليوز مركز ايت أورير  42050 -ايت أورير
املغرب
 2022تحت رقم .126402
تأسيس شركة ذات املسؤولية
591I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
ste ovada
124477
STE HUILERIE OUED
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
MOULOUYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  15فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamarاملسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
av tayeb guennad ، 35100،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
guercif maroc
.BHKMO PREFA
STE HUILERIE OUED
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
 MOULOUYAشركة ذات
البناء.
مسؤولية محدودة ذات الشريك
عنوان املقر االجتماعي  :محل 1
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اريز دوار لعزيب سيدي عبد هللا غيات
 821طريق عين سراك الشقة رقم  1مركز ايت أورير  42050 -ايت أورير
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بنمسعود محمد 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بنمسعود عثمان 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بنمسعود كريمة 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بنمسعود حمزة 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بودة فوزية  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بنمسعود محمد 400 :
بقيمة  100درهم.
السيد بنمسعود عثمان 150 :
بقيمة  100درهم.
السيدة بنمسعود كريمة 150 :
بقيمة  100درهم.
السيد بنمسعود حمزة 150 :
بقيمة  100درهم.
السيدة بودة فوزية  150 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنمسعود محمد عنوانه(ا)
دوار لعزيب سيدي عبد هللا غيات
مركز ايت أورير  42050ايت أورير
املغرب.
السيد بنمسعود عثمان عنوانه(ا)
دوار لعزيب سيدي عبد هللا غيات
مركز ايت أورير  42050ايت أورير
املغرب.
السيدة بنمسعود كريمة
عنوانه(ا) دوار لعزيب سيدي عبد هللا
غيات مركز ايت أورير  42050ايت
أورير املغرب.
السيد بنمسعود حمزة عنوانه(ا)
فيال رقم  102إقامة جاردن سيتي
طريق فاس مراكش  40000مراكش
املغرب.
السيدة بودة فوزية عنوانه(ا)
دوار لعزيب سيدي عبد هللا غيات
مركز ايت أورير  42050ايت أورير
املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنمسعود محمد عنوانه(ا)
دوار لعزيب سيدي عبد هللا غيات
مركز ايت أورير  42050ايت أورير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  11أبريل
 2022تحت رقم .134684
593I
2019

بيرو أفييرإيتود كونساي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

2019
املغرب rabat maroc ،40000 ،
بيرو أفيير إيتود كونساي شركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  18شارع
عمر ابن الخطاب شقة 02
أكدال  110000 -الرباط
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.133145
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) كريم املسعودي
 300حصة اجتماعية من أصل 300
حصة لفائدة السيد (ة) مونية مرخي
بتاريخ  27ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .126280
594I
MSK AUDIT ET CONSEIL

A2Z POWER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MSK AUDIT ET CONSEIL
BOULEVARD ABDELLAH 27
BEN YASSINE BUREAU 13
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PREMIER ETAGE CASABLANCA
، 0، casa maroc
 A2Z POWER SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي فالح
بلوك  07رقم  62املحمدية 28632 -
املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
7883
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06فبراير  2009تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها A2Z :
.POWER SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مضخات
املائية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي فالح
بلوك  07رقم  62املحمدية 28632 -
املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان لبيدة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان لبيدة عنوانه(ا)
حي فالح بلوك  07رقم  62املحمدية
 28632املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان لبيدة عنوانه(ا)
حي فالح بلوك  07رقم  62املحمدية
 28632املحمدية املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26
مارس  2009تحت رقم .7883
595I
2019

بيرو أفييرإيتود كونساي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

2019
املغرب rabat maroc ،40000 ،
بيرو أفيير إيتود كونساي شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  18شارع
عمر ابن الخطاب شقة  02أكدال -
 110000الرباط املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.133145
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27ماي  2022تمت إضافة
األنشطة التالية إلى نشاط الشركة
الحالي :
االتصاالت والطباعة والتموين
واألحداث وإنتاج األفالم.
شراء وبيع وتجارة وتسويق جميع
األصناف واملنتجات والخدمات
وامللحقات
تعلق على الكائن االجتماعي.
 دراسة محددة وعامة. االستشارات في إدارة وتنظيمالشركات  /املؤسسات العامة.
 االستشارات في استراتيجيةاالتصاالت التجارية.
 االستشارات الهندسية؛ مراجعة متعددة التخصصات.املشاركة بأي وسيلة في أي شركة
تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها  ،والتي
قد تكون مرتبطة بهدف الشركة  ،وال
سيما من خالل إنشاء أسهم جديدة ،
ومساهمات  ،واشتراكات ؛.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .126280
596I

14595

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
السيد مصطفى بوز عنوانه(ا)
 GROUPE AIT BOUZ DESقصر ايكودمان غبالو نقردوس
TRAVAUX
 52000تنجداد املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد مصطفى بوز عنوانه(ا)
 FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIFقصر ايكودمان غبالو نقردوس
RUE EL HOURIA N°49
 52000تنجداد املغرب
ERRACHIDIA ، 52000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ERRACHIDIA MAROC
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  -تحت
GROUPE AIT BOUZ DES
رقم .-
 TRAVAUXشركة ذات مسؤولية
597I
محدودة ذات الشريك الوحيد
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
LE REVE DE DEMAIN
ايكودمان غبالو نقردوس 52000 -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
كلميمة املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF :
RUE EL HOURIA N°49
16141
ERRACHIDIA ، 52000،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ERRACHIDIA MAROC
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  LE REVE DE DEMAINشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول تجزئة عين العاطي 1رقم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 52000 - 1323الرشيدية املغرب
الوحيد.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
محدودة ذات الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 GROUPE AIT BOUZ DES :رقم التقييد في السجل التجاري :
16139
.TRAVAUX
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
متنوعة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
ايكودمان غبالو نقردوس  52000 -محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
كلميمة املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
املدة التي تأسست من أجلها
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشركة  99 :سنة .
الشركة :الوحيد.
رأسمال
مبلغ
تسمية الشركة متبوعة عند
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها LE :.REVE DE DEMAIN
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز  :دروس
الدعم تعليم اللغات دورات تكوينية.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االول تجزئة عين العاطي 1رقم 1323
  52000الرشيدية املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فتيحة موساوي
عنوانه(ا) رقم  1321بلوك  15عين
العاطي  52000 1الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فتيحة موساوي
عنوانه(ا) رقم  1321بلوك  15عين
العاطي  52000 1الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  -تحت
رقم .-
598I
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE O.L.H BATIMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE EL HOURIA N°49
ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
STE O.L.H BATIMENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
القصبة القديمة مدغرةا 52000 -
الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
16137
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دفة و ربع
درب الحاج العربي رقم  2مراكش -
 40000مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13887
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«دفة و ربع درب الحاج العربي رقم
 2مراكش  40000 -مراكش املغرب»
إلى «دوار الغشيوة جماعة حربيل
مراكش  40000 -مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .7797
600I

األسا�سي لشركة 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 :
. O.L.H BATIMENT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
متنوعة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
القصبة القديمة مدغرةا 52000 -
الرشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةRADOUANE
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي رشيد االسماعيلي MOHAMMEDIA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العلوي عنوانه(ا) زنقة 14رقم
تأسيس شركة
52000
106شارع العلويين
الرشيدية املغرب.
RADOUANE
األسماء الشخصية والعائلية
HASSANIA I N°681 ALIA
ومواطن مسيري الشركة:
MOHAMMEDIA ، 20800،
السيد موالي رشيد االسماعيلي
MOHAMMEDIA MAROC
العلوي عنوانه(ا) زنقة 14رقم
MOHAMMEDIA BUILDING
52000
106شارع العلويين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الرشيدية املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4تجزئة
الحرية  1الطابق الثاني الشقة 3
تم اإليداع القانوني باملحكمة شارع فلسطين  20800 -املحمدية
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  -تحت
املغرب
رقم .-
تأسيس شركة ذات املسؤولية
599I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
TQG FIDUCIAIRE
31033
ROSA HUILE SARL
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 05
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات يوليوز  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تحويل املقر االجتماعي للشركة
املحدودة باملميزات التالية:
TQG FIDUCIAIRE
شكل الشركة  :شركة ذات
،
ازلي
تاشفين
رقم  1000بن
املسؤولية املحدودة.
 ،40150مراكش املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
 ROSA HUILE SARLشركة ذات اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مسؤولية محدودة ذات الشريك .MOHAMMEDIA BUILDING
غرض الشركة بإيجاز  - :شركة
الوحيد

االنشاءات جميع الهيئات الحكومية
(االلومنيوم  ،بالط ،
تكييف هواء ،صحي ،كهرباء،
اغالق محكم ،سباكة ،جص ،نجارة،
طالء……….)..
 الترويج للعقار. استيراد و تصديرتجارةأعمال مختلفة استشارات اإلدارة.عنوان املقر االجتماعي  4 :تجزئة
الحرية  1الطابق الثاني الشقة 3
شارع فلسطين  20800 -املحمدية
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لفرع عزيز  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد البوحساني ايوب 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد لفرع عزيز عنوانه(ا)
ودادية النصر رقم  41رياض السالم
 20800املحمدية املغرب.
السيد البوحساني ايوب عنوانه(ا)
رقم  14تجزئة القدس شارع اوالد
حدو كالفورنيا البيضاء  20800الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لفرع عزيز عنوانه(ا)
ودادية النصر رقم  41رياض السالم
 20800املحمدية املغرب
السيد البوحساني ايوب عنوانه(ا)
رقم  14تجزئة القدس شارع اوالد
حدو كالفورنيا البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .1386
601I
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global audit partners

palmagri II

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

global audit partners
Avenue Hassan II rond point
saint exupéry etg 3 appt 19 ،
20000، casablanca maroc
« palmagri IIشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي279-277 :
شارع الزرقطوني  - -الدار البيظاء
املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.135181
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز 2022
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون:
والتغييرات املختلفة التي عرفها
النظام األسا�سي للشركة منذ إنشائها
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .831722
602I
مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

ABRACA DABRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و
األستشارات الجبائية
حي السالم بلوك  Eرقم -- 22
سيدي سليمان  ،14200 ،سيدي
سليمان املغرب
 ABRACA DABRAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
رقم  3اقامة الياسمن  25شارع
يعقوب املنصور  14000 -القنيطرة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

رقم التقييد في السجل التجاري :
65995
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ABRACA DABRA
غرض الشركة بإيجاز  :تطوير
وتسويق حلول تكنولوجيا املعلومات
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  3اقامة الياسمن  25شارع
يعقوب املنصور  14000 -القنيطرة
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فهد ضريبي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فهد ضريبي عنوانه(ا) حي
بام بلوك  3رقم  14200 21سيدي
سليمان املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فهد ضريبي عنوانه(ا) حي
بام بلوك  3رقم  14200 21سيدي
سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -تحت
رقم .-
603I

14597

مكتب املحاسبة الصالحي
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة بني
GREEN POWER
مرين عمارة لعلج الطابق الثاني رقم
 60000 - 15وجدة املغرب.
CONSULTING
املدة التي تأسست من أجلها
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشركة  99 :سنة سنة .
الشريك الوحيد
الشركة:
رأسمال
مبلغ
تأسيس شركة
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
مكتب املحاسبة الصالحي
السيدة فاتحة بالخضر 1.000 :
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي
الطابق الثالث الشقة رقم  6وجدة  ،حصة بقيمة  100,00درهم للحصة .
 ،60000وجدة ااملغرب
 األسماء الشخصية والعائليةGREEN POWER CONSULTING
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيدة فاتحة بالخضر عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
حي الحكمة زنقة الفداء رقم 5
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بني
 60000وجدة املغرب.
مرين عمارة لعلج الطابق الثاني رقم
األسماء الشخصية والعائلية
 60000 - 15وجدة املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة ذات مسؤولية
السيدة فاتحة بالخضر عنوانه(ا)
محدودة ذات الشريك الوحيد
حي الحكمة زنقة الفداء رقم 5
رقم التقييد في السجل التجاري  60000 :وجدة املغرب
39691
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في التجارية بوجدة بتاريخ  18يوليوز
 01يونيو  2022تم إعداد القانون  2022تحت رقم .1067
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
604I
محدودة ذات الشريك الوحيد
FLASH ECONOMIE
باملميزات التالية:
PHARMACIE TESSEMA
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الوحيد.
تأسيس شركة
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PHARMACIE TESSEMA SARL :
AU
.GREEN POWER CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
غرض الشركة بإيجاز /1 :البيع
الشريك الوحيد
والشراء .
رأسمالها  542.000درهم
/2تنمية القدرات الداتية
بمقت�ضى عقد عرفي
لألشخاص الداتيين واملهنيين.
مسجل بالدار البيضاء بتاريخ
/3التكوين املنهي والتواصل وجميع  01/01/2022تم تأسيس شركة ذات
االستشارات الشخصية واملهنية.
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
/4تنظيم اللقاءات الثقافية ,الوحيد ذات املميزات التالية:
الفنية والعلمية.
 التسمية :شركة PHARMACIE/5تنظيم ايام وندوات دراسية TESSEMA SARL AU
علمية ,اجتماعية ,اقتصادية وأدبية.
 املوضوع: /6التحليل والبرمجة املعلوماتية.
 1شراء وبيع األدوية /7انشاءاملواقع على األنترنيت واملستحضرات الصيدالنية وشبه
الصيدالنية
واألنفوغرافيا..
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14598

 املقر االجتماعي :سيتي جمعة،جميلة  ،6شارع الجوالن ،رقم
 ،168/170الدار البيضاء.
 رأس املال :خمس مئة واثنانوأربعون ألف درهم ()DH 542.000
مقسمة إلى خمسة االف وأربعمائة
وعشرون حصة اجتماعية (5420
حصة اجتماعية) بقيمة مائة درهم
للحصة)DH 100,00( .
ووزعت على الشكل التالي:
 السيد عادل لحلو الحاملللبطاقة الوطنية رقم BJ129864
خمسة ألف واربعمئة وعشرون
حصة اجتماعية ( 5420حصة
اجتماعية)
 السنة االجتماعية :من فاتحيناير إلى الحادي والثالثون من دجنبر.
 املدة :تسعة وتسعون سنة منيوم تأسيس الشركة الفعلي إال في
حالة التصفية املسبقة او التمديد.
 التسيير واإلدارة :تسير الشركةمن طرف السيد عادل لحلو
تم تسجيل الشركة في السجل
التجاري للدار البيضاء تحت
رقم.549871
605I
jamal ait hommad

بريستيج كسباه ك ن
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
lascam residence yassir br nr 5
nouveau quartier SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC
بريستيج كسباه ك ن شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
موالي عبد الرحمان و شارع ادريس
االكبر محل رقم  85ياسمين مول
قنيطرة  14000قنيطرة مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
66003
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بريستيج كسباه ك ن.
غرض الشركة بإيجاز  :الدراسات
التقنية.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
شارع موالي عبد الرحمان و شارع
ادريس االكبر محل رقم  85ياسمين
مول قنيطرة  14000قنيطرة مغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بلكوط محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلكوط محمد عنوانه(ا)
قصبة مهدية رقم  1243قطاع 5
 14000قنيطرة مغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلكوط محمد عنوانه(ا)
قصبة مهدية رقم  1243قطاع 5
 14000قنيطرة مغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -تحت
رقم .-
606I
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TT COMPTABILITE
السيد وائل شعبان عنوانه(ا)
BASSATINE OUJDA
ظهر املحلة تجزئة انكاد زنقة س 26
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم  60000 19وجدة املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
TT COMPTABILITE
ومواطن مسيري الشركة:
IMM FTILOU BD MED V 2 EME
السيد وعلي زكرياء عنوانه(ا) ظهر
 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،املحلة تجزئة انكاد زنقة س  26رقم
OUJDA MAROC
 60000 19وجدة املغرب
 BASSATINE OUJDAشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
التجارية بوجدة بتاريخ  14يوليوز
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع  2022تحت رقم .1048
الدرفوفي عمارة دوحي الطابق 1رقم
607I
 2وجدة  60000 -وجدة املغرب
ANAL ACONTING SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
WILHAM CENTRE
رقم التقييد في السجل التجاري :
إعالن متعدد القرارات
ANAL ACONTING SARL
39673
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في CITE HAY RIAD 868BOUZNIKA
 13يونيو  2022تم إعداد القانون ، 13100، BOUZNIKA MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية « WILHAM CENTREشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
املحدودة باملميزات التالية:
الوحيد»
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها االجتماعي :مركز
املسؤولية املحدودة.
ق
أياسمين للتسو شارع الحسن
تسمية الشركة متبوعة عند
الثاني رقم  13100 - 08بوزنيقة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املغرب.
.BASSATINE OUJDA
«إعالن متعدد القرارات»
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
رقم التقييد في السجل التجاري:
عقاري.
.6423
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
الدرفوفي عمارة دوحي الطابق 1رقم 2
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22مارس  2022تم اتخاذ
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :تعيين مدير جديد
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وعلي زكرياء  500 :حصة املوافقة على التخليص الضريبي
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد وائل شعبان  500 :حصة استقالة املدير السابق
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية تصحيح التعريف املوحد للمقاولةقرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وعلي زكرياء عنوانه(ا) ظهر اعتماد قوانين جديدة
املحلة تجزئة انكاد زنقة س  26رقم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
 60000 19وجدة املغرب.
النظام األسا�سي التالية:
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بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
الصيدلة  /مستحضرات التجميل /
التجميل  /العالج بالحجامة  /العالج
بالطاقة  /االستشارة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 07
يونيو  2022تحت رقم .309
608I
marrakech finance

DIOURI MOHAMED

انتهاء عقد تسيير حرألصل تجاري
(األشخاص املعنويون)

انتهاء عقد التسيير الحر لألصل
تجاري
DIOURI MOHAMED
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
لشركة محمد ديوري الكائن مقرها
االجتماعي ب زنقة ابن حابوس رقم 1
بيس جليز عمارة تروى بالمي 40000 -
مراكش املغرب املنعقد بتاريخ 04
يوليوز  2014تقرر مايلي:
إنهاء عقد التسيير الحر لألصل
التجاري الكائن ب زنقة ابن حابوس
رقم  1بيس جليز عمارة تروى بالمي -
 40000مراكش املغرب،املبرم بتاريخ
 05يوليوز  2011مع ABOIB CHAM
وذلك بحلول األجل املحدد له بين
الطرفين.
609I
INNOVATION SERVICE & CONSEIL

كونسرفاطوارابن بطوطة
للموسيقى و الكوريغر افيا
إعالن متعدد القرارات

& INNOVATION SERVICE
CONSEIL
شارع موالي عبد العزيز رقم 125
اقامة الزهرة الطابق األول رقم ، 20
 ،90000طنجة املغرب
كونسرفاطوار ابن بطوطة
للموسيقى و الكوريغرافيا «شركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 38 :عمارة
الغونكونطغ بلوك ج رقم  545شارع
الحسن الشاذلي  90000 -طنجة

14599

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.109325
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14مارس  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم القرار األول :الذي ينص
على مايلي :تغيير نظام التوقيع من
توقيع مشترك الى توقيع منفصل
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم خمسة عشر  :الذي ينص
على مايلي :السيد محمد املروجي رقم
بطاقة التعريف الوطنية ك 163174
و السيد صالح الدين بوهراس رقم
بطاقته الوطنية ب اكس 854125
تم تعيينهم كمسيرين للشركة ملدة غير
محددة مع توقيع منفصل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
التجارية بطنجة
 26أبريل  2022تحت رقم
.40611122012829
610I

 تقسيم أرا�ضي البناء عن طريقالتطوير أو الخدمة؛
 القيام بعمليات االستحواذ أوالبيع أو اإليجار لجميع أنواع األرا�ضي
أو املباني السكنية أو الفيالت أو أي
عقارات أخرى ؛
عنوان املقر االجتماعي  16 :زنقة
السعديين دورة حسان  -الرباط
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مكونة من  5000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
مقسمة كالتالي:
الشركة KLCD SARL AU
 2.500حصة
الشركة A5J SARL AU
 2.500حصة
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة
شريف الجواهري
العيساوي رياض
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .6076
611I

شركة ذات املسؤولية املحدودة

FOUZMEDIA

FLASH ECONOMIE

EDEN BLUE
تأسيس شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 BEAZMO SARLمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  59شارع موالي عبدالعزيز
إقامة موالي عبدالعزيز الرقم - 4
 14000القنيطرة املغرب نتيجة ل :
الحل املسبق.
و حدد مقر التصفية ب 59
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
و عين:
السيد(ة) بنع�سى باعني و
عنوانه(ا) حي املنزه رقم 393
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  07يونيو
 2022تحت رقم .2700
612I
FOUZMEDIA

STE BEAZMO SARL

EDEN BLUE
حل شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
FOUZMEDIA
مقرها اإلجتماعي  16زنقة السعديين
KENITRA ، 14000، kenitra
دورة حسان  -الرباط
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
maroc
 STE BEAZMO SARLشركة
161639
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في ذات املسؤولية املحدودة(في طور
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
التصفية)
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيز إقامة موالي
املحدودة باملميزات التالية:
عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
شكل الشركة  :شركة ذات
القنيطرة املغرب.
مسؤولية محدودة
حل شركة
تسمية الشركةEDEN BLUE :
رقم التقييد في السجل التجاري
غرض الشركة بإيجاز :
.60877
 التطوير العقاري من خاللبمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تشييد املباني وأي نوع من املمتلكات
كليا أو ً
بغرض بيعها ً
املؤرخ في  01يونيو  2022تقرر حل
جزئيا ؛
شركة ذات املسؤولية املحدودة

EPS-TECH-INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 EPS-TECH-INGENIERIEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
64727

الجريدة الرسمية

14600

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EPS- :
.TECH-INGENIERIE
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات واألبحاث.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عطومي عبدالعزيز
عنوانه(ا) مواليد الدريوة الشكران
 -ابي الجعد املغرب.األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عطومي عبدالعزيز
عنوانه(ا) مواليد الدريوة الشكران
 -ابي الجعد املغربتم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24
مارس  2022تحت رقم .-
613I
SOMANEX

IDMAVER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOMANEX
 ،3شارع  9بريزاش تقاطع شارع
رحال املسكيني  ،20140 ،الدار
البيضاء املغرب
 IDMAVERشركة ذات املسؤولية
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10
بوليفارد ليبرتي الطابق  3شقة رقم
 20120 - 5الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549079
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IDMAVER
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
نجارة األملنيوم..
عنوان املقر االجتماعي 10 :
بوليفارد ليبرتي الطابق  3شقة رقم 5
  20120الدار البيضاء املغرباملدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الظهراوي رضا 700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة الظهراوي سهام300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الظهراوي رضا عنوانه
(ا) التقسيم الفرعي كماليا N 36
حي جميل عين السبع  20250الدار
البيضاء املغرب.
السيدة الظهراوي سهام عنوانه(ا)
التقسيم الفرعي ديار العالم رقم 83
تيت مليل  29640الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الظهراوي رضا عنوانه(ا)
التقسيم الفرعي كماليا  N 36حي
جميل عين السبع  20250الدار
البيضاء املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  06االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .2763
يوليوز  2022تحت رقم .830389
615I
614I
FOUZMEDIA

NEVADA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 NEVADA SERVICESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 40 ،2زاوية زنقة غاندي وسعد
زغلول  14000 -القنيطرة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49281
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد NEVADA
 SERVICESمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
رقم  40 ،2زاوية زنقة غاندي وسعد
زغلول  14000 -القنيطرة املغرب
نتيجة ل  :حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  26زاوية
غاندي وابو بكر الصديق اقامةc
شقة  14000 - 13القنيطرة املغرب.
و عين:
السيد(ة) بشرى لعفيف و
عنوانه(ا)  26زاوية غاندي وابو بكر
الصديق اقامة cشقة 14000 13
القنيطرة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :

FLASH ECONOMIE

RAYZER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

شركة رايزر
RAYZER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 ،27/06/2022قرر شركاء شركة
رايزر شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100000درهم مقسم إلى
 1000حصة اجتماعية بقيمة 100
درهم للحصة ،مقرها اإلجتماعي 38
شارع رافايل مارسكال ،عين البرجة،
الدار البيضاء ما يلي:
التصديق على:
 هبة ثالثة مئة حصة اجتماعية( 300حصة اجتماعية) من طرف
السيد ابراهام شتريت إلى السيد
جودا شتريت.
 هبة مئة حصة اجتماعية (100حصة اجتماعية) من طرف السيدة
زهاري شتريت إلى السيد شيم طوب
شتريت.
 بيع خمسين حصة اجتماعية( 50حصة اجتماعية) من السيد
داڢيد شتريت إلى السيد شيم طوب
شتريت.
 بيع مئة حصة اجتماعية (100حصة اجتماعية) من السيد ايلياهو
شتريت إلى السيد شيم طوب شتريت.
ليصبح رأسمال الشركة موزعا
كالتالي:
 السيد شيم طوب شتريت (500حصة اجتماعية)
 السيد جودا شتريت ( 400حصةاجتماعية)
 ايزاك شتريت ( 100حصةاجتماعية).

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  14/07/2022تحت
رقم .831228
616I
FOUZMEDIA

ERAMED TRANSPORT DE
MARCHANDISES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
ERAMED TRANSPORT DE
 MARCHANDISESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
رقم  1إقامة خديجة الرقم  65زنقة
لبنان  14000 -القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
65985
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ERAMED TRANSPORT DE
.MARCHANDISES
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الطرقي للسلع.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  1إقامة خديجة الرقم  65زنقة
لبنان  14000 -القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الرملي محمد عنوانه(ا)
الرقم  446بئر الرامي الشرقية
 14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرملي محمد عنوانه(ا)
الرقم  446بئر الرامي الشرقية
 14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .-
617I
FOUZMEDIA

SOZIFRI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 SOZIFRI SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
 604تجزئة قصبة مهدية 14000 -
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
92003
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOZIFRI SARL AU

غرض الشركة بإيجاز :
تهدف الشركة سواء لحسابها الخاص
أو لحساب الغير من األشخاص
الذاتيين أو املعنويين باملغرب أو
بالخارج:
إنتاج البطاطس املعدة للقلي
واملجمدة؛
تحويل وحفظ وتعبئة الخضر
و الفواكه و القطاني وجميع املواد
الغذائية؛
شراء و بيع و توزيع الخضر و
الفواكه و القطاني وجميع املواد
الغذائية؛
شراء و استيراد تجهيزات و قطع
الغيار و مواد التلفيف واآلالت و
جميع املنتجات التي تدخل في أنشطة
الشركة؛
دراسة ،شراء ،تبادل ،بيع ،تنازل
و استغالل جميع براءات االختراع،
اإليجازات و عالمات اإلنتاج لصالح
الشركة؛
املساهمة في جميع املؤسسات أو
الشركات التي لها أهداف مشابهة أو
مكملة؛
و بصفة عامة ،جميع العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية،
العقارية و املنقولية املرتبطة بصفة
مباشرة أو غير مباشرة باألهداف
املحددة أعاله أو بأي هدف آخر يعطي
أفضلية لتطور الشركة.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 604تجزئة قصبة مهدية 14000 -
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء الرقراقي
عنوانه(ا) الرقم  604تجزئة قصبة
مهدية  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

14601

السيدة فاطمة الزهراء الرقراقي
عنوانه(ا) الرقم  604تجزئة قصبة
مهدية  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .-
618I
FINAUDIT

ATLANTIC SUNRAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINAUDIT
RUE CHEVALIER BAYARD RCE
VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،
CASABLANCA MAROC
 Atlantic SunRayشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
مر�سى سلطان  ،شقة  3طوابق 1
الدار البيضاء الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
550199
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. Atlantic SunRay
غرض الشركة بإيجاز :
استيراد وتوزيع األلواح
الكهروضوئية وسخانات املياه
بالطاقة الشمسية.
تصنيع األلواح الكهروضوئية.
األلواح
وتركيب
توريد
الكهروضوئية وسخانات املياه ؛.
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مر�سى سلطان  ،شقة  3طوابق 1
الدار البيضاء الدار البيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب.

الجريدة الرسمية

14602

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة ATLANTIC ENERGY :
 500حصة بقيمة  50.000,00درهم
للحصة .
السيد فهد زمامة  500 :حصة
بقيمة  50.000,00درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة ATLANTIC ENERGY
عنوانه(ا) تجزءة زرهوني  ،اقامة
رانية  ،بوركون  20053الدار البيضاء
املغرب.
السيد فهد زمامة عنوانه(ا) 41
كولف العربي عين دياب 20180
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فهد زمامة عنوانه(ا) 41
كولف العربي عين دياب 20180
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .831626
619I
مكتب املحاسبة

LOJANA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
 16زنقة سال السعادة ،15000 ، 2
الخميسات املغرب
 LOJANA TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  373حي
البام واملاس  15000 -الخميسات
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.27801

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد LOJANA TRANS
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  373حي
البام واملاس  15000 -الخميسات
املغرب نتيجة ل  :األزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب  373حي
البام واملاس  15000 -الخميسات
املغرب.
و عين:
السيد(ة) الياس الرياحي و
عنوانه(ا)  373حي البام واملاس
 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 15
يوليوز  2022تحت رقم .297
620I
EL MARSA CONSEIL

BLUE SEA PRODUCT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار ، 193
 ،70000العيون املغرب
 BLUE SEA PRODUCTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 237
شارع مكة العيون  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
42413
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يوليوز  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 BLUE :
. SEA PRODUCT
غرض الشركة بإيجاز  :تشتغل
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج
في مجال :
تربية األحياء املائية,تجهيز
وتجميد وتعبئة منتجات املأكوالت
البحرية,تجارة األسماك وجميع
منتجات املأكوالت البحرية,تكرير
زيت السمك سمك معلب استيراد
وتصدير منتجات املأكوالت
البحرية تعزيز أي منتج للمأكوالت
البحرية,استيراد وتصدير جميع
املأكوالت البحرية واملنتجات
الغذائية بشكل عام,اإلنتاج الصناعي
للثلج الرقيق,تجميد ومعالجة
وتصدير وتسويق منتجات املأكوالت
البحرية,تسويق أي منتج من منتجات
املأكوالت البحرية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 237
شارع مكة العيون  70000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الرزمة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد الرزمة 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الرزمة عنوانه(ا)
شارع محمد الزرقطوني فيال رزمة
بدون رقم حي موالي رشيد العيون
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الرزمة عنوانه(ا)
شارع محمد الزرقطوني فيال رزمة
بدون رقم حي موالي رشيد العيون
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2203/2022
621I
EL MARSA CONSEIL

COMPTOIRE LEFALE
INDUSTRIEL RÉGULATION
IMPORTATION SAHARA
. CLIRIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار ، 193
 ،70000العيون املغرب
COMPTOIRE LEFALE
INDUSTRIEL RÉGULATION
IMPORTATION SAHARA CLIRIS
 .شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية رقم  48املر�سى العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
42425
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
COMPTOIRE
LEFALE
:
INDUSTRIEL
RÉGULATION
IMPORTATION SAHARA CLIRIS
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الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
غرض الشركة بإيجاز  :تشتغل
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج االبتدائية بالعيون بتاريخ  18يوليوز
في املجال :
 2022تحت رقم .2235/2022
وسطاء البيع بالجملة,توريد
622I
وتجارة وإصالح سفن الصيد,تربية
ط.س.ؤ كنسولتينك ()T.C.E CONSULTING
األحياء املائية,استيراد وتصدير
دافين�شي تور
وشراء وبيع وإصالح وتركيب معدات
االستزراع املائي في البحر والبر,كافة
() DAVINCHI TOUR
األعمال البحرية,شراء وبيع جميع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
منتجات املأكوالت البحرية في
تأسيس شركة
جميع العبوات,التجارة في منتجات
ط.س.ؤ كنسولتينك (T.C.E
املأكوالت البحرية واملنتجات
)CONSULTING
امللحقة بها,تسويق املنتجات  3زنقة ابي الحسن الشادلي إقامة
السمكية,شراء وبيع األسماك
لطيفة رقم  ،90000 ، 1طنجة
بأنواعها,شراء وبيع مخلفات منتجات
املغرب
الصيد,حفظ وتجميد املنتجات دافين�شي تور () DAVINCHI TOUR
البحرية,استيراد وتصدير اآلالت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وأدوات املصانع,استيراد وتصدير وعنوان مقرها اإلجتماعي الرهراه
األسماك املجمدة واملحفوظة ,شراء تجزئة سليما  61بلوك  cعمارة 7
وبيع وتصنيع العبوات (الصناديق
الطابق األر�ضي  90000 -طنجة
والكرتون),شراء وبيع جميع املنتجات
املغرب
بجميع أنواعها,االستيراد والتصدير
تأسيس شركة ذات املسؤولية
والتجارة العامة,استيراد جميع املواد
املحدودة
واملعدات البحرية..
رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
129059
الصناعية رقم  48املر�سى العيون -
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 70000العيون املغرب.
 22يونيو  2022تم إعداد القانون
املدة التي تأسست من أجلها
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشركة  99 :سنة .
املحدودة باملميزات التالية:
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يحيا الحسن  1.000 :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يحيا الحسن  1000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
دافين�شي تور (.) DAVINCHI TOUR
بقيمة  100درهم.
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
األسماء الشخصية والعائلية
السياحي.
وصفات ومواطن الشركاء :
عنوان املقر االجتماعي  :الرهراه
السيد يحيا الحسن عنوانه(ا)
دوار البوران تقي ايموزار اكادير تجزئة سليما  61بلوك  cعمارة 7
الطابق األر�ضي  90000 -طنجة
 80000اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يحيا الحسن عنوانه(ا) الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
دوار البوران تقي ايموزار اكادير
درهم ،مقسم كالتالي:
 80000اكادير املغرب.

14603

السيد محسن الفتوح 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خليل الفتوح  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محسن الفتوح عنوانه(ا)
حي العوينة زنقة  113رقم 90000 11
طنجة املغرب.
السيد خليل الفتوح عنوانه(ا)
حي عين أزرق بني مكادة 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن الفتوح عنوانه(ا)
حي العوينة زنقة  113رقم 90000 11
طنجة املغرب
السيد خليل الفتوح عنوانه(ا)
حي عين أزرق بني مكادة 90000
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .255721
623I
EL HARCHI STUDIOS

STE EL HARCHI STUDIOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL HARCHI STUDIOS
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
73257
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 21
يونيو  2022املسجل بفاس بتاريخ
 21/06/2022تم تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد باملواصفات التالية :
التسمية EL HARCHI STUDIOS
الهدف  :صناعة اإلشهار-
تنظيم و تجهيز التظاهرات الثقافية
واملهرجانات الفنية التصدير و
االستيراد.

املقر االجتماعي :شارع عبد الكريم
بنجلون رقم  42الطابق السادس
مكاتب اشرف
الرأسمال االجتماعي  :لقد حدد
رأس مال الشركة في 10000.00
درهم مقسمة إلى  100حصة بقيمة
 100درهم للحصة
مسير الشركة  :السيد منصف
الحار�شي
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ /14/07
.2022
624I
FO CONSULTUNG SARL AU

MOUNIL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
IMM 34 APPT 2 RUE AL
ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC
 MOUNIL SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 48
شقة  1شارع فال ولد عمير اكدال
الرباط  10000 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
160961
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MOUNIL SARL AU

14604

غرض الشركة بإيجاز  :الزراعة
والفالحة.
عنوان املقر االجتماعي  :العمارة
 48شقة  1شارع فال ولد عمير اكدال
الرباط  10000 -الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الخالق املسلك
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الخالق املسلك
عنوانه(ا) تعاونية االجتهاد الشبانات
زيراره  16000سيدي قاسم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الخالق املسلك
عنوانه(ا) تعاونية االجتهاد الشبانات
زيراره  16000سيدي قاسم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  13يونيو
 2022تحت رقم .5177
625I

الجريدة الرسمية
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129121
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 3 :س
طيكستيل .3S TEXTIL
غرض الشركة بإيجاز  :الخياطة
بصفة عامة التصدير و االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  ،21 :اقامة
الشاوية ،شارع يوسف ابن تاشفين،
زنقة رشيد رضا  -طنجة 90000 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خديجة اسويدي 50 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة اسويدي
عنوانه(ا) تجزئة االنور ،رقم 36
 2161العرائش املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة اسويدي
عنوانه(ا) تجزئة االنور ،رقم 36
 2161العرائش املغرب
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

AM CONSULTING

كروف بروبرتيز
GROVE PROPERTIES

OMINE ENERGY SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT
 90شارع يوسف إبن تاشفين رقم
 ،90000 ، 85طنجة املغرب
كروف بروبرتيز GROVE
 PROPERTIESشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،34 :زنقة
االنطاكي  90000 -طنجة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.88491
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13ماي  2022تقرر
حل كروف بروبرتيز GROVE
 PROPERTIESشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  ،34زنقة االنطاكي
EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT
  90000طنجة املغرب نتيجة لعدم3س طيكستيل 3S TEXTIL
مزاولة نشاط الشركة.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
و عين:
الشريك الوحيد
السيد(ة) محمد عاري و
تأسيس شركة
EXPERTS CONSULTANTS DU
عنوانه(ا) شارع سيدي عمار رقم 38
DETROIT
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
 90شارع يوسف إبن تاشفين رقم
للشركة.
 ،90000 ، 85طنجة املغرب
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
3س طيكستيل  3S TEXTILشركة
بتاريخ  13ماي  2022وفي ،34شارع
ذات مسؤولية محدودة ذات
االنطاكي  90000 -طنجة الرباط.
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،21اقامة
الشاوية ،شارع يوسف ابن تاشفين ،التجارية بطنجة بتاريخ  18يوليوز التجارية بطنجة بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .255824
زنقة رشيد رضا  -طنجة  2022 90000 -تحت رقم .255797
626I
طنجة املغرب
627I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AM CONSULTING
GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC
 OMINE ENERGY SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي , 26زنقة
مرس السلطان ،الشقة  ،3الطابق
األول  20490 -الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549929
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OMINE ENERGY SARL
غرض الشركة بإيجاز  :بيع و شراء
منتوجات كهربائية و صحية.
عنوان املقر االجتماعي , 26 :زنقة
مرس السلطان ،الشقة  ،3الطابق
األول  20490 -الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر بنيس  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أمين أبو الفضل 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر بنيس عنوانه(ا) البدر
م س  13عمارة  5شقة  11طابق 4
سيدي البرنو�صي  20610الدار
البيضاء املغرب.
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السيد أمين أبو الفضل عنوانه(ا)
جميلة  5محج جمال الدرة رقم  7ق
ج  20440الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر بنيس عنوانه(ا) البدر
م س  13عمارة  5شقة  11طابق 4
سيدي البرنو�صي  20610الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ -
تحت رقم .-
628I
AM CONSULTING

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ET
COORDINATION MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AM CONSULTING
GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET COORDINATION MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،26زنقة
مرس السلطان ،الشقة ،3الطابق
األول  20490 -الدار البيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.453339
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31دجنبر  2021تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.900.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «2.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.

الجريدة الرسمية

14605

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AGRI :
.COMMERCIO
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
العامة أو البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :بلوك 8
حي القصبة  84000 -طاطا املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ريكات عابدين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ريكات عابدين عنوانه(ا)
زنقة مختار السو�سي  84000طاطا
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ريكات عابدين عنوانه(ا)
زنقة مختار السو�سي  84000طاطا
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بطاطا بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .69
632I

تم اإليداع القانوني باملحكمة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
يوليوز  2022تحت رقم .831698
ي
 629Iالتجار  12م  2سيدي معروف -
 20520الدار البيضاء املغرب.
AM CONSULTING
تحويل املقر االجتماعي للشركة
CASA THERMAL
رقم التقييد في السجل التجاري
INDUSTRIE
.366711
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
املؤرخ في  06يونيو  2022تم تحويل
رفع رأسمال الشركة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
AM CONSULTING
«املحل التجاري  12م  2سيدي
GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
معروف  20520 -الدار البيضاء
RAHA LISSASFA ، 20232،
املغرب» إلى «الشقة  2عمارة  3م س
CASABLANCA MAROC
 6رياص الراحة كيلومتر 9ليساسفة -
 20190 CASA THERMAL INDUSTRIEالدار البيضاء املغرب».
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشريك الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
وعنوان مقرها اإلجتماعي 18
يوليوز  2022تحت رقم .830788
قيسارية الورد حي الورد ميسيمي -
631I
 20230الدار البيضاء املغرب.
zagora consulting sarl
رفع رأسمال الشركة
AGRI COMMERCIO
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.162909
الشريك الوحيد
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
تأسيس شركة
املؤرخ في  05يوليوز  2022تم
zagora consulting sarl
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 100.000درهم» أي من « 100.000رقم 119شارع محمد الخامس ،
aice compta
 ،47900زاكورة املغرب
درهم» إلى « 200.000درهم» عن
SANI CASABLANCA
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون  AGRI COMMERCIOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
SERVICE
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  19وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك  8حي
تأسيس شركة
القصبة  84000 -طاطا املغرب
aice compta
يوليوز  2022تحت رقم .831699
تأسيس شركة ذات مسؤولية
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
630I
محدودة ذات الشريك الوحيد
casablanca maroc
ي
AM CONSULTING
:
رقم التقييد في السجل التجار
SANI CASABLANCA SERVICE
739
شركة ذات املسؤولية املحدودة
AM CONSULTING SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
كلميمة إقامة لوفر رقم 653
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية الطابق الرابع الشقة 20000 - 11
AM CONSULTING
محدودة ذات الشريك الوحيد
الدارالبيضاء املغرب
GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
باملميزات التالية:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
RAHA LISSASFA ، 20232،
شكل الشركة  :شركة ذات
املحدودة
مسؤولية محدودة ذات الشريك رقم التقييد في السجل التجاري :
CASABLANCA MAROC
550183
الوحيد.
AM CONSULTING SARL AU

الجريدة الرسمية

14606

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SANI :
.CASABLANCA SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :نشاط
الصرف الصحي.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
كلميمة إقامة لوفر رقم 653
الطابق الرابع الشقة 20000 - 11
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان وزين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف وزين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف وزين عنوانه(ا) 17
زنقة عين العاطي طابق  2شقة  4حي
راسين  20100الدارالبيضاء املغرب.
السيد عثمان وزين عنوانه(ا) 17
زنقة عين العاطي طابق  2شقة  4حي
راسين  20100الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف وزين عنوانه(ا) 17
زنقة عين العاطي طابق  2شقة  4حي
راسين  20100الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .8311617
633I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

نقلة كارز

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU
MARJE KHELAL AIN MELOUL
CENTRE COMMERCIAL
WILA CENTER BUREAU N°23
TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC
نقلة كارز شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  36حي
الديزة الشراردة رقم  01مرتيل -
 93150تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31939
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :نقلة
كارز.
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  36 :حي
الديزة الشراردة رقم  01مرتيل -
 93150تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الدراز عبد الطيف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

السيد الدراز عبد الطيف
عنوانه(ا)  36حي الديزة شارع
الشراردة مرتيل  93150تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدراز ياسين عنوانه(ا)
 36حي الديزة شارع الشراردة مرتيل
 93150تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  17يوليوز
 2022تحت رقم .2062
634I
ADVISEA

أدفيزيا ADVISEA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ADVISEA
 26شارع مرس السلطان شقة
 3الطابق االول  ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
أدفيزيا  ADVISEAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
مرس السلطان شقة  3الطابق االول
  20000الدار البيضاء املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
547881
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :أدفيزيا
. ADVISEA
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
املشورة واملساعدة في إدارة وتنظيم
الشركات واملنظمات بموجب القانون
العام أو الخاص
تقديم املشورة واملساعدة في
املسائل القانونية والضريبية

التدريب في إدارة األعمال في
مجاالت املحاسبة واإلدارة املالية
والتنظيم وقانون األعمال
الدعم  ،االستعانة بمصادر
خارجية في التوظيف  ،التدريب املنهي.
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان شقة  3الطابق االول
  20000الدار البيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الغني احنيني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف مكودي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الغني احنيني
عنوانه(ا) تجزئة املستقبل م.س 4
عمارة  109رقم  15سيدي معروف
 20000الدار البيضاء املغرب.
السيد يوسف مكودي عنوانه(ا)
اقامة الوفاء 3عمارة  19رقم 15
الوئام الولفة  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الغني احنيني
عنوانه(ا) تجزئة املستقبل م.س 4
عمارة  109رقم  15سيدي معروف
 20000الدار البيضاء املغرب
السيد يوسف مكودي عنوانه(ا)
اقامة الوفاء 3عمارة  19رقم 15
الوئام الولفة  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
يونيو  2022تحت رقم .828958
635I
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JBR CONSEILS

ORTY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

JBR CONSEILS
816شقة رقم  2الطابق االول تجزئة
املسار الحي الصناعي مراكش ،
 ،410000مراكش املغرب
 ORTY CONSTRUCTIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الحاج
علي الصفاء بويركى شتوكة ايت باها
  87420اكادير املغرب .حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.18185
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يناير  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ORTY CONSTRUCTIONمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي الحاج علي
الصفاء بويركى شتوكة ايت باها -
 87420اكادير املغرب نتيجة ل :
الجائحة الغاملسة كوفيد.
و حدد مقر التصفية ب حي الحاج
علي الصفاء بويركى شتوكة ايت باها
  87420اكادير املغرب .و عين:
السيد(ة) يوسف الغدويني و
عنوانه(ا) حي الحاج علي الصفاء
بويركى شتوكة ايت باها 87420
اكادير املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) حسن الغدويني و
عنوانه(ا) حي الحاج علي الصفاء
بويركى شتوكة ايت باها 87420
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 بانزكان بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .1327
636I

الجريدة الرسمية

الحموتي كريم محاسب
السيد عبد الفتاح بلمحجوب
BETOYA SERVICES
الفياللي عنوانه(ا) حي الخطابي زنقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 21رقم  62000 14الناظور املغرب.
تأسيس شركة
السيد رشيد تغريستي عنوانه(ا)
الحموتي كريم محاسب
حي ايكوناف  62000الناظور املغرب.
شارع الخرطوم رقم  51الناظور ،
األسماء الشخصية والعائلية
 ،62000الناظور املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
 BETOYA SERVICESشركة ذات
السيد رشيد تغريستي عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة
حي ايكوناف  62000الناظور املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
العمران رقم  2395سلوان 62000 -
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18
الناظور املغرب
يوليوز  2022تحت رقم .2910
تأسيس شركة ذات املسؤولية
637I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
CANOCAF SARL
24405
IMMO MAKSINO
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
توسيع نشاط الشركة
املحدودة باملميزات التالية:
CANOCAF SARL
شكل الشركة  :شركة ذات
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
املسؤولية املحدودة.
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الناظورNADOR ،62000 ،
.BETOYA SERVICES
MAROC
غرض الشركة بإيجاز  - :البستنة IMMO MAKSINO .شركة ذات
 خدمات األشغال املؤقتة.مسؤولية محدودة ذات الشريك
 استيراد و تصدير جميع أنواعالوحيد
األدوات و املنتوجات املتعلقة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة
بالصناعة املعدنية و منتوجات الفتح رقم  3480سلوان 62702 -
التجميلية و الغذائية..
الناظور املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
توسيع نشاط الشركة
العمران رقم  2395سلوان 62000 -
رقم التقييد في السجل التجاري
الناظور املغرب.
.21311
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة .
املؤرخ في  17يونيو  2022تمت
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الفتاح بلمحجوب الشركة الحالي :
/1النقل البضائع للغير 2النقل
الفياللي  900 :حصة بقيمة 100
الوطني والدولي.
درهم للحصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد رشيد تغريستي 100 :
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية يوليوز  2022تحت رقم .2810وصفات ومواطن الشركاء :
638I

14607
CANOCAF SARL

SOCIETE D EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS D
ENSEIGNEMENT PRIVE
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC
SOCIETE D EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS D
« ENSEIGNEMENT PRIVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
الخرطوم رقم  62000 - 28الناظور
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.3729
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تعيين السيدين السايح محمد
و املقدم عمر كمسيرين جديدين
للشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
مالئمة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :تعيين السادة محمد السايح،
املقدم عمر ،سايح ميمون ،املقدم
عبد القادر و الفطرو�سي ناصر
كمسيرين جديدين للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .2809
639I

14608

الجريدة الرسمية

FIDUCIAIRE BAMMOU
 األسماء الشخصية والعائليةKENIPERLA
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيدة بهاء غالم عنوانه(ا) 34
الشريك الوحيد
زاوية حمان الفطواكي و عمر ابن
تأسيس شركة
العاص الشقة  14000 1القنيطرة
FIDUCIAIRE BAMMOU
املغرب.
Residence Minate Allah
األسماء الشخصية والعائلية
36, Angle Rue Loubnane et
ومواطن مسيري الشركة:
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
السيدة بهاء غالم عنوانه(ا) 34
KENITRA Maroc
زاوية حمان الفطواكي و عمر ابن
 KENIPERLAشركة ذات مسؤولية العاص الشقة  14000 1القنيطرة
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االستقالل و شارع املر�سى اقامة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
لبيرلى أ مكتب رقم  8القنيطرة - .
يوليوز  2022تحت رقم .91989
 14000القنيطرة املغرب
640I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
OUED SIDE STORY
رقم التقييد في السجل التجاري :
PALMIERS CONSULTING
65971
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
OUED SIDE STORY
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 55شارع محمد الخامس عمارة
محدودة ذات الشريك الوحيد
جاكار الطابق الخامس الشقة 33
باملميزات التالية:
جليز مراكش  ،40000 ،مراكش
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 PALMIERS CONSULTINGشركة
الوحيد.
ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :وعنوان مقرها اإلجتماعي  55شارع
محمد الخامس إقامة جكار الطابق
. KENIPERLA
غرض الشركة بإيجاز - :مقاول في الخامس شقة  33جليز 40000 -
مراكش املغرب
تنضيف واجهة املحالت و الشقق.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
مقاول االعمال او انشاءاتاملحدودة
متنوعة.
رقم التقييد في السجل التجاري :
التجارة بصفة عامة..127377
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شارع االستقالل و شارع املر�سى اقامة
لبيرلى أ مكتب رقم  8القنيطرة  01 - .يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بهاء غالم  1.000 :حصة اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PALMIERS CONSULTING
بقيمة  100درهم للحصة .
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غرض الشركة بإيجاز  :البرمجة
التحليل التصميم و عمليات
معلوماتية أخرى
مهندس معلوماتي .
عنوان املقر االجتماعي  55 :شارع
محمد الخامس إقامة جكار الطابق
الخامس شقة  33جليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نعمان العفان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أشرف صديقي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نعمان العفان عنوانه(ا)
أسكجور تجزئة حسنى رقم 1176
 40000مراكش املغرب.
السيد أشرف صديقي عنوانه(ا)
أسكجور تجزئة برادي رقم 406
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نعمان العفان عنوانه(ا)
أسكجور تجزئة حسنى رقم 1176
 40000مراكش املغرب
السيد أشرف صديقي عنوانه(ا)
أسكجور تجزئة برادي رقم 406
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .137720
641I
LIRARA

شركة ليرارة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

LIRARA
103ROUTE DE MKNES
MIMLAL ، 54350، MIDELT
MAROC
شركة ليرارة شركة ذات املسؤولية

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 103
ميمالل ميدلت  54350 -ميدلت
املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.549893
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
ليرارة الدار البيضاء فرع و الكائن
بالعنوان رقم  3زنقة انيزي شارع
وجدة بيلفدير الدار البيضاء -
 20303الدار البيضاء املغرب و املسير
من طرف السيد(ة) لينبوعي محمد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831134
642I
درعة ارشادات ش.م.م

NOSTYTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس صندوق بريد
 10تصومعت  ،45000 ،ورزازات
املغرب
 NOSTYTRAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 111
حي الوحدة  45000 -ورزازات
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1521
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الرحمان
اهينا  6.250حصة اجتماعية من
أصل  6.250حصة لفائدة السيد
(ة) عمر اهينا بتاريخ  14يونيو .2022
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  18يوليوز درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد لحلو  50 :حصة
 2022تحت رقم .279
 643Iبقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة سيرين بالق  50 :حصة
NORD INDUSTRIE TANGER SARL
بقيمة  1.000درهم للحصة .
نور اندستري طنجة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
NORD INDUSTRIE
السيد خالد لحلو عنوانه(ا) شارع
TANGER SARL
موزارت حي راسين رقم 20000 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الدار البيضاء املغرب.
تأسيس شركة
السيدة سيرين بالق عنوانه(ا)
SOTRASILAH SARL
 rue de Russie résidence Salima,شارع اإلمام القسطالني ينبع نور
 90000 étage 1 Appartement n° 25 ،طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
90000، TANGER Maroc
ومواطن مسيري الشركة:
نور اندستري طنجة NORD
السيد خالد لحلو عنوانه(ا) شارع
INDUSTRIE TANGER SARL
موزارت حي راسين رقم 20000 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الدار البيضاء املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
السيدة سيرين بالق عنوانه(ا)
الشاوية شارع يوسف بن تاشفين
شارع رشيد رضا رقم  ، 21طنجة - .شارع اإلمام القسطالني ينبع نور
 90000طنجة املغرب
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بطنجة بتاريخ  18يوليوز
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  2022 :تحت رقم .255807
644I
129135
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
STE ZIZ COMPTA
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون STE DANOTRAV SARL AU
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
حل شركة
املسؤولية املحدودة.
STE ZIZ COMPTA
تسمية الشركة متبوعة عند
RUE MOHAMED EK KORI
اإلقتضاء بمختصر تسميتها N° 39 ERRACHIDIA ، 52000، :
نور اندستري طنجة NORD
ERRACHIDIA MAROC
.INDUSTRIE TANGER SARL
STE DANOTRAV SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  - :نشاط شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
التاجر العقاري.
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
الشاوية شارع يوسف بن تاشفين
اوالد عائشة الريصاني 52450 -
شارع رشيد رضا رقم  ، 21طنجة- .
الرشيدية املغرب.
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها
.13599
الشركة  99 :سنة .

14609

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14يوليوز  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE DANOTRAV
 SARL AUمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
اوالد عائشة الريصاني 52450 -
الرشيدية املغرب نتيجة ل  :قلة
الخدمات.
و حدد مقر التصفية ب قصر اوالد
عائشة الريصاني  52450 -الرشيدية
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الحق دنون
و عنوانه(ا) قصر اوالد عائشة
الريصاني  52450الرشيدية 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 18
يوليوز  2022تحت رقم .722
645I
KTS CONSEIL

LE 11 LOUNGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
Angle Immam Chafii et Rue My
Hassan Premier, Jnane El Harti,
N° 55, Complexe Commercial
Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC
 LE 11 LOUNGEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 92-
شارع الزرقتوني الشقة  6الطابق
 2جيليز مراكش  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
72193
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 06يناير  2016تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LE 11 :
.LOUNGE
غرض الشركة بإيجاز - :متعهد
حفالت
مشغل مطعم مقهى.-عنوان املقر االجتماعي  :رقم 92-
شارع الزرقتوني الشقة  6الطابق
 2جيليز مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كيفين كامل ميلوتيك
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كيفين كامل ميلوتيك
عنوانه(ا) شارع مسانج 94360
سيغ مغن فرنسا  94360سيغ مغن
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كيفين كامل ميلوتيك
عنوانه(ا) شارع مسانج  94360سيغ
مغن فرنسا  94360سيغ مغن فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22يناير
 2016تحت رقم .77913
646I

الجريدة الرسمية

14610
SFM EXPERTS

B.& B. COMPTA

RIAD BAB FIRDAUS

DIGIVERSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SFM EXPERTS
Boulevard Abdelkrim,46
Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC
 RIAD BAB FIRDAUSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 167- :
شارع عبد املومن  ،إقامة اليمامة
(ا)  ،الطابق األول  ،شقة رقم
 20500 - .2الدار البيضاء اململكة
املغربية.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.169027
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31يناير  2019تقرر حل
 RIAD BAB FIRDAUSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000,00
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 167-
شارع عبد املومن  ،إقامة اليمامة (ا) ،
الطابق األول  ،شقة رقم 20500 - .2
الدار البيضاء اململكة املغربية نتيجة
للتصفية الودية.
و عين:
السيد(ة) SYLVIE CIABAUT
و عنوانه(ا) بمراكش 47 ،مجموعة
علي بلحاج ،حي يوسف ابن تاشفين
 40000بمراكش اململكة املغربية
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  20يونيو  2022وفي 167-
شارع عبد املومن  ،إقامة اليمامة (ا) ،
الطابق األول  ،شقة رقم 20500 - .2
الدار البيضاء اململكة املغربية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .831660
647I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زهير ضاكة عنوانه(ا)
 4زنقة ا لفارابي حي الليمون الرباط
 10000الرباط املغرب.
السيدة بسمة ضاكة عنوانه(ا)
 4زنقة ا لفارابي حي الليمون الرباط
 10000الرباط املغرب.
السيد مح مد ريان ضاكة
عنوانه(ا)  4زنقة الفارابي حي الليمون
الرباط  10000الرباط املغرب.
السيد مح مداملهدي نعوري
عنوانه(ا) تجزئة كوت كوت رقم 24
احصين سال  11012سال املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زهير ضاكة عنوانه(ا) 4
زنقة الفارابي حي الليمون الرباط
 10000الرباط املغرب
السيدة بسمة ضاكة عنوانه(ا)
 4زنقة الفارابي حي الليمون الرباط
 10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .126446
648I

B.& B. COMPTA
 36شارع الكفاح الطابق  3رقم 3
حي بوهالل بلوك  AOح ي م الرباط
 ،10150 ،الرباط املغرب
 DIGIVERSEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
ابن سينا ،الشقة رقم  ، 11أكدال
الرباط  10090 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
161667
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DIGIVERSE
غرض الشركة بإيجاز - :أي نشاط
أو خدمة تتعلق بقطاع تكنولوجيا
املعلومات.
مستأمنة سامي للمحاسبة
أمن نظام تكنولوجيا املعلومات..شركة OPTI D›OR
عنوان املقر االجتماعي  59 :شارع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ابن سينا  ،الشقة رقم  ، 11أكدال
تقليص هدف الشركة
الرباط  10090 -الرباط املغرب.
مستأمنة سامي للمحاسبة
املدة التي تأسست من أجلها
حي ميمونة رقم  55بلوك  4الطابق
الشركة  99 :سنة .
األول بني مالل  ،23004 ،بني مالل
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املغرب
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زهير ضاكة  400 :حصة شركة  OPTI D’ORشركة ذات
املسؤولية املحدودة
بقيمة  100درهم للحصة .
وعنوان مقرها االجتماعي مرآب
السيدة ب سمة ضاكة 200 :
الكائن بحي ميمونة بلوك  02رقم 07
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
  23000بني مالل املغرب.السيد محمد ريان ضاكة 200 :
تقليص هدف الشركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد محمداملهدي نعوري 200 :
7749
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تم حذف
األنشطة التالية من نشاط الشركة
الحالي :
تاجر سلع وملحقات بصرية ،
فاحص البصريات  ،تصنيع وتجميع
العدسات وامللحقات الطبية ،
عمليات اإلرسال إلى األسواق
واملقاوالت من الباطن  ،جميع
العمليات التجارية والصناعية
والخدمات ذات الطبيعة البصرية
والتوزيع أو املعدات أو امللحقات
الصناعية أو التحويل أو االمتياز أو
االمتياز أو تسويق املنتجات البصرية:
العدسات واإلطارات  ،تسويق
املعدات البصرية  ،تسويق أجهزة
سماع الصوت والسمع  ،صيانة
وإصالح املنتجات العدسات البصرية
والعيون وعدسات االتصال  ،وتوزيع
امللحقات للمنتجات الرقمية..
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .660
649I
Valoris Partners

FANIS NETWORK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Valoris Partners
Bureau N°14, 3ème étage,
immeuble soft city oasis, 2 et
4 rue Abou Dhabi ، 20410،
casablanca maroc
 FANIS NETWORKشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي يوسف بناية رقم  75الطابق
الخامس سيدي بليوط أنفا -
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
549995

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FANIS :
.NETWORK
غرض الشركة بإيجاز  :اإلشهار و
اإلستشارة في التواصل
اإلنتاج السنمائي و اإلنتاج
السمعي البصري
جميع أعمال الطباعة و تنظيم
املناسبات
التجارة
املواقع،
تطوير
اإللكترونية ،و تسويق املنتجات عبر
األنترنيت
وبشكل عام جميع العمليات
من أي نوع سواء كانت قانونية أو
اقتصادية أو مالية أو منقولة أو غير
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله
أو بأي أغراض أخرى مماثلة أو ذات
صلة ،بصفة أن تؤيد بشكل مباشر
أو غير مباشر الهدف الذي تسعى
الشركة إلى تحقيقه أو امتداده أو
تطويره.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي يوسف بناية رقم  75الطابق
الخامس سيدي بليوط أنفا 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة300.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فتيحة الطهراوي 1.200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أنس واعزيز 1.200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد إسالم د�سي  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فتيحة الطهراوي
عنوانه(ا) تجزئة مرجانة رقم
 110سيدي معروف 20192
الدارالبيضاء املغرب .
السيد أنس واعزيز عنوانه(ا)
العنوان حي املسيرة  3زنقة  86رقم
 20660 23الدارالبيضاء املغرب.
السيد إسالم د�سي عنوانه(ا)
تجزئة مرجانة رقم  110سيدي
معروف  20192الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فتيحة الطهراوي
عنوانه(ا) تجزئة مرجانة رقم
 110سيدي معروف 20192
الدارالبيضاء املغرب
السيد أنس واعزيز عنوانه(ا)
العنوان حي املسيرة  3زنقة  86رقم
 20660 23الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831116
650I
CANOCAF SARL

PNEUMATRICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC
 PNEUMATRICEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
لعرا�صي شارع  26رقم 62000 - 9
الناظور املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17957

14611

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  29يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق .- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .2807
651I
ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك
الوحيد

شركة KAMILIA SHOW

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م
ذات الشريك الوحيد
شارع محمد الزرقطوني درب 11رقم
 16حي السالم ويسالن مكناس ،
 ،50080مكناس املغرب
شركة  KAMILIA SHOWشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
 ،2طابق  ،2عمارة  ،11مرجان ،2
مكناس 50000 - .مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
56747
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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
. KAMILIA SHOW
غرض الشركة بإيجاز  :ممون
حفالت.

عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
 ،2طابق  ،2عمارة  ،11مرجان ،2
مكناس 50000 - .مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كملية البرنو�صي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كملية البرنو�صي
عنوانه(ا) شارع املرابطين تجزئة
االسماعلية  7فيال  20م ج مكناس
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كملية البرنو�صي
عنوانه(ا) شارع املرابطين تجزئة
االسماعلية  7فيال  20م ج مكناس
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2690
652I
FIDCOM SAHARA

BOUHROUZ CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع الطبراني حي الوحدة  01رقم
 20العيون  ،70000 ،العيون
املغرب
 BOUHROUZ CARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 707حي القدس رقم  139العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
42393

14612

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BOUHROUZ CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 707حي القدس رقم  139العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عالء الدين بحروز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالء الدين بحروز
عنوانه(ا) حي القدس تجزئة 707
شارع األمة رقم  709العيون 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالء الدين بحروز
عنوانه(ا) حي القدس تجزئة 707
شارع األمة رقم  709العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .2173/22
653I

الجريدة الرسمية
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monde servicecompta
السيد عبد املالك ركادي عنوانه(ا)
PETRO SIMAL
فيال ركادي الطريق الوطنية 3010
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات تيط مليل  29642الدارالبيضاء
الشريك الوحيد
املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
monde servicecompta
ومواطن مسيري الشركة:
lot el hadj fatah oulfa 3 309
السيد عبد املالك ركادي عنوانه(ا)
 eme etage casablanca، 20250،فيال ركادي الطريق الوطنية 3010
Casablanca maroc
تيط مليل  29642الدارالبيضاء
 PETRO SIMALشركة ذات
املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
وعنوان مقرها اإلجتماعي  202شارع مارس  2018تحت رقم .1159776
عبد املومن الطابق السفلي رقم - 5
654I
 20340الدارالبيضاء املغرب
F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET
تأسيس شركة ذات مسؤولية
COMPTABLE SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد
مطعم جود بايت
رقم التقييد في السجل التجاري :
GOODBITE RESTAURANT
396895
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 01مارس  2018تم إعداد القانون
F2Z CONSEIL JURIDIQUE
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد FISCAL ET COMPTABLE SARL
N 2 RUE ABOU HASSAN
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات ALACHAARI 5EME ETAGE BD
مسؤولية محدودة ذات الشريك ANFA ، 20070، CASABLANCA
MAROC
الوحيد.
مطعم جود بايت GOODBITE
تسمية الشركة متبوعة عند
 RESTAURANTشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PETRO :
املسؤولية املحدودة
.SIMAL
غرض الشركة بإيجاز  :نقل وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 119
الطابق األر�ضي إقامة املقاومة
وتوزيع املواد البترولية صيانة
سانتر شارع املقاومة الدار البيضاء -
محطات الوقود.
 20500الدار البيضاء املغرب
عنوان املقر االجتماعي 202 :
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم
املحدودة
 20340 - 5الدارالبيضاء املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
549953
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 01يونيو  2022تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد املالك ركادي  1.000 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مطعم جود بايت GOODBITE
.RESTAURANT
غرض الشركة بإيجاز  :املطعمة،
جميع أنواع املطاعم ،إعداد الوجبات
الجاهزة ،البيع في عين املكان و لألخذ،
التوصيل للمنازل..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 119الطابق األر�ضي إقامة املقاومة
سانتر شارع املقاومة الدار البيضاء -
 20500الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد األمين كوكب 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حسان الوادي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد األمين كوكب
عنوانه(ا) رقم  66تجزئة البلدية ب م
ع  50000مكناس املغرب.
السيد حسان الوادي عنوانه(ا)
الشقة  7عمارة سين إقامة جنان
األندلس م ج  50000مكناس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد األمين كوكب
عنوانه(ا) رقم  66تجزئة البلدية ب م
ع  50000مكناس املغرب
السيد حسان الوادي عنوانه(ا)
الشقة  7عمارة سين إقامة جنان
األندلس م ج  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 15يوليوز  2022تحت رقم .831313
655I
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F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET
COMPTABLE SARL

VITA FRECHE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL
N 2 RUE ABOU HASSAN
ALACHAARI 5EME ETAGE BD
ANFA ، 20070، CASABLANCA
MAROC
 VITA FRECHEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أنج
عمارة  112رقم  11ط  2مجموعة هـ
 19تامسنا  12000 -تمارة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.126261
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) نبيل التون�سي
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عبد
هللا جرميكي بتاريخ  27يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .1437
656I
FIDUCIAIRE OUARDIGHA

SAMAOUI SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
AG RUE DU LAC ET RUE DES
MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC
 SAMAOUI SERVICESشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها اإلجتماعي  72مكرر
شارع بني حسان وادي زم 25350
وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
1281
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SAMAOUI SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
لنقل البضائع
أشغال مختلفة
استراد وتصدير
عنوان املقر االجتماعي  72 :مكرر
شارع بني حسان وادي زم 25350
وادي زم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحبيب سماوي 900 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحبيب سماوي عنوانه(ا)
 362زنقة سوق االثنين  25350وادي
زم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحبيب سماوي عنوانه(ا)
 362زنقة سوق االثنين  25350وادي
زم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  06أبريل
 2022تحت رقم .30
657I

14613
afaqconseil

AJIAD AUTO SERVICE
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

afaqconseil
N°257 Q.I SIDI GHANEM
BUREAU N°9 ETAGE 2
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
AJIAD AUTO SERVICE
 MARRAKECHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم
 1العمارة رقم  79الحي الصناعي
سيدي غانم مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.117907
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ايوب الهركال
 600حصة اجتماعية من أصل 600
حصة لفائدة السيد (ة) جياد بدر
الدين بتاريخ  05يوليوز .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .137897
658I
la marocaine des bilans

MONEY MATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج  11يناير مكتب رقم  8عمارة
أدرار حي الداخلة  ،80060 ،أكادير
املغرب
 MONEY MATEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
 1غمارة رقم  1الراحة حي السالم -
 80000أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
52015
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 :
.MONEY MATE
غرض الشركة بإيجاز  :وسيط
تحويل األموال.
عنوان املقر االجتماعي  :متجر رقم
 1غمارة رقم  1الراحة حي السالم -
 80000أكادير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مهامزو أنس  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أيت صالح ايمن باهلل :
 250حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهامزو أنس عنوانه(ا)
اقامة شروق عمارة  10شقة 234
امل  2بنسركاو  80000أكادير
املغرب.
السيد أيت صالح ايمن باهلل
عنوانه(ا) رقم  69حي حمو ازرو
 80000أيت ملول املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهامزو أنس عنوانه(ا)
اقامة شروق عمارة  10شقة 234
امل  2بنسركاو  80000أكادير املغرب
السيد أيت صالح ايمن باهلل
عنوانه(ا) رقم  69حي حمو ازرو
 80000أيت ملول املغرب.
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السيد بن الحسان مصطفى
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  06يوليوز  1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 2022تحت رقم .111077
 األسماء الشخصية والعائلية659I
وصفات ومواطن الشركاء :
مكتب املحاسبة اطاكوم
السيد بن الحسان مصطفى
STE SIDRAPERE
عنوانه(ا) قصر ايت عاصم 52600
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات تنجداد املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
مكتب املحاسبة اطاكوم
السيد بن الحسان مصطفى
زنقة  63رقم  3تنجداد  ،52600 ،عنوانه(ا) قصر ايت عاصم 52600
تنجداد املغرب
تنجداد املغرب
 STE SIDRAPEREشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 18
الوحيد
يوليوز  2022تحت رقم .889
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
660I
ايت عاصم فركلة العليا 52600 -
STE FAZIBITRA SARL AU
تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FAZIBITRA
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
16129
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
STE FAZIBITRA SARL AU
 27يونيو  2022تم إعداد القانون محل الكائن بدوار الدير جماعة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية اقدار الحاجب  ،50000 ،الحاجب
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
باملميزات التالية:
 FAZIBITRAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الكائن بدوار الدير جماعة اقدار -
الوحيد.
 51000الحاجب املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
.SIDRAPERE
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال رقم التقييد في السجل التجاري :
املختلفة ،املفاوضة واالستغالل
56703
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر ايت  27يونيو  2022تم إعداد القانون
عاصم فركلة العليا  52600 -تنجداد األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة .
شكل الشركة  :شركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
درهم ،مقسم كالتالي:
الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. FAZIBITRA
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
تهيئة املساحات الخضراء-أشغال
متنوعة للبناء-تصنيع أعمدة
الخرسانة املسلحة.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
الكائن بدوار الدير جماعة اقدار -
 51000الحاجب املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سمير زينبي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سمير زينبي عنوانه(ا)
تجزئة املنزه  3رقم  1174بوفكران
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير زينبي عنوانه(ا)
تجزئة املنزه  3رقم  1174بوفكران
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .2627
661I
FOUZMEDIA

SOLASUG
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 SOLASUGشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
 93حي سوناك طريق سيدي عالل
التازي  14000 -القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54359
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) بلقايد
سعيد كمسير وحيد تبعا لقبول
استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .91978
662I
NE ADNANI TRAVAUX

TANSIFT INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

NE ADNANI TRAVAUX
شقة رقم  3الطابق االر�ضي اقامة
املنارة  2شارع محمد  6كليز مراكش
 ،40000 ،مراكش املغرب
 TANSIFT INVESTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األر�ضي عمارة  1البستان  2شقة
رقم  1شارع عالل الفا�سي 40000 -
مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.100797
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19يوليوز  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
لعكيري ثريا كمسير وحيد تبعا لقبول
استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .137913
663I
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الدردابي أكونتينغ DERDABI ACCOUNTING

SOCIÉTÉ SRM3 DES
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

الدردابي أكونتينغ DERDABI
ACCOUNTING
شارع موالي عبد السالم ،رقم ،34
الطابق الثاني ،رقم  ،3املضيق AV.
MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème
،étage, n°3, M’diq ، 93200
املضيق  M’DIQاملغرب MAROC
SOCIÉTÉ SRM3 DES TRAVAUX
 DIVERSشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
الجيش امللكي ،قيسارية النجاح،
رقم  ،6تطوان  93000 -تطوان
املغرب.
تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
25865
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09يونيو  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «SOCIÉTÉ
« SRM3 DES TRAVAUX DIVERS
إلى «SOCIÉTÉ DREAML LIVE DES
. »TRAVAUX DIVERS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .1562
664I
MOUSSAOUI HAJJI

SOLPOL INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC
 SOLPOL INGENIERIEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
شياحنة جماعة عرب الصباح زيز
ارفود  52200 -أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
16127
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOLPOL INGENIERIE
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
املعادن
التجارة في املعادن
االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
شياحنة جماعة عرب الصباح زيز
ارفود  52200 -أرفود املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عبد اللوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عبد اللوي
عنوانه(ا) رقم  10زنقة ابن رشد الحي
الجديد ارفود  52200ارفود املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عبد اللوي
عنوانه(ا) رقم  10زنقة ابن رشد الحي
الجديد ارفود  52200ارفود املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .888
665I

14615
MOUSSAOUI HAJJI

PREMIUM FINANCE

CENTER DIGITAL

COMPTOIR IMLIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC
 CENTER DIGITALشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  63زنقة
سيجيلماسة الطابق االول ارفود -
 52200ارفود املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7647
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CENTER DIGITALمبلغ رأسمالها
 12.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  63زنقة سيجيلماسة
الطابق االول ارفود  52200 -ارفود
املغرب نتيجة ل  :ازمة في القطاع.
و حدد مقر التصفية ب  63زنقة
سيجيلماسة الطابق االول ارفود -
 52200ارفود املغرب.
و عين:
السيد(ة) اسماعيل اليعقوبي
و عنوانه(ا)  63زنقة سيجيلماسة
ارفود  52200ارفود املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق
املتعلقة بالتصفية  :ازمة مالية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .723
666I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE
APPARTEMENT N° 7
IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
SGT LEVET ET FERKLE
MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 COMPTOIR IMLILشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 23تجزئة الفرح ايت اورير الحوز -
 42050مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.60141
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) امزون
ابراهيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .137886
667I
مكتب الحسابات مالكي

YASSIN MBK CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الحسابات مالكي
 291شارع الكرامة منفلوري فاس ،
 ،30000فاس املغرب
 YASSIN MBK CASHشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 86
شارع موالي رشيد طريق صفرو -
 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.69415

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01يوليوز  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد YASSIN MBK
 CASHمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 86شارع موالي رشيد طريق صفرو -
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :عدم
بلوغ االهداف املسطرة للشركة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 86
شارع موالي رشيد طريق صفرو -
 30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) مليكة ورياكلي مواسة
و عنوانه(ا) تجزئة امين عمارة حدائق
فاس سايس  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  08يوليوز
 2022تحت رقم .2964/2022
668I
مكتب الحسابات مالكي

MOR PARADISE
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب الحسابات مالكي
 291شارع الكرامة منفلوري فاس ،
 ،30000فاس املغرب
MOR PARADISE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 293
شارع الكرامة شقة  5زهور - 1
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.63197

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز  2022تقرر حل
MOR PARADISE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  293شارع الكرامة
شقة  5زهور  30000 - 1فاس
املغرب نتيجة لعدم بلوغ االهداف
املسطرة للشركة.
و عين:
السيد(ة) سعيد مراقب و
عنوانه(ا) دوار كرزيم الفرفرات سبع
روا�ضي موالي يعقوب  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  06يوليوز  2022وفي رقم
 293شارع الكرامة شقة  5زهور - 1
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2937/2022
669I
مكتب الحسابات مالكي

PARFUMERIE
MOUSTAQIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب الحسابات مالكي
 291شارع الكرامة منفلوري فاس ،
 ،30000فاس املغرب
PARFUMERIE MOUSTAQIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم
 293شارع الكرامة شقة  3زهور - 1
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.63211
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز  2022تقرر حل
PARFUMERIE MOUSTAQIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
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الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  293شارع الكرامة
شقة  3زهور  30000 - 1فاس املغرب
نتيجة لعدم بلوغ االهداف املسطرة
للشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد املستقيم و
عنوانه(ا) رقم  293شارع الكرامة
شقة  3زهور  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  06يوليوز  2022وفي رقم
 293شارع الكرامة شقة  3زهور - 1
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2940/2022
670I
KAWKABAT CHERARDA SARL AU

KAWKABAT CHERARDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAWKABAT CHERARDA SARL
AU
شارع موالي اسماعيل  14اقامة
موالي اسماعيل الطابق الثالث رقم
 ،90000 ، 9طنجة املغرب
 KAWKABAT CHERARDAشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل  14اقامة موالي
اسماعيل الطابق  3رقم 90000 - 9
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
128865
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KAWKABAT CHERARDA
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
البناء والتشطيب ،اإلنشاءات
واألشغال العمومية ،أشغال
الجبص ،النجارة ،والصباغة،
ترميم األرضيات وجدران البنايات،
وتجارة مواد ومعدات البناء بالجملة
والتقسيط..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي اسماعيل  14اقامة موالي
اسماعيل الطابق  3رقم 90000 - 9
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوخبيزة عبد املنعم
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوخبيزة عبد املنعم
عنوانه(ا) حي املرس الدهاري 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوخبيزة عبد املنعم
عنوانه(ا) حي املرس الدهاري 90000
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .7004
671I
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»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

SOCIETE IMMOBILIERE
HARSSOULE
إعالن متعدد القرارات

& N. AMAR AUDIT
»CONSULTING «N2AC
GHANDI MALL, BD GHANDI,
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SOCIETE IMMOBILIERE
« HARSSOULEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 29 :زنقة
ستراسبورغ  - -الدار البيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.91655
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أخذ الشركاء علما بالهبة التى قام
السيد الحبيب الغراري بتواريخ 14
يناير  2022و  24يناير 2022املتمثلة
في  182حصة ألوالده :رفيعة  ،علياء ،
محمد  ،حمزة وغالي الغراري مقسمة
حسب ما يلي :رفيعة  119حصة ،
علياء  9حصة  ،محمد  18حصة ،
حمزة  18حصة وغالي  18حصة.
وتجدر اإلشارة إلى أن السيد الحبيب
الغراري يحتفظ بحق االنتفاع بـ 128
حصة التى تم التبرع بملكيتها إلى
ابنتيه رفيعة وعلياء الغراري.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  6من
النظام األسا�سي «مساهمات»
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  7من
النظام األسا�سي «رأسمال»

بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  15املوافقة على تعديل البند  7من
النظام األسا�سي «رأسمال»
يوليوز  2022تحت رقم .831439
تم اإليداع القانوني باملحكمة
672I
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
 »N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2ACيوليوز  2022تحت رقم .831437
SOCIETE IMMOBILIERE
673I

ARFIA

إعالن متعدد القرارات

& N. AMAR AUDIT
»CONSULTING «N2AC
GHANDI MALL, BD GHANDI,
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SOCIETE IMMOBILIERE ARFIA
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
تاماريس ،فيال سلوان  - -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.101753
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أخذ الشركاء علما بالهبة التى قام
السيد الحبيب الغراري بتواريخ 14
يناير  2022و  24يناير 2022املتمثلة
في  495حصة ألوالده :رفيعة  ،علياء ،
محمد  ،حمزة وغالي الغراري مقسمة
حسب ما يلي :رفيعة  270حصة ،
علياء  32حصة  ،محمد  65حصة
 ،حمزة  64حصة وغالي  64حصة.
وتجدر اإلشارة إلى أن السيد الحبيب
الغراري يحتفظ بحق االنتفاع بـ
 302حصة التى تم التبرع بملكيتها إلى
ابنتيه رفيعة وعلياء الغراري.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  6من
النظام األسا�سي «مساهمات».

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

SOCIETE IMMOBILIERE
GHZALA
إعالن متعدد القرارات

& N. AMAR AUDIT
»CONSULTING «N2AC
GHANDI MALL, BD GHANDI,
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SOCIETE IMMOBILIERE
« GHZALAشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
تاماريس ،فيال سلوان  - -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.103529
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أخذ الشركاء علما بالهبة التى قام
السيد الحبيب الغراري بتواريخ 14
يناير  2022و  24يناير 2022املتمثلة
في  3450حصة ألوالده :رفيعة ،
علياء  ،محمد  ،حمزة وغالي الغراري
مقسمة حسب ما يلي :رفيعة 1000
حصة  ،علياء  542حصة  ،محمد
 636حصة  ،حمزة  636حصة وغالي
 636حصة .وتجدر اإلشارة إلى أن
السيد الحبيب الغراري يحتفظ بحق
االنتفاع بـ  1542حصة التى تم التبرع
بملكيتها إلى ابنتيه رفيعة وعلياء
الغراري.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  6من
النظام األسا�سي «مساهمات»
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  7من
النظام األسا�سي «رأسمال»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831436
674I
»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

SOCIETE ARBORICOLE ET
VITICOLE AIT OUAFALA
إعالن متعدد القرارات

& N. AMAR AUDIT
»CONSULTING «N2AC
GHANDI MALL, BD GHANDI,
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SOCIETE ARBORICOLE ET
« VITICOLE AIT OUAFALAشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي، 35 :
شارع سيدي عبد الرحمان ،حي
سيل  - - CILالدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.449629
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أخذ الشركاء علما بالهبة التى قام
السيد الحبيب الغراري بتواريخ 14
يناير  2022و  24يناير 2022املتمثلة
في  11250حصة ألوالده :رفيعة ،
علياء ومحمد الغراري مقسمة حسب
ما يلي :رفيعة  5000حصة  ،علياء
 5000حصة ومحمد  1250حصة.
وتجدر اإلشارة إلى أن السيد الحبيب
الغراري يحتفظ بحق االنتفاع بـ
 10000حصة التى تم التبرع بملكيتها
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إلى ابنتيه رفيعة وعلياء الغراري.
كما أخذ الشركاء علما بالهبة التى
قام السيد غالي الغراري بتاريخ 24
يناير 2022املتمثلة في  2916حصة
لشقيقيه محمد و حمزة الغراري
مقسمة حسب ما يلي :محمد 833
حصة و حمزة  2083حصة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  6من
النظام األسا�سي «مساهمات»
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  7من
النظام األسا�سي «رأسمال»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831438
675I
Maître Abderrahim MALKI

JAWHARAT CALIFORNIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Maître Abderrahim MALKI
Avenue Mohamed V Rue
George V Résidence SAKIF
Imm 126 2ème étage appt n°5،
24040، El Jadida Maroc
 JAWHARAT CALIFORNIEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الجديدة
تجزئة غزالن ،رقم  ،13الطابق
الثاني ،طريق مراكش 24040 -
الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
19559
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.JAWHARAT CALIFORNIE
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري والتجزئة .
عنوان املقر االجتماعي  :الجديدة
تجزئة غزالن ،رقم  ،13الطابق
الثاني ،طريق مراكش 24040 -
الجديدة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين أبوالهول 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رشيد دهبي  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد هللا جوال 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين أبوالهول
عنوانه(ا) الجديدة ،22 ،مركز سيدي
بوزيد  24005الجديدة املغرب .
السيد رشيد دهبي عنوانه(ا)
الجديدة ،6 ،إقامة الياسمين 24040
الجديدة املغرب .
السيد عبد هللا جوال عنوانه(ا)
الدار البيضاء ،حديقة ام الربيع
 ،2مجموعة  ،7مدخل  ،4رقم ،49
الحي الحسني  20230الدارالبيضاء
املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين أبوالهول
عنوانه(ا) الجديدة ،22 ،مركز سيدي
بوزيد  24005الجديدة املغرب
السيدة ايمان بنمو�سى عنوانه(ا)
الجديدة ،6 ،إقامة الياسمين 24040
الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .28022
676I
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AMOURI CONSULTING

ADIS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AMOURI CONSULTING
Fès Lotissement Belair 2
Dokkarat Bureau 2 Immeuble
Espace Bureaux des Champs،
30000، FES MAROC
 ADIS PRIVEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 44الدور األر�ضي املبنى اإلداري شارع
 801سابقا مصنع العلف املجمع
الصناعي سيدي ابراهيم 30000 -
فاس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.34809
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مكتب رقم  44الدور األر�ضي املبنى
اإلداري شارع  801سابقا مصنع
العلف املجمع الصناعي سيدي
ابراهيم  30000 -فاس املغرب» إلى
«مكتب رقم  32شقة رقم  10الطابق
األول عمارة  72مجمع النخيل طريق
عين السمن  30000 -فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3062
677I
AMOURI CONSULTING

RESTOBRANDS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
AMOURI CONSULTING
Fès Lotissement Belair 2
Dokkarat Bureau 2 Immeuble
Espace Bureaux des Champs،
30000، FES MAROC
 RESTOBRANDSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 51
الدور االر�ضي املبنى اإلداري شارع
 801سابقا مصنع العلف املجمع
الصناعي سيدي ابراهيم 30000 -
فاس املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32009
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مكتب  51الدور االر�ضي املبنى
اإلداري شارع  801سابقا مصنع
العلف املجمع الصناعي سيدي
ابراهيم  30000 -فاس املغرب» إلى
«مكتب رقم  33شقة رقم  10الطابق
األول عمارة  72مجمع النخيل طريق
عين السمن  30000 -فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3063
678I
fidulimar

SMR MOROCCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidulimar
N°22 RUE TAZA HAY EL
HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
SMR MOROCCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 54
تجزئة املسيرة  48000 -ورزازات
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
12035
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SMR :
.MOROCCO SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  1- :صالون
حالقة للنساء و الرجال
 2التصدير و االستراد و توزيعجميع املواد
 3تاجر.عنوان املقر االجتماعي  :رقم 54
تجزئة املسيرة  48000 -ورزازات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد ايت باحدو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد ايت باحدو
عنوانه(ا) قصر مرزوكة الطاوس
 52224الريصاني املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد ايت باحدو
عنوانه(ا) قصر مرزوكة الطاوس
 52224الريصاني املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .468
679I

ABOU YASSER CONSEIL

STE PRESTIGE
ET IMMOBILIER
CONCEPTION -SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
N° 73, COMPLEXE
COMMERCIALE, SYBA,
MARRAKCH, MAROC N° 73,
COMPLEXE COMMERCIALE,
SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
STE PRESTIGE ET IMMOBILIER
 CONCEPTION -SARLAUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
زينيت بيزنيس’ زنقة مسلم’ تجزئة
بوكار’ الطابق الثااث’ شقة  ’14باب
دكالة’ مراكش .مراكش40000 .
مراكش .املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127175
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 23يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
PRESTIGE ET IMMOBILIER
. CONCEPTION -SARLAU
غرض الشركة بإيجاز -/1 :
سمسرة و وسيط.
 -/2تنظيم االحدات السياحية.
 -/2مقاول في اشغال البناء.
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عنوان املقر االجتماعي  :مركز
زينيت بيزنيس’ زنقة مسلم’ تجزئة
بوكار’ الطابق الثااث’ شقة  ’14باب
دكالة’ مراكش .مراكش40000 .
مراكش .املغرب..
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نجيب تاخمي 1.000 :
حصة بقيمة  10درهم للحصة .
السيد نجيب تاخمي 1000 :
بقيمة  10درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نجيب تاخمي عنوانه(ا)
رقم  ’101زنقة جنرال فوكني’ 21000
دييجن’  21000ديجن فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب تاخمي عنوانه(ا)
رقم  ’101زنقة جنرال فوكني’ 21000
دييجن’  21000ديجن فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .137554
680I
KAMA SERVICE

TOUMRRAS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم  2إقامة أميرة سيدي بنور
 ،24350 ،سيدي بنور املغرب
TOUMRRAS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم  249تجزئة األنوار
سيدي بنور  24350 -سيدي بنور
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3363

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TOUMRRAS IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  - :منعش
عقاري
 بيع مواد البناء تجزيئ االرا�ضي .عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي رقم  249تجزئة األنوار
سيدي بنور  24350 -سيدي بنور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محماد ايت ال�سي 850 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة فاطمة ايت ال�سي 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محماد ايت ال�سي
عنوانه(ا)  124تجزئة األنوار سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب.
السيدة فاطمة ايت ال�سي
عنوانه(ا)  116تجزئة األنوار سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محماد ايت ال�سي
عنوانه(ا)  124تجزئة األنوار سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب
السيدة فاطمة ايت ال�سي
عنوانه(ا)  116تجزئة األنوار سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .135
681I
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BUREAU ESSOUFYANI

TILA BABIH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
HAY ESSALAM AVENUE
PRINCE MOULAY ABDELLAH
RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
 TiLa Babihشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املستقبل شارع الشرفاء رقم - 71
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
42435
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TiLa :
.Babih
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
املالبس بالجملة وبالتقسيط -
صناعة وتصميم املو�ضى  -التجارة
العامة  -االستيراد والتصدير....
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املستقبل شارع الشرفاء رقم - 71
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء ببيه :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة .

السيدة فاطمة الزهراء ببيه :
 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء ببيه
عنوانه(ا) حي املسيرة الخضراء زنقة
 09رقم  26القصر الكبير 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء ببيه
عنوانه(ا) حي املسيرة الخضراء زنقة
 09رقم  26القصر الكبير 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2260/2022
682I
AGENCE IMMOBILIERE OLYMPIA

AGENCE IMMOBILIERE
OLYMPIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AGENCE IMMOBILIERE
OLYMPIA
طنجة البالية زنقة شاطئ ماالباطة
رقم  1طنجة  ،90000 ،طنجة
املغرب
AGENCE IMMOBILIERE
 OLYMPIAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة
البالية زنقة ماالباطة رقم  1طنجة -
 90000طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.109609
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد الفقير
التمسماني  30حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة السيد (ة)
وئام الفقير التمسماني بتاريخ 17
يونيو .2022
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تفويت السيد (ة) محمد الفقير
التمسماني  20حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة السيد (ة)
بدر مسعود بتاريخ  17يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .7072
683I
ANDERSEN CONSULTING

GPM HOLDING SA
شركة املساهمة

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

ANDERSEN CONSULTING
RUE DE GRENADE, PARC 29
BROOKS ، 90030، TANGER
MAROC
« GPM HOLDING SAشركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية
شارع وجدة وشارع طانطان اقامة
بيرال اوفيسيناس الطابق  12الشقة
رقم  90000 - 60طنجة املغرب.
«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.91523
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تقرر
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة خالل
السنوات املالية التالية:
 2022 2023 2024ن
األشخاص املعنويو :
« LEGIO CAPITAL SAشركة
املساهمة» بصفتها عضو مجلس
اإلدارة والكائن مقرها االجتماعي
ب 148 : :شارع مهدي بن بركة رقم
 3حي رياض 10100 ،رباط املغرب
واملسجلة بالسجل التجاري تحت
رقم156437 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  05يوليوز
 2022تحت رقم .255470
684I

COMPTAFFAIRES

ERAMI

إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
EL WAFA RUE EL JAHID
RESIDENCE ZOHOUR
IMM 144 1er ETAGE N°2
MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
« ERAMIشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :الحي
الصناعي الجنوب الغربي رقم 73
املحمدية  20800 -املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.3229
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  1هبة حصص :الذي
ينص على مايلي :قرر الجمع العام
بأن السيد دنييل برنارد روني لوكلير
هبة  3750من الحصص اإلجتماعية
إلى ابنه السيد اوريليان نجم الدين
لوكلير
قرار رقم  2هبة حصص :الذي
ينص على مايلي :قرر الجمع العام
بأن السيد دنييل برنارد روني لوكلير
هبة  3750من الحصص اإلجتماعية
إلى ابنه السيد اندي يوسف لوكلير
قرار رقم  3تجديد تعيين املسير:
الذي ينص على مايلي :تجديد تعيين
السيد دنييل برنارد روني لوكليركمسير
للشركة ملدة غير محددة
قرار رقم  4تحيين النظام األسا�سي
للشركة :الذي ينص على مايلي :قرر
الجمع العام تحيين النظام األسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تأسيس رأس املال
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأس املال.
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 األسماء الشخصية والعائليةتم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  20وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنعلي محمد عنوانه(ا)
يوليوز  2022تحت رقم .1393
 685Iعمارة  25شقة  12الطابق  4زنقة
جمال الدين األفغاني 50000
مكناس املغرب.
MEKNES CONTROLE SARL-AU
السيد بنعلي رشيد عنوانه(ا) 458
RM-BOCADILLO
تجزئة مستاري هرهورة  50000تمارة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
 MEKNES CONTROLE SARL-AUومواطن مسيري الشركة:
AV.HAROUNE ERRACHID
السيد بنعلي محمد عنوانه(ا)
 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.Nعمارة  25شقة  12الطابق  4زنقة
 MEKNES ، 50000، MEKNESجمال الدين األفغاني 50000
مكناس املغرب
MAROC
السيد بنعلي رشيد عنوانه(ا) 458
 RM-BOCADILLOشركة ذات
تجزئة مستاري هرهورة  50000تمارة
املسؤولية املحدودة
املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3زنقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
آسفي رقم  2م.ج  50000 -مكناس التجارية بمكناس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2651
املغرب
686I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
7P CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
MIRLEFT HOLIDAY
56723
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 01أبريل  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
7P CONSEIL
املحدودة باملميزات التالية:
شقة رقم  04رقم  74زاوية شارع
شكل الشركة  :شركة ذات
فرحت حشاد وشارع غاندي حي
املسؤولية املحدودة.
القدس  ،80000 ،اكادير املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند  MIRLEFT HOLIDAYشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RM- :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
.BOCADILLO
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :سناك.
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك
عنوان املقر االجتماعي  3 :زنقة ج 2رقم  69حي الداخلة 80000 -
آسفي رقم  2م.ج  50000 -مكناس
اكادير املغرب
املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  :املغرب سنة .
رقم التقييد في السجل التجاري :
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
52119
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد بنعلي محمد  500 :حصة  13يوليوز  2022تم إعداد القانون
بقيمة  100درهم للحصة .
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
السيد بنعلي رشيد  500 :حصة محدودة ذات الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة .
باملميزات التالية:

14621

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. MIRLEFT HOLIDAY
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
السياحي.
عنوان املقر االجتماعي  :بلوك ج2
رقم  69حي الداخلة  80000 -اكادير
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن نشاط 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن نشاط عنوانه(ا)
بلوك ج 2رقم  69حي الداخلة
 80000اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن نشاط عنوانه(ا)
بلوك ج 2رقم  69حي الداخلة
 80000اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .111982
687I
7P CONSEIL

OCÉAN SPORT ET TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

7P CONSEIL
شقة رقم  04رقم  74زاوية شارع
فرحت حشاد وشارع غاندي حي
القدس  ،80000 ،اكادير املغرب
OCÉAN SPORT ET TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 790لكويرة  80000 -اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
51589
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 :
. OCÉAN SPORT ET TOURS
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
السياحي.
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 790لكويرة  80000 -اكادير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة250.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد صحبي بن فرج املحرزي
 2.500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد صحبي بن فرج املحرزي
عنوانه(ا) رقم  36بلوك  10حي
لصناعي  80000اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة محسن عنوانه(ا)
رقم  36بلوك  10حي لصناعي 80000
اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  01يونيو
 2022تحت رقم .110082
688I

الجريدة الرسمية

14622
SLASH COMPTA

HNBC GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SLASH COMPTA
LOT LA GARE N°74 RDC ،
20800، MOHAMMEDIA
MAROC
 HNBC GROUPشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األول فيال أيوب رقم  44أوكالبتوس.
  28800املحمدية املغرب.تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11373
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يناير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«الطابق األول فيال أيوب رقم 44
أوكالبتوس 28800 - .املحمدية
املغرب» إلى «مكتب رقم د 40الطابق
 6تجزئة سونترال بارك عمارة د -
 28800املحمدية املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  23يونيو
 2022تحت رقم .1165
689I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23يوليوز  2019تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) LDMH
GROUP SARL AU LDMH
 GROUP SARL AU 100حصة
اجتماعية من أصل  100حصة
لفائدة السيد (ة) وليد الخراساني
بتاريخ  23يوليوز .2019
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21
شتنبر  2020تحت رقم .1101
690I
فيتك بيلدينك

STE RED EXPERT CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيتك بيلدينك
شارع محمد السادس،املنطقة
السياحية،لؤلؤة مراكش،تغ،7رقم
 ،40000 ، 79مراكش املغرب
STE RED EXPERT CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
يعقوب املنصور شقة رقم  6عمارة
 40000 - 3مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127431
SLASH COMPTA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ASSURISMO
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تفويت حصص
شكل الشركة  :شركة ذات
SLASH COMPTA
املسؤولية املحدودة.
LOT LA GARE N°74 RDC ،
تسمية الشركة متبوعة عند
20800، MOHAMMEDIA
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
MAROC
 ASSURISMOشركة ذات مسؤولية .RED EXPERT CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز  - :التدريب
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  44فيال والدروس الخصوصية والتحضير
لالمتحانات
أيوب حي أوكالبتيس 28800 -
 االستشارة االدارية.املحمدية املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
يعقوب املنصور شقة رقم  6عمارة
 40000 - 3مراكش املغرب.
.20469
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 103
شارع الدرفوفي  60000 -وجدة
املغرب .
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.37869
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الفتاح
بنخدة  500حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) عبد الوهاب سليماني بتاريخ 26
ماي .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2823
692I

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نبيل تكيوط  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة سارة الدرهاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيل تكيوط عنوانه(ا) 79
اللئ مراكش شارع محمد  6املنطقة
السياحية اكدال  40000مراكش
املغرب.
السيدة سارة الدرهاوي عنوانه(ا)
عرصة باطا اقامة  3شقة رقم 6
شارع يعقوب املنصور 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
FIRST FABRIC
السيد نبيل تكيوط عنوانه(ا) 79
FIRST FABRIC
اللئ مراكش شارع محمد  6املنطقة
إعالن متعدد القرارات
السياحية اكدال  40000مراكش
FIRST FABRIC
املغرب
 2زاوية زنقة أبو بكر البقالني وشارع
ي
السيدة سارة الدرهاو عنوانه(ا) الجزائر الطابق التالت شقة رقم
عرصة باطا اقامة  3شقة رقم 6
 11أنفا الدارالبيضاء ،20070 ،
شارع يعقوب املنصور 40000
الدارالبيضاء املغرب
مراكش املغرب
« FIRST FABRICشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
الوحيد»
 2022تحت رقم .137794
وعنوان مقرها االجتماعي 2 :زاوية
691I
زنقة أبو بكر البقالني وشارع الجزائر
الطابق التالت شقة رقم  11أنفا -
NEOXIS CONSULTING
 20070الدارالبيضاء املغرب.
صوبن لوك كار
«إعالن متعدد القرارات»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري:
الشريك الوحيد
.515697
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFIاملؤرخ في  04يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
ETAGE 1 OUJDA ، 60000،
قرار رقم  :1الذي ينص على
OUJDA MAROC
مايلي :بيع جميع حصص الشركة إلى
صوبن لوك كار شركة ذات
السيد داسوكين محمد ٫رقم البطاقة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوطنية ب ه .476457
الوحيد
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قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد السيد داسوكين
محمد و إستقالة املسير القديم
السيد الناجي يونس
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
نقل املقر الرئي�سي للشركة إلى العنوان
الثالي 2 :زاوية زنقة أبو بكر البقالني
وشارع الجزائر الطابق التالت شقة
رقم  11أنفا الدارالبيضاء
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعديل النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :5الذي ينص على
مايلي :نقل املقر الرئي�سي للشركة
من العنوان :حي النور زنقة  7رقم
 78سيدي عثمان الدار البيضاء،
إلى العنوان الثالي 2 :زاوية زنقة
أبو بكر البقالني وشارع الجزائر
الطابق التالت شقة رقم  11أنفا
الدارالبيضاء
بند رقم  :6/7الذي ينص على
مايلي :جميع املساهمات االجتماعية
* *1000أصبحت في ملك السيد
داسوكين محمد٫رقم البطاقة
الوطنية ب ه 476457
بند رقم  :10الذي ينص على
مايلي :تعيين مسير جديد السيد
داسوكين محمد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم / 23188
.830377
693I
7P CONSEIL

WASSIM TOURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

7P CONSEIL
شقة رقم  04رقم  74زاوية شارع
فرحت حشاد وشارع غاندي حي
القدس  ،80000 ،اكادير املغرب
WASSIM TOURS

الجريدة الرسمية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم15
مكرر عمارة ف القصر البلدي -
 80000اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
51909
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.WASSIM TOURS
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
السياحي.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم15
مكرر عمارة ف القصر البلدي -
 80000اكادير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نصر الدين توامي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نصر الدين توامي
عنوانه(ا) مرسيليا  13002مرسيليا
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نصر الدين توامي
عنوانه(ا) مرسيليا  13002مرسيليا
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .110497
694I

14623
7P CONSEIL

AMOUDDOU REISEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

7P CONSEIL
شقة رقم  04رقم  74زاوية شارع
فرحت حشاد وشارع غاندي حي
القدس  ،80000 ،اكادير املغرب
 AMOUDDOU REISENشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول زنقة  823رقم  31املسيرة -
 80000اكادير املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.35033
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«الطابق االول زنقة  823رقم 31
املسيرة  80000 -اكادير املغرب»
إلى «الطابق الثاني شارع الحنصالي
رقم  92حي بوركان  80000 -اكادير
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .111971
695I

رقم التقييد في السجل التجاري
.2733
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد STATION
 BALALOمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
اوالد ادريس الطريق الوطنية رقم
 09محاميد الغزالن  47900 -زاكورة
املغرب نتيجة ل  :التوقف عن مزاولة
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد
ادريس الطريق الوطنية رقم 09
محاميد الغزالن  47900 -زاكورة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد سالم الفياللي
و عنوانه(ا) قصر بني صبيح 47900
زاكورة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بزاكورة بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .15
696I

zagora consulting sarl

STATION BALALO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

zagora consulting sarl
رقم 119شارع محمد الخامس ،
 ،47900زاكورة املغرب
 STATION BALALOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد
ادريس الطريق الوطنية رقم 09
محاميد الغزالن  47900 -زاكورة
املغرب.
حل شركة

FLASH ECONOMIE

AVCI USTA INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AVCI USTA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها اإلجتماعي  26:شارع مرس
سلطان  ،الشقة  3الطابق  - 1الدار
البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
549257
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
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 توسيع النشاط اإلجتماعيشكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة
للشركة
تسمية الشركةAVCI USTA :
 تعديل القانون األسا�سيINVEST
تم اإليداع القانوني في املحكمة
غرض الشركة بإيجاز :
التجارية بالدار البيضاء في يوم
 منفذ املشروبات. 27/06/2022تحت رقم830955
مقتطف من أجل إشهار.
 استيراد وتصدير وتوزيع698I
واستغالل البن.
 القيام بكافة األنشطة التجاريةFLASH ECONOMIE
والعمليات التجارية.
CASA GRAINS
 التوزيع والتمثيل التجاري.شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
توسيع نشاط الشركة
مرس سلطان ،الشقة  3الطابق - 1
CASA GRAINS
الدار البيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املدة التي تأسست من أجلها
رأسمالها 25.000.000:درهم
الشركة  99 :سنة
مقرها اإلجتماعي :زاوية زنقة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم الى  1000حصة الكارة و زنقة الكابتن فياليني  -الدار
البيضاء
كالتالي:
السيد  500 :HAYATI Avciرقم التقييد في السجل التجاري:
122303
حصة
بمقت�ضى الجمع العام للشركاء
السيد  500 :USTA Aslanحصة
األسماء الشخصية والعائلية املؤرخ بتاريخ  18ماي  2010قرر
ما يلي:
ومواطن مسيري الشركة:
لالنضمام إلى نشاط الشركة
السيد HAYATI Avci
ألنشطة «الدواجن وتربية وتجارة
السيد USTA Aslan
تم اإليداع القانوني باملحكمة املوا�شي والزراعة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
يوليوز  2022تحت رقم .830674
 697Iماي  2010تحت رقم 355127
699I
FLASH ECONOMIE

FLAVOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

« الشركة فالفور »
شركة ذات مسؤولية محدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
58385
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
يوم  2022/06/27قرر مساهمي
الشركة املسماة « فالفور» شركة
ذات مسؤولية محدودة رأسمالها
 120.000 ,00درهم التي يقع مقرها
الرئي�سي في  -الدار البيضاء  ,22 ،زنقة
مالك إبن املورحيل ما يلي:

CABINET RSF SARL

OKRA AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
CABINET RSF SARL
RESIDENCE EL YOSR, AV DES
FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC
 OKRA AGRIشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
صوفيا  82حي انس  3اقامة خنساء
محل رقم  30000 - 1فاس املغرب.
حل شركة

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

رقم التقييد في السجل التجاري
.57353
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 OKRA AGRIمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي تجزئة صوفيا  82حي انس
 3اقامة خنساء محل رقم 30000 - 1
فاس املغرب نتيجة ل  :غياب الطلب.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
صوفيا  82حي انس  3اقامة خنساء
محل رقم  30000 - 1فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) عادل بناني و عنوانه(ا)
 73تجزئة ايت سقاطو  2اقامة اهال
الشقة  8الطابق الثالث م ج 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  12يناير
 2022تحت رقم .157
700I

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 DELIVERY 4 YOUمبلغ رأسمالها
 20.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي سيدي غانم رقم 484
مكتب رقم  40000 - 14مراكش
املغرب نتيجة ل  :تداعيات كورونا
توجهات أخرى.
و حدد مقر التصفية ب سيدي
غانم رقم  484مكتب رقم  14مكرر
سيدي غانم  40000مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) حاتم السفياني و
عنوانه(ا) حي طرابلس زنقة  6رقم
 20000 2الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :سيدي
غانم رقم  484مكتب رقم  14مكرر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .5778
701I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

DELIVERY 4 YOU

GENOME EDUCATION
‹ ‹PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU
IMMEUBLE 104 N° 3
LOTISSEMENT IGUIDER
2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 DELIVERY 4 YOUشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
غانم رقم  484مكتب رقم - 14
 40000مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.115853

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU
IMMEUBLE 104 N° 3
LOTISSEMENT IGUIDER
2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC
‘ GENOME EDUCATION ‘PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة
في مجمع حبوس,2عمارة أ,شقة رقم
,21الطابق  5شارع عالل الفا�سي
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

رقم التقييد في السجل التجاري :
124417
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.‘ GENOME EDUCATION ‘PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
التعليم الحر للمستوى اإلعدادي و
الثانوي..
عنوان املقر االجتماعي  :مساكنة
في مجمع حبوس,2عمارة أ,شقة رقم
,21الطابق  5شارع عالل الفا�سي
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة مونتيبو ‘بريفي’ عنوانه(ا)
تجزئة امين رقم  8تاركة 40000
مراكش املغرب.
السيدة بنكيران سكينة عنوانه(ا)
تجزئة فريدة رقم  65تاركة 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرايبي أسامة عنوانه(ا)
تجزئة فريدة رقم  65تاركة 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  08أبريل
 2022تحت رقم .134632
702I

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها GOLD :
.FISH SOUTH SAHARA
غرض الشركة بإيجاز  :الصيد
البحري
تصدير واستراد املنتجات البحرية
بيع االسماك بالجملة والتقسط.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
اكفول رقم  08حي خط الرملة 01
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نورالدين دوبال عنوانه(ا)
بلوك ب رقم  876تجزئة انزا العليا
انزا اكادير  80000اكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نورالدين دوبال عنوانه(ا)
بلوك ب رقم  876تجزئة انزا العليا
انزا اكادير  80000اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25أبريل
 2022تحت رقم .1163
704I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU
السيد العتابي رشيد 1.000 :
« SKYCREW TRAINING
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
CENTER «PRIVE
 األسماء الشخصية والعائليةشركة ذات مسؤولية محدودة ذات وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد العتابي رشيد عنوانه(ا) 8
تأسيس شركة
شارع دتوليب أوبيروسبرغن 67205
 YATEK AUDIT & CONSEIL SARLأوبيروسبرغن فرنسا.
AU
األسماء الشخصية والعائلية
IMMEUBLE 104 N° 3
ومواطن مسيري الشركة:
LOTISSEMENT IGUIDER
السيد العتابي رشيد عنوانه(ا)
2 ROUIDATE ، 40000،
شارع دتوليب أوبيروسبرغن 67205
MARRAKECH MAROC
أوبيروسبرغن فرنسا
« SKYCREW TRAINING CENTER
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 «PRIVEشركة ذات مسؤولية
التجارية بمراكش بتاريخ  13يونيو
محدودة ذات الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .136717
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ب
703I
س م بين الجرادي رقم  24أ املسيرة
 40000 3مراكش املغرب
MOUNYA
تأسيس شركة ذات مسؤولية
GOLD FISH SOUTH
محدودة ذات الشريك الوحيد
SAHARA
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
126375
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 06يونيو  2022تم إعداد القانون
MOUNYA
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
RUE MY RACHID LAAYOUNE ،
محدودة ذات الشريك الوحيد
70000، LAAYOUNE MAROC
باملميزات التالية:
GOLD FISH SOUTH SAHARA
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الوحيد.
Fiducia Agency Khouribga
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  « :اكفول رقم  08حي خط الرملة 01
BOU.ROCH
العيون  70000 -العيون املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SKYCREW TRAINING CENTER
تعيين مسير جديد للشركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
.«PRIVE
Fiducia Agency Khouribga
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز - :مركز
تدريب خاص بمضيفي الطائرات رقم التقييد في السجل التجاري :
 42شارع موالي يوسف شقة ، 66
 ،25000خريبكة املغرب
41357
التجارية.
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في  BOU.ROCHشركة ذات املسؤولية
 تدريب إلكتروني عن بعد..عنوان املقر االجتماعي  :اقامة ب  21أبريل  2022تم إعداد القانون
املحدودة
س م بين الجرادي رقم  24أ املسيرة األسا�سي لشركة ذات مسؤولية وعنوان مقرها اإلجتماعي  3شارع
فلسطين حي القدس  2ش 2
محدودة ذات الشريك الوحيد
 40000 3مراكش املغرب.
خريبكة  25000خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
تعيين مسير جديد للشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة .
رقم التقييد في السجل التجاري
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤولية محدودة ذات الشريك
درهم ،مقسم كالتالي:
4999
الوحيد.
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) رشدي
محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  01يوليوز
 2022تحت رقم .516
705I
CABINET RSF SARL

SECHAGE ANNOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET RSF SARL
RESIDENCE EL YOSR, AV DES
FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC
 SECHAGE ANNORشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
املساكين جماعة املهاية 50000 -
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
56787
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 :
.SECHAGE ANNOR
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
الكرطون
تحضير وتجهيز وحفظ الفواكه
والخضروات
استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
املساكين جماعة املهاية 50000 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
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السيد عالل بوشنافي عنوانه(ا)
حي الفتح املهاية  50000مكناس
املغرب.
السيد حمزة بوشنافي عنوانه(ا)
رقم  10تجزئة باب السالم طريق عين
الشقف  30000فاس املغرب.
السيد عثمان بوشنافي عنوانه(ا)
 39تجزئة سيبرنور  3شارع ابن
الخطيب  30000فاس املغرب.
السيد محمد بوشنافي عنوانه(ا)
 39تجزئة سيبرنور  3شارع ابن
الخطيب  30000فاس املغرب.
السيد بالل بوشنافي عنوانه(ا)
رقم  10د تجزئة باب السالم طريق
عين الشقف  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالل بوشنافي عنوانه(ا)
حي الفتح املهاية  50000مكناس
املغرب
السيد حمزة بوشنافي عنوانه(ا)
رقم  10تجزئة باب السالم طريق عين
الشقف  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .2731
706I

مبلغ رأسمال الشركة400.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املختار بوشنافي 2.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة فاطمة الروزي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة زبيدة الصالحي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة مريم بوشنافي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة فاطمة الزهراء بوشنافي :
 200حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيدة سمية بوشنافي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عالل بوشنافي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد حمزة بوشنافي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عثمان بوشنافي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد بوشنافي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بالل بوشنافي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املختار بوشنافي عنوانه(ا)
رقم  11زنقة بلنسية حي املرينيين
ليراك  30000فاس املغرب.
AMOURI CONSULTING
السيدة فاطمة الروزي عنوانه(ا)
MYSTUDY SARL AU
رقم  10د تجزئة باب السالم طريق
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
عين الشقف  30000فاس املغرب.
الشريك الوحيد
السيدة زبيدة الصالحي عنوانه(ا)
تأسيس شركة
 39تجزئة سيبرنور  3شارع ابن
AMOURI CONSULTING
الخطيب  30000فاس املغرب.
Fès Lotissement Belair 2
السيدة مريم بوشنافي عنوانه(ا)
رقم  10د تجزئة باب السالم طريق Dokkarat Bureau 2 Immeuble
Espace Bureaux des Champs،
عين الشقف  30000فاس املغرب.
30000، FES MAROC
السيدة فاطمة الزهراء بوشنافي
MYSTUDY SARL AU
عنوانه(ا) فيال رقم  10تجزئة باب
شركة ذات مسؤولية محدودة
السالم طريق عين الشقف 30000
ذات الشريك الوحيد
فاس املغرب.
السيدة سمية بوشنافي عنوانه(ا) وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
رقم  10د تجزئة باب السالم طريق  10شارع بدر ليدو  30000قطاع 15
  30000فاس املغربعين الشقف  30000فاس املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
71567
بمقت�ضى عقد حر 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 :
.MYSTUDY SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  • :التدريب
املنهي للراشدين  ،والدخول في الحياة
العملية ؛
• التدريب الحضوري وعبر
اإلنترنت في مجاالت التمويل
وتكنولوجيا املعلومات والتسويق
الرقمي واإلدارة والتشغيل اآللي
للمكاتب.
• تدريس التخصصات الرياضية
وأنشطة أوقات الفراغ.
• دروس متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
 10شارع بدر ليدو  30000قطاع 15
  30000فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بهيجة بوعياد 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة بهيجة بوعياد 100 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بهيجة بوعياد عنوانه(ا)
محل رقم  10شارع بدر ليدو 30000
قطاع  30000 15فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيدة بهيجة بوعياد عنوانه(ا)
محل رقم  10شارع بدر ليدو 30000
قطاع  30000 15فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25فبراير
 2022تحت رقم .1042
707I
MH CONSEIL

DENIZ FRIGO CLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

MH CONSEIL
LOT VIADICCI RES RANIA IMM
F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC
 DENIZ FRIGO CLIMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مباركة
مجموعة  8رقم  5طابق االول
سيدي البرنو�صي الدار البيضاء -
 20600الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2408
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28يونيو  2021تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد DENIZ FRIGO
 CLIMمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
مباركة مجموعة  8رقم  5طابق االول
سيدي البرنو�صي الدار البيضاء -
 20600الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :أزمة مالية .
و حدد مقر التصفية ب حي مباركة
مجموعة  8رقم  5طابق االول سيدي
البرنو�صي الدار البيضاء 20600 -
الدار البيضاء املغرب.

و عين:
ازين و
السيد(ة) سيريف
عنوانه(ا) تجزئة كاليفورنيا عمارة
د الطابق االول رقم  1عين حرودة
املحمدية  20630املحمدية املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :حي مباركة مجموعة  8رقم  5طابق
االول سيدي البرنو�صي الدار البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يناير  2022تحت رقم .809172
708I
EK AGRICULTURE

ISTIHLAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

EK AGRICULTURE
RESIDENCE CHAIMAE 25
AVENUE MOULAY YOUSSEF
TANGER، 90000، TANGER
MAROC
 ISTIHLALشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ساحة
املدينة إقامة النهضة الطابق  1رقم
ب 1طنجة  90000 -طنجة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.18681
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2011تقرر حل
 ISTIHLALشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
ساحة املدينة إقامة النهضة الطابق
 1رقم ب 1طنجة  90000 -طنجة
املغرب نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:
السيد(ة) عبد السالم خراز
و عنوانه(ا) دوار بليونش تغرامت
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  10ماي  2011وفي ساحة
املدينة إقامة النهضة الطابق  1رقم
ب 1طنجة  90000 -طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  10ماي
 2011تحت رقم .2216
709I
ML EXPERTS

AC DIVERTISSEMENT
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
GHANDI MALL BD GHANDI
IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،
20000، CASABLANCA MAROC
« AC DIVERTISSEMENTشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي، 40 :
شارع املقاومة  ،الطابق السابع ،
رقم  - - 120الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.511839
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد محمد أمين الشرابي
من مهامه كمسير للشركة.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد مهدي التازي
املغربي الجنسية والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم BE678972
كمسير للشركة بأثر فوري ولفترة غير
محدودة ؛
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل ثالثمائة وستين ( )360حصة
من رأس مال الشركة من قبل السيد
محمد أمين الشريبي إلى السيد مهدي
التازي والسيدة مريم الشرقاوي
املرسلي.
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:

تغيير الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم & :الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
يونيو  2022تحت رقم .829382
710I
ML EXPERTS

PROLIGHT LIVING
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS
GHANDI MALL BD GHANDI
IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،
20000، CASABLANCA MAROC
« PROLIGHT LIVINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي ,6 :شارع
التبري ,غاندي مول  - -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.420361
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  23ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 استمرارية نشاط الشركة رغمالخسائر املتراكمة الى نهاية السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر .2021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم & :الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
يونيو  2022تحت رقم .829381
711I
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Auditax Maroc
تعيين مدير عام
AVERDA MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.435105
تعيين مسير جديد للشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
Auditax Maroc
املؤرخ في  19ماي 2022
bd Mohamed Zerktouni ,219
تقرر تعيين السيد(ة) فهد
ang. bd Roudani 2°ét. bur.
كاسمي مديرا عاما لشركة AVERDA
n°22, 20330 Bd Brahim
ENVIRONMENTAL SERVICES
 CASABLANCA Roudani, Casablanca ، 20330،بتاريخ  19ماي
CASABLANCA Maroc
2022
 Averda Marocشركة ذات
وتتمثل الصالحيات املخولة فيما
املسؤولية املحدودة
يلي :االدارة العامة للشركة
شارع
213
وعنوان مقرها اإلجتماعي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عبد املومن  ،تقاطع شارع أنوال ،
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
مدخل س  ،مكتب رقم  ، 11الطابق
يوليوز  2022تحت رقم .830290
الثالث  20042 -الدار البيضاء
713I
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
Auditax Maroc
رقم التقييد في السجل التجاري
Averda CASA
.233107
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تعيين مسير جديد للشركة
املؤرخ في  19ماي  2022تم تعيين
Auditax Maroc
مسير جديد للشركة السيد(ة)
bd Mohamed Zerktouni ,219
كاسمي فهد كمسير وحيد
ang. bd Roudani 2°ét. bur.
تبعا لقبول استقالة املسير.
n°22, 20330 Bd Brahim
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Roudani, Casablanca ، 20330،
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
CASABLANCA Maroc
يوليوز  2022تحت رقم .830240
 Averda CASAشركة ذات
712I
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
Auditax Maroc
 AVERDA ENVIRONMENTALاملومن  ،تقاطع شارع أنوال  ،مدخل
س  ،مكتب رقم  ، 11الطابق الثالث
SERVICES CASABLANCA
  20042الدار البيضاء املغرب.تعيين مدير عام
تعيين مسير جديد للشركة
Auditax Maroc
رقم التقييد في السجل التجاري
bd Mohamed Zerktouni ,219
.310775
ang. bd Roudani 2°ét. bur.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
n°22, 20330 Bd Brahim
 Roudani, Casablanca ، 20330،املؤرخ في  19ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
CASABLANCA Maroc
 AVERDA ENVIRONMENTALكاسمي فهد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
 SERVICES CASABLANCAشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املساهمة
وعنوان مقرها االجتماعي انافي كولد ،التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
زاوية زنقة كوريوندروزنقة تيلول ،يوليوز  2022تحت رقم .830241
714I
إيبودروم  - -الدار البيضاء املغرب.
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fd telecom
السيد فيصل الدقاقي عنوانه(ا)
FD TELECOM
 141تجزئة الحرية  28810املحمدية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
fd telecom
السيد فيصل الدقاقي عنوانه(ا)
 141 res salma rue 16 n 9 imm a7 sidiتجزئة الحرية  28810املحمدية
 moumen ، 20400، Casablancaاملغرب
maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 FD TELECOMشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
مسؤولية محدودة ذات الشريك
يونيو  2022تحت رقم .827639
الوحيد
715I
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاء
CABINET BOUZIDI
الزنقة  01الرقم  25طبق - 01
 20400الدار البيضاء املغرب
LWEDIMMO
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125
546609
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في الناظور  ،62000 ،الناظور املغرب
 16ماي  2022تم إعداد القانون
 LWEDIMMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أمير
سيدي محمد زنقة  113رقم - 2
باملميزات التالية:
 62000ناظور املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املحدودة
الوحيد.
ي
تسمية الشركة متبوعة عند رقم التقييد في السجل التجار :
24381
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FD :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
.TELECOM
غرض الشركة بإيجاز  13 TRAVAUX :يونيو  2022تم إعداد القانون
 .DIVERS ET CONSTRUCTIONSاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :حي الوفاء املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الزنقة  01الرقم  25طبق - 01
املسؤولية املحدودة.
 20400الدار البيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
املدة التي تأسست من أجلها
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة.LWEDIMMO 100.000 :
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فيصل الدقاقي  1.000 :عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية أمير سيدي محمد زنقة  113رقم - 2 62000ناظور املغرب.
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة750.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زموري محمد 5.445 :
بقيمة  100درهم.
السيد زموري منير  2.055 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زموري محمد عنوانه(ا)
شارع أمير سيدي محمد زنقة 113
رقم  62000 2ناظور املغرب.
السيد زموري منير عنوانه(ا)
شارع أمير سيدي محمد زنقة 113
رقم  62000 2ناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زموري محمد عنوانه(ا)
شارع أمير سيدي محمد زنقة 113
رقم  62000 2ناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  27يونيو
 2022تحت رقم .1605
716I
LAS DONAS TRANS

MAGHREB OCEAN FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

LAS DONAS TRANS
NAHJ LAKRIKOU N°324
LAAYOUNE NAHJ LAKRIKOU
N°324 LAAYOUNE، 70000،
 LAAYOUNEاملغرب
MAGHREB OCEAN FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي WAKALA
 1 BLOC F N° 624 3eme ETAGE.70000 LAAYOUNE MAROC
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.36277
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  12يوليوز
 2022تم رفع رأسمال الشركة

بمبلغ قدره « 9.000.000درهم»
أي من « 1.000.000درهم» إلى
« 10.000.000درهم» عن طريق
 :رفع القيمة اإلسمية لألسهم
املوجودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .2186/2022
717I
KAMAR BENOUNA

LA MAROCAINE FOOD
 »FORWARDING «LM2Fش
م م دات مساهم وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
LA MAROCAINE FOOD
 »FORWARDING «LM2Fش م
م دات مساهم وحيد شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كرين
اوفيس ملتقى طريق الجديدة و
شارع عبد الرحيم بوعبيد الطابق
الثالث مكتي رقم 20250 - 15
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549741
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
LA MAROCAINE
FOOD
 »FORWARDING «LM2Fش م م
دات مساهم وحيد .
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
وسائل النقل املتعلقة بالنقل و
الخدمات اللوجسيسية مثل
 ادارة نقل البضائع بجميعاشكالها على الصعيدين الوطني و
الدولي
 لجنة وتنضيم الخدمات الدولية تعشير البضائع للالخرين النقل الوطني عن طريق البر والسكك الحديدية
 الوساطة و هيئة النقلتنضيم النقل بشكل عام و على
وجه الخصوص تاجير الطائرات و
الشاحنات في النقل البري الدولي.
املساعدة في التقاعد لجميع عمليات
التعشير الجمركي و االجراءات االخرى
و بشكل اعم جميع الخدمات تجمع
الخدمات و تفكيك عبور جميع
البضائع تحت درجة حرارة مجمدة
اوغير دلك عن طريق البر او الجو.
عنوان املقر االجتماعي  :كرين
اوفيس ملتقى طريق الجديدة و شارع
عبد الرحيم بوعبيد الطابق الثالث
مكتي رقم  20250 - 15الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة LA MAROCAINE
FRIGORIFIQUE
ET
DE
LOGISTIQUE « L.M.F.L» : 10.000
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

14629

الشركة LA MAROCAINE
FRIGORIFIQUE
ET
DE
 »LOGISTIQUE « L.M.F.Lعنوانه(ا)
 62ملتقى طريق الجديدة و عبد
الرحيم بوعبيد  20250الدارالبضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الورابي فاطمة الزهراء
عنوانه(ا)  127-129طريق ازمور حي
الهناء  20200الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .831089
718I
STE DOMICILE CONSEIL

STE LA SÈVE DE L›ORIENT
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
 ،AV MED V ، 35100جرسيف
املغرب
STE LA SÈVE DE L’ORIENT
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ايموزار كندر عمارة حجوبي 35100
جرسيف  35100 -جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
2353
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02يونيو  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 :
. LA SÈVE DE L’ORIENT SARL

الجريدة الرسمية

14630

غرض الشركة بإيجاز  - :الجمع
بين التقنيات الصناعية والزراعية
 تسويق املنتجات النباتية الطبيةوالعطرية
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
ايموزار كندر عمارة حجوبي 35100
جرسيف  35100 -جرسيف املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة45.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جواد اني�سي  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سهام بنشابة  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مصطفى بودباغ 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد اني�سي عنوانه(ا)
رقم  19اقامة ليفوجير افران 53000
افران املغرب.
السيدة سهام بنشابة عنوانه(ا)
 25اقامة دالية تجزئة بريستيجيا
طابق  6ملعب الخيل م ج فاس
 30000فاس املغرب.
السيد مصطفى بودباغ عنوانه(ا)
حي حرشة عراس جرسيف 35100
جرسيف املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى بودباغ عنوانه(ا)
حي حرشة عراس جرسيف 35100
جرسيف املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .1352/2022
719I
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FINANCE CENTER
السيدة سهام الزين  500 :حصة
 CYCLING ARABIA EVENTSبقيمة  100درهم للحصة .
السيد عمر عسالي  500 :حصة
& MEDIA
بقيمة  100درهم للحصة .
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 األسماء الشخصية والعائليةتأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
FINANCE CENTER
السيدة سهام الزين عنوانه(ا) حي
AV ALLAL EL FASSI N° 598
 CM UNITE 5 MARRAKECH ،النسيم عمارة  130رقم 20000 11
 40000، MARRAKECH MAROCالدار البيضاء املغرب.
السيد عمر عسالي عنوانه(ا)
& CYCLING ARABIA EVENTS
حي النسيم تجزئة النسيم عمارة
 MEDIAشركة ذات املسؤولية
 130رقم  20000 11الدار البيضاء
املحدودة
املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
األسماء الشخصية والعائلية
البركة ب ركن زنقة الحرية و زنقة
طارق ابن زياد طابق ثالث شقة رقم ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر عسالي عنوانه(ا) حي
 12كيليز  40000 -مراكش املغرب
النسيم تجزئة النسيم عمارة 130
تأسيس شركة ذات املسؤولية
رقم  20000 11الدار البيضاء املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري :
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
127441
 2022تحت رقم .137800
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
720I
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
y.o.r.comptabilite
املحدودة باملميزات التالية:
SOCIETE RIAD JAMAL FES
شكل الشركة  :شركة ذات
SARL AU
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة
& CYCLING ARABIA EVENTS
y.o.r.comptabilite
.MEDIA
printemps bureaux angle
غرض الشركة بإيجاز  - :مقاول rue abdelkhalek torres et rue
إدارة تشغيل الخدمة (األحداث ،
brahim roudani 6eme etage
إصدار املواد اإلعالمية).
N°40 ، 30100، FES MAROC
 مقاول خدمات املعلومات SOCIETE RIAD JAMAL FES SARLالتجارية.
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
ذات الشريك الوحيد
البركة ب ركن زنقة الحرية و زنقة وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 134
طارق ابن زياد طابق ثالث شقة رقم بوعجارة باب جديد فاس مدينة
 12كيليز  40000 -مراكش املغرب.
فاس  30110 -فاس املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشركة  99 :سنة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجاري :
درهم ،مقسم كالتالي:
72945

بمقت�ضى عقد حر 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 :
SOCIETE RIAD JAMAL FES SARL
.AU
غرض الشركة بإيجاز  :دار
الضيافة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 134
بوعجارة باب جديد فاس مدينة
فاس  30110 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 99 :درهم،
مقسم كالتالي:
السيد جمال التلمساني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد جمال التلمساني عنوانه(ا)
ايطاليا  39014ايطاليا ايطاليا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جمال التلمساني عنوانه(ا)
ايطاليا  39014ايطاليا ايطاليا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  17يونيو
 2022تحت رقم .3200
721I
FIDUCOMPETENCES

م.رانتغنسيونال

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCOMPETENCES
RUE MUSTAPHA EL MAANI
ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،
20140، CASABLANCA MAROC
م.ر انتغنسيونال شركة ذات
املسؤولية املحدودة
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01يوليوز  2022تقرر حل
لقمة شهية شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5شارع
كاسكون الطابق االر�ضي 20000 -
الدارالبيضاء املغرب نتيجة لصعوبة
استمرار الشركة.
و عين:
السيد(ة) طارق ناجي مو�سى ناصر
و عنوانه(ا) حي لعيون زنقة  62رقم 5
مرس السلطان  20000الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  01يوليوز  2022وفي  5شارع
كاسكون الطابق االر�ضي 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831213
723I

وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
أجدال رقم  343سيدي مومن -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.410503
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو  2022تقرر
حل م.ر انتغنسيونال شركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي تجزئة أجدال رقم 343
سيدي مومن  20000 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة لصعوبة استمرار
الشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد حضري و
عنوانه(ا) تجزئة الشفشاوني  2رقم
 58عين السبع  20000الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  01يونيو  2022وفي تجزئة
أجدال رقم  343سيدي مومن -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SARL AU
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
بلو سكايس باراكالدينك موروكو
يوليوز  2022تحت رقم .831214
 722Iشركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
FIDUCOMPETENCES

لقمة شهية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCOMPETENCES
RUE MUSTAPHA EL MAANI
ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،
20140، CASABLANCA MAROC
لقمة شهية شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5 :شارع
كاسكون الطابق االر�ضي 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.498207

قفل التصفية

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
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مركز
توامة الحوز  42086 -مراكش
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.95155
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09يونيو  2022تقرر حل بلو
سكايس باراكالدينك موروكو شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  40.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز توامة
الحوز  42086 -مراكش املغرب
نتيجة ل -صعوبة في التمويل.
و عين:
السيد(ة) ويات بنجمان سكوت
و عنوانه(ا) دوار ادنديم قيادة توامة
تحناوت  42086مراكش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  09يونيو  2022وفي مركز توامة
الحوز  42086 -مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .137725
724I

ط  1ش  20130 - 1الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :إستحالة إستمرار
نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب زاوية
شارع يعقوب املنصور  3زنقة إسحاق
إبن حنين ط  1ش  20130 - 1الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) بوشعيب عبدالرزاق
و عنوانه(ا) الرقم  08تجزئة اسماء
 1الشقة  04ط  24000 1الجديدة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :زاوية
شارع يعقوب املنصور  3زنقة إسحاق
إبن حنين ط  1ش 1
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .830326
725I

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

الناظور للحسابات

CENTRE D’AFFAIRE

SENTME
حل شركة

MATRIPLAST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

CENTRE D’AFFAIRE
الناظور للحسابات
 ،CASA ، 20330الدار البيضاء
شارع االمير سيدي محمد الحي
maroc
االداري سيتي املحمدية بلوك د
 SENTMEشركة ذات مسؤولية
الطابق الثاني رقم ،62000 ، 5
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
الناظور املغرب
طور التصفية)
 MATRIPLASTشركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
املسؤولية املحدودة(في طور
يعقوب املنصور  3زنقة إسحاق إبن
التصفية)
حنين ط  1ش  20130 - 1الدار
وعنوان مقرها اإلجتماعي RUE
البيضاء املغرب.
8EME TRANSVERSAL BENI
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
 ENSARالناظور  62000الناظور
املغرب.
.377291
حل شركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
املؤرخ في  21يونيو  2022تقرر حل
.13765
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد  SENTMEمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان املؤرخ في  13يونيو  2022تقرر
مقرها اإلجتماعي زاوية شارع يعقوب حل شركة ذات املسؤولية
املنصور  3زنقة إسحاق إبن حنين املحدودة  MATRIPLASTمبلغ
حل شركة

الجريدة الرسمية
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رأسمالها  95.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي RUE 8EME
TRANSVERSAL BENI ENSAR
الناظور  62000الناظور املغرب
نتيجة ل - :عدم الوصول ملبتغى
الشركة.
و حدد مقر التصفية ب RUE
8EME TRANSVERSAL BENI
 ENSARالناظور  62000الناظور
املغرب.
و عين:
السيد(ة) أحمد شهبوني و
عنوانه(ا) حي سيدي مو�سى بني
انصار  62000الناظور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .2281
726I
الناظور للحسابات

MATRIPLAST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي
االداري سيتي املحمدية بلوك د
الطابق الثاني رقم ،62000 ، 5
الناظور املغرب
 MATRIPLASTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي RUE :
8EME TRANSVERSAL BENI
 ENSARالناظور  62000الناظور
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.13765
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو  2022تقرر حل
 MATRIPLASTشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 95.000

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
RUE 8EME TRANSVERSAL BENI
 ENSARالناظور  62000الناظور
املغرب نتيجة ل-عدم الوصول ملبتغى
الشركة.
و عين:
السيد(ة) احمد شهبوني و
عنوانه(ا) حي سيدي مو�سى بني
انصار  62000الناظور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  13يونيو  2022وفي RUE
8EME TRANSVERSAL BENI
 ENSARالناظور  62000الناظور
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .2282
727I
الناظور للحسابات

MINIERE ROMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MINIERE ROMA
غرض الشركة بإيجاز - :مستغل
منجم
بائع مستورد.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
سيفيا عمارة  10تجزئة غايمو الطابق
الرابع الشقة رقم  4د الناظور
 62000الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ن
السيد املالحي ميمو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املالحي ميمون عنوانه(ا)
حي املطار تجزئة اوندا 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املالحي ميمون عنوانه(ا)
حي املطار تجزئة اوندا 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .2297
728I

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي
االداري سيتي املحمدية بلوك د
الطابق الثاني رقم ،62000 ، 5
الناظور املغرب
 MINIERE ROMAشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
سيفيا عمارة  10تجزئة غايمو
الطابق الرابع الشقة رقم  4د
STE HYTRAV SARL
الناظور  62000الناظور
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
ز نقة تو نس عما رة  16الشقة 2
مكنا س  ،50000 ،مكنا س املغر ب
24395
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  STE HYTRAV SARLشركة ذات
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي  146تو
سيع  3البسا تين مكنا س 50000 -
باملميزات التالية:

مكنا س املغر ب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.22179
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 HYTRAV SARLمبلغ رأسمالها
 1.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  146تو سيع  3البسا تين
مكنا س  50000 -مكنا س املغر ب
نتيجة ل  :اال نحالل املسبق.
و حدد مقر التصفية ب  146تو
سيع  3البسا تين مكنا س 50000 -
مكنا س املغر ب.
و عين:
السيد(ة) أما ل سو فيا ن و
عنوانه(ا)  146تو سيع  3البسا تين
مكنا س  50000مكنا س املغر ب
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  06يوليوز
 2022تحت رقم .462
729I
RADOUANE

FLORENCE COM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE
HASSANIA I N°681 ALIA
MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 FLORENCE COMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13طريق
احمد املجعيطي جبال االلب الطابق
االول رقم  8حي املعارف ا\ 20000 -
الدار البيضاء املغرب

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550053
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FLORENCE COM
غرض الشركة بإيجاز  :أنشطة
وكاالت الدعاية واإلعالن
إدارة اإلعالنات اإلعالمية
أبحاث السوق واملسوحات
أنشطة املسح
جميع األعمال التجارية
تجارة
استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  13 :طريق
احمد املجعيطي جبال االلب الطابق
االول رقم  8حي املعارف ا\ 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايت منا ياسين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت منا ياسين عنوانه(ا)
زاوية شارع محمد الخامس و شارع
شنغويت  20800املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت منا ياسين عنوانه(ا)
زاوية شارع محمد الخامس و شارع
شنغويت  20800املحمدية املغرب.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .831443
730I
عادل البيطار (موثق)

انفست اوريونتسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عادل البيطار (موثق)
زاوية زنقة علي عبد الرزاق و زنقة
أحمد الشر�سي ،إقامة شان أنفا
عمارة -د -الطابق الثالث مكتب
رقم  5مقاطعة أنفا الدار البيضاء،
 ،20170الدار البيضاء املغرب
انفست اوريونتسيون شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سال39 ،
عمارة  ،3حي الفنون مارينا 11000 -
سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
500
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :انفست
اوريونتسيون.
غرض الشركة بإيجاز  :التكوين و
التكوين املستمر و التوجيه.
االستشارة في التدبير.
عنوان املقر االجتماعي  :سال39 ،
عمارة  ،3حي الفنون مارينا 11000 -
سال املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة رفيقة مكاوري 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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السيد محمد فوزي  750 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة رفيقة مكاوري عنوانه(ا)
 05زاوية مرنيسة و زنقة مكونة
السوي�سي الرباط  10170الرباط
املغرب.
السيد محمد فوزي عنوانه(ا) 05
زاوية مرنيسة و زنقة مكونة السوي�سي
الرباط  10170الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رفيقة مكاوري عنوانه(ا)
 05زاوية مرنيسة و زنقة مكونة
السوي�سي الرباط  10170الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .39252
731I
expertiz partners

FAYEK OLD SOCIETY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expertiz partners
املكتب رقم  2الكائن بالطابق االول
للعمارة الكائنة بطريق بيوكرى ايت
ملول  ،80000 ،ايت ملول املغرب
 FAYEK OLD SOCIETYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 113
الطابق االول حي النسيم الدراركة
أكادير  80000 -أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
51849
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 FAYEK :
.OLD SOCIETY
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير شراء وبيع وتسويق جميع
املواد واملعدات واملنتجات النهائية
وقطع الغيار.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 113
الطابق االول حي النسيم الدراركة
أكادير  80000 -أكادير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  2022 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الطيب فائق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطيب فائق عنوانه(ا) 06
شارع ليكليز  95120ايرمونت فرنسا
 95120ايرمونت فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطيب فائق عنوانه(ا) 06
شارع ليكليز  95120ايرمونت فرنسا
 95120ايرمونت فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  23يونيو
 2022تحت رقم .110409
732I
Auditax Maroc

AVERDA RABAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة
Auditax Maroc
bd Mohamed Zerktouni ,219
ang. bd Roudani 2°ét. bur.
n°22, 20330 Bd Brahim
Roudani, Casablanca ، 20330،
CASABLANCA Maroc
Averda Rabat
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ,213مركز
التوأم ،البرج الغربي ،تقاطع شارع
الزرقطوني وشارع املسيرة ،الطابق
 ،16الدار البيضاء  20100 -الدار
البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.329661
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  19ماي  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
كاسمي فهد كمسير وحيد تبعا لقبول
استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .830880
733I
FIDUCOMPETENCES

أسيان سيافود
إعالن متعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES
RUE MUSTAPHA EL MAANI
ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،
20140، CASABLANCA MAROC
أسيان سيافود «شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي219 :
شارع مصطفى املعاني 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.369493
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل  500سهم بقيمة  100درهم
للسهم يملكها السيد شكيب محمد
أمين لصالح السيد شكيب خالد.

قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد شكيب خالد والسيد
شكيب محمد أمين من وظيفتيهما
كشريكين  ،وتقرر تعيين السيد
شكيب خالد في منصب الشريك
الوحيد
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد السيد شكيب خالد
يجلب للشركة مبلغ مائة ألف درهم
( 100،000.00درهم)  ،والتي سددها
الشريك ودفعها بالكامل.
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأس املال الشركة هو 100،000.00
درهم .وهي مقسمة إلى  1000سهم
بقيمة مائة درهم ( 100درهم) للسهم
 ،مدفوعة بالكامل للسيد شكيب
خالد  ،كمساهم وحيد.
بند رقم  :13الذي ينص على مايلي:
تم تعيين السيد شكيب خالد كمسير
وحيد للشركة ملدة غير محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 14يوليوز  2022تحت رقم .831216
734I
BOUCHTA COMPTA

ACADEMIA DE IDIOMAS
DEL NORTE PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
RUE MASSINET RES.
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السيدة العتيق الفتوح هاجر
CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
عنوانه(ا) تجزئة سناء  2زنقة  5رقم
 90000 3 ACADEMIA DE IDIOMAS DELطنجة املغرب.
 NORTE PRIVEEشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
ساحة
وعنوان مقرها اإلجتماعي
السيدة الشنتوف حنان عنوانه(ا)
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي
تجزئة سناء  2زنقة  5رقم 90000 3
عمارة القدس رقم 90000 - 34
طنجة املغرب
طنجة املغرب
السيدة العتيق الفتوح هاجر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
عنوانه(ا) تجزئة سناء  2زنقة  5رقم
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  90000 3 :طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
129107
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في التجارية بطنجة بتاريخ  15يوليوز
 21ماي  2022تم إعداد القانون  2022تحت رقم .7359
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
735I
املحدودة باملميزات التالية:
SELECT CONSEIL
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
GEWER
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة
ACADEMIA DE IDIOMAS DEL
SELECT CONSEIL
.NORTE PRIVEE
شارع عبد املومن عمارة 421الطابق
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
الرابع رقم ،20360 ، 16البيضاء
تدريس وتعليم اللغات.
املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
 GEWERشركة ذات املسؤولية
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي عمارة
املحدودة
القدس رقم  90000 - 34طنجة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها ﺯﻧﻘﺔ الجزائر ﻭ ﺯﻧﻘﺔ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﻘﻼﻧﻲ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﻘﺔ 20000 - 11
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
الدارالبيضاء املغرب
درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيدة الشنتوف حنان 800 :
املحدودة
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
رقم التقييد في السجل التجاري :
السيدة العتيق الفتوح هاجر :
550053
 200حصة بقيمة  100درهم للحصة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
.السيدة الشنتوف حنان 800 :
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
بقيمة  100درهم.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
السيدة العتيق الفتوح هاجر :
املحدودة باملميزات التالية:
 200بقيمة  100درهم.
شكل الشركة  :شركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة.
وصفات ومواطن الشركاء :
تسمية الشركة متبوعة عند
السيدة الشنتوف حنان عنوانه(ا)
تجزئة سناء  2زنقة  5رقم  90000 3اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GEWER
طنجة املغرب.
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غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
تصدير بيع شراء تجارة و صناعة
املستلزمات الصناعية.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
ﺯﻧﻘﺔ الجزائر ﻭ ﺯﻧﻘﺔ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﻘﻼﻧﻲ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﻘﺔ 20000 - 11
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
Zeynel
Abidin
السيد
 ÇAGIRMA : 500حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
السيد Sadrettin ÇAGIRMA :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
Zeynel
Abidin
السيد
 ÇAGIRMAعنوانه(ا) تركيا  - -تركيا.
السيد Sadrettin ÇAGIRMA
عنوانه(ا) تركيا  - -تركيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
Zeynel
Abidin
السيد
 ÇAGIRMAعنوانه(ا) تركيا  - -تركيا
السيد Sadrettin ÇAGIRMA
عنوانه(ا) تركيا  - -تركيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .831458
736I

بطوطة شارع محمد الخامس
جرسيف  30000 -جرسيف املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1839
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  06يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مبنى رقم  35؛ الطابق الثاني شارع
ابن بطوطة شارع محمد الخامس
جرسيف  30000 -جرسيف املغرب»
إلى «الطابق األول  ،املبنى السكني ،
طريق نور  ،ناضور -فاس 30000 -
فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .1356/2022
737I
LK CONSULTING SARL

PROMOTION
IMMOBILIERE
ACHOUMOUE
إعالن متعدد القرارات

قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
زيادةة راسمال الشركة الى 10000
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تمديد مدة التسيير للمسير و
الشريك الوحيد السيد عبد الواحد
الشالق
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
التوقيع املالي السيد عبد الواحد
الشالق
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة الى
شركة دات مسؤولية محدودة دات
شريك وحيد
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
راسمال الشركة محدد في 10000
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تمديد مدة التسيير للمسير و الشريك
الوحيد السيد عبد الواحد الشالق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .1518
738I

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45
Bennani & Associes
الطابق الثاث رقم  18تطوان ،
ردني ماروك REDKNEE
 ،93000تطوان املغرب
MAROC
PROMOTION IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
« ACHOUMOUEشركة ذات
حل شركة
املسؤولية املحدودة»
Bennani & Associes
SOCIETE RKF CONSULTING
وعنوان مقرها االجتماعي :جنان
Marina Casablanca B5 ، 20030،
BH2020
املوفق الطوابل السفلى رقم - - 21
Casablanca Maroc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تطوان تطوان.
ردني ماروك REDKNEE MAROC
الشريك الوحيد
«إعالن متعدد القرارات»
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري:
طور التصفية)
SOCIETE RKF CONSULTING
.6693
وعنوان مقرها اإلجتماعي اسباس
N0151 AVENUE MER MORTE
االستثنائي
العام
الجمع
بمقت�ضى
باب أنفا 3 ،باب املنصور ،الطبق
HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،
اتخاذ
تم
2022
يونيو
14
في
املؤرخ
األول  20250 -الدار البيضاء
30000، FES MAROC
التالية:
ات
ا
ر
الق
ر
املغرب.
 BH2020شركة ذات مسؤولية
مايلي:
على
ينص
الذي
:1
رقم
ار
ر
ق
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
تخفيض رأسمال الشركة الى5000
وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى
276271
رقم  35؛ الطابق الثاني شارع ابن درهم.
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة ردني
ماروك  REDKNEE MAROCمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي اسباس باب أنفا3 ،
باب املنصور ،الطبق األول 20250 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :الحل
املبكر للشركة وتصفيتها الودية..
و حدد مقر التصفية ب  4زنقة
بني تنزى ،تقسيم دلوبك ،سوي�سي -
 10170الرباط املغرب.
و عين:
السيد(ة) اسامة بنكيران و
عنوانه(ا)  4زنقة بني تنزى ،تقسيم
دلوبك ،سوي�سي  10170الرباط
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 19
ماي  2022تحت رقم .831147
739I
مقاولة في الحسابات

CRONA ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

مقاولة في الحسابات
 32شارع محمد الخامس الحسيمة
ص ..ب  ،32000 ،334الحسيمة
املغرب
 crona electroشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  04شارع
املقاومة تارجيست 32000 -
الحسيمة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1883
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يونيو  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «90.000
درهم» أي من « 10.000درهم» إلى
« 100.000درهم» عن طريق  :تقديم
حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .184
740I
ACDEN

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :00الذي ينص على
مايلي00 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .91958
741I
إسترليس

أوريوپس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

MAGNA MIRRORS
MOROCCO

تأسيس شركة

ACDEN
Boulevard Ghandi, Ghandi
Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
MAGNA MIRRORS MOROCCO
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي219 :
املنطقة الحرة األطلسية  ،املقاطع
 13.7و  ، 13.8الطريق الوطني ، 4
البلدية عامر سافلية - - 14000
القنيطرة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.51343
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
زيادة رأس املال بمقدار 8،960،000
يورو ليرتفع من  1،366،000يورو إلى
 10،326،000يورو عن طريق إنشاء
 8،960،000سهم جديد لالكتتاب
فيها ودفعها ً
نقداوتخصيصها بالكامل
لشركة MAGNA Auteca GmbH
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
معاينة بإعادة تشكيل الوضع الصافي
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعديل املادة  7من النظام األسا�سي
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :اعتماد النص الجديد للنظام
األسا�سي بصيغته املعدلة

إسترليس
تجزئة منازل  17زنقة بشير لعلج لو
لوفر سنتر رقم  23طابق  4معاريف ،
 ،20340الدارالبيضاء املغرب
أوريوپس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
لال ياقوت تقاطع مصطفى املعاني
الطابق  1الرقم  20000 - 56الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549263
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 10يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
أوريوپس.
غرض الشركة بإيجاز :
املعلوميات.
عنوان املقر االجتماعي  61 :شارع
لال ياقوت تقاطع مصطفى املعاني
الطابق  1الرقم  20000 - 56الدار
البيضاء املغرب.

إعالن متعدد القرارات
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر مستقيم عنوانه(ا)
شارع محمد الحاج بركة بلوك أ
الطابق  3الشقة  12تطوان 93000
تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر مستقيم عنوانه(ا)
شارع محمد الحاج بركة بلوك أ
الطابق  3الشقة  12تطوان 93000
تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830677
742I
MH CONSEIL

EXITRANS

و حدد مقر التصفية ب اقامة
حي الوفاء  2رقم  55عين حرودة
املحمدية  20630 -املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) عادل ابن سنو�سي و
عنوانه(ا) اقامة الوفاء  2رقم  55عين
حرودة املحمدية  20630املحمدية
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :اقامة حي الوفاء  2رقم  55عين
حرودة املحمدية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  07أبريل
 2022تحت رقم .680
743I
مكتب الرياني للمحاسبة

STE PATXO TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

MH CONSEIL
LOT VIADICCI RES RANIA IMM
F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC
 EXITRANSشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
حي الوفاء  2رقم  55عين حرودة
املحمدية  20630 -املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.779
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  EXITRANSمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي اقامة حي الوفاء
 2رقم  55عين حرودة املحمدية -
 20630املحمدية املغرب نتيجة ل :
ازمة مالية.

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم 230تطوان ،
 ،93040تطوان املغرب
STE PATXO TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العلوي
اقامة شيماء  2رقم  27طنجة -
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
129069
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

حل شركة

تأسيس شركة

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.PATXO TRANS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير .
عنوان املقر االجتماعي  :حي
العلوي اقامة شيماء  2رقم  27طنجة
  90000طنجة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الحميد ابشري
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحميد ابشري
عنوانه(ا) حي العلوي اقامة شيماء 2
رقم  27طنجة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحميد ابشري
عنوانه(ا) حي العلوي اقامة شيماء 2
رقم  27طنجة  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .7304
744I
CABINET CONSEIL ACHOURI

بيناسير

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
BD MOHAMED 5 PASSAGE
GALINARI NUMERO 97
PREMIERE ETAGE، 20000،
CASABLANCA MAROC MAROC
بيناسير شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي سكن بن
عمر  ،مدخل الطابق الرابع  ،مكتب
رقم  21 ، 9شارع أبو عبد هللا نافع

معاريف  -الدار البيضاء 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.96541
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02يونيو  2021تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد بيناسير مبلغ
رأسمالها  500.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي سكن بن عمر ،
مدخل الطابق الرابع  ،مكتب رقم ، 9
 21شارع أبو عبد هللا نافع معاريف -
الدار البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :حل الشركة مبكرا.
و حدد مقر التصفية ب سكن بن
عمر  ،مدخل الطابق الرابع  ،مكتب
رقم  21 ، 9شارع أبو عبد هللا نافع
معاريف  -الدار البيضاء 20000 -
الدار البيضاء اململكة املغربية.
و عين:
السيد(ة) محمد فؤاد بن بوجدة
و عنوانه(ا) شارع شيشاوة تخصيص
املسعودية السالم  ،الدار البيضاء.
 20000الدار 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 30
يونيو  2021تحت رقم .784856
745I
ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

H&H ESTRECHO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& ALPHAIZ CONSULTING
ENGINEERING
TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC
H&H ESTRECHO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  183شارع
ولي العهد مركز  NREAرقم - ، 13
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129123
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها H&H :
.ESTRECHO
غرض الشركة بإيجاز  - :النقل
املحلي والدولي للبضائع.
عنوان املقر االجتماعي 183 :
شارع ولي العهد مركز  NREAرقم 13
 90000 - ،طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سكينة مرابط برنو�صي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سكينة مرابط برنو�صي
عنوانه(ا)  183شارع ولي العهد رقم
 109شقة  90000 10طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة مرابط برنو�صي
عنوانه(ا)  183شارع ولي العهد رقم
 109شقة  90000 10طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .255798
746I

14637
ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ICOMMIT SOFTWARE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

& ALPHAIZ CONSULTING
ENGINEERING
TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC
 ICOMMIT SOFTWAREشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  183شارع
ولي العهد مركز  NREAمحل رقم 65
  90000طنجة املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.70809
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد ICOMMIT
 SOFTWAREمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 183
شارع ولي العهد مركز  NREAمحل
رقم  90000 - 65طنجة املغرب
نتيجة ل  :اجواء العمل غير مالئمة.
و حدد مقر التصفية ب  183شارع
ولي العهد مركز  NREAمحل رقم 65
  90000طنجة املغرب.و عين:
السيد(ة) هشام الخملي�شي و
عنوانه(ا) شارع موالي رشيد مجمع
قرية عايدة  MB. 04رقم ، 10
 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  18يوليوز
 2022تحت رقم .255790
747I

14638

الجريدة الرسمية

FACE FIDUCIAIRE
السيد مستبشر كريم عنوانه(ا)
ENGINE EXPERT
 169زاوية زنقة الريحان و النسرين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شقة  13ط  5حي الراحة البيضاء
تأسيس شركة
 20000الدارالبيضاء املغرب.
FACE FIDUCIAIRE
السيدة ايت همو فتيحة عنوانه(ا)
 209شارع مصطفى املعني الطابق  169زاوية زنقة الريحان و النسرين
الثالث رقم  ،20130 ، 6الدار
شقة  13ط  5حي الراحة البيضاء
البيضاء املغرب
 20000الدارالبيضاء املغرب.
 ENGINE EXPERTشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها اإلجتماعي 201
السيد مستبشر كريم عنوانه(ا)
شارع مصطفي املعاني ط  2ش  169 - 9زاوية زنقة الريحان و النسرين
 20130الدارالبيضاء املغرب
شقة  13ط  5حي الراحة البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 20000الدارالبيضاء املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري  :التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
548757
يوليوز  2022تحت رقم .-
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
748I
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
CABINET CADRE CONSEIL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
VOLAILLES SAGHRO SNC
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة التضامن
حل شركة
املسؤولية املحدودة.
CABINET CADRE CONSEIL
تسمية الشركة متبوعة عند
N° 113 AV MY RACHID
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
OUARZAZATE ، 45000،
.ENGINE EXPERT
OUARZAZATE MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :ماسك
مكتب للدراسة ،التحقيقات  VOLAILLES SAGHRO SNCشركة
التضامن(في طور التصفية)
و البحوث ،مقاول التركيبات
الكهربائية  ،مقاول األشغال املختلفة وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اجمو
ايت والل زاكورة  47723 -زاكورة
أو اإلنشاءات.
املغرب.
عنوان املقر االجتماعي 201 :
حل شركة
شارع مصطفي املعاني ط  2ش - 9
رقم التقييد في السجل التجاري
 20130الدارالبيضاء املغرب.
.2593
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املؤرخ في  04أبريل  2022تقرر
حل شركة التضامن VOLAILLES
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مستبشر كريم  SAGHRO SNC 500 :مبلغ رأسمالها
 10.000,00درهم وعنوان مقرها
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ايت همو فتيحة  500 :اإلجتماعي دوار اجمو ايت والل زاكورة
  47723زاكورة املغرب نتيجة ل :حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية عدم تحقيقها للهدف الدي أنشئتوصفات ومواطن الشركاء :
من اجله.
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و حدد مقر التصفية ب دوار اجمو
ايت والل زاكورة  47723 -زاكورة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) داود املوك و عنوانه(ا)
دوار تفصات ايت والل زاكورة 47723
زاكورة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بزاكورة بتاريخ  18أبريل
 2022تحت رقم .07
749I
لوكسر للحسابات

TAFOGHALT IMPORT DES
BOVINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

لوكسر للحسابات
 41شارع بركان الطابق الثاني رقم 4
 ،60000 ،وجدة املغرب
TAFOGHALT IMPORT DES
 BOVINSشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املنار
شارع مبارك لهبيل رقم  184الطابق
االول رقم  29جعادة 60000 -
وجدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32867
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
TAFOGHALT IMPORT DES
 BOVINSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املنار شارع مبارك لهبيل رقم 184
الطابق االول رقم  29جعادة -
 60000وجدة املغرب نتيجة ل  :عدم
الوصول للمبتغى.

و حدد مقر التصفية ب حي املنار
شارع مبارك لهبيل رقم  184الطابق
االول رقم  29جعادة  60000 -وجدة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الرحمان البزازي
و عنوانه(ا) حي املنار شارع مبارك
لهبيل رقم  60000 184وجدة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :حي املنار
شارع مبارك لهبيل رقم  184الطابق
االول رقم  29جعادة وجدة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .2098
750I
STE GESTAC SUD SARL

TIDRARIN TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE GESTAC SUD SARL
MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MARRAKECH
 TIDRARIN TRAVشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الصور
الجديد رقم  51اميزميز 42103 -
مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.35639
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 970.000درهم» أي من «30.000
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.
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 األسماء الشخصية والعائليةتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19يوليوز وصفات ومواطن الشركاء :
 2022تحت رقم .137894
السيد زهورسعيد عنوانه(ا)
 751Iتجزئة دار ملان العمارة  10الرقم 11
الطابق الثاني الدروة  26100برشيد
Fiducia Agency Khouribga
املغرب.
LABOCARE SARL AU
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد زهورسعيد عنوانه(ا)
تأسيس شركة
تجزئة دار ملان العمارة  10الرقم 11
Fiducia Agency Khouribga
 42شارع موالي يوسف شقة  ، 66الطابق الثاني الدروة  26100برشيد
املغرب
 ،25000خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 LABOCARE SARL AUشركة ذات
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  15يوليوز
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 2022تحت رقم .334
الوحيد
752I
وعنوان مقرها اإلجتماعي  42شارع
موالي يوسف شقة  66خريبكة
ML EXPERTS
 25000خريبكة املغرب
AFD NETWORK
تأسيس شركة ذات مسؤولية
SOLUTIONS
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
إعالن متعدد القرارات
7703
ML EXPERTS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في GHANDI MALL BD GHANDI
 27يونيو  2022تم إعداد القانون IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 20000، CASABLANCA MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد AFD NETWORK SOLUTIONS
باملميزات التالية:
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
ذات الشريك الوحيد»
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها االجتماعي:
الوحيد.
سيكتور 15تجزئة  AC 3حي الرياض
تسمية الشركة متبوعة عند
 - - .الرباط املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
«إعالن متعدد القرارات»
.LABOCARE SARL AU
رقم التقييد في السجل التجاري:
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
.101717
األجهزة العلمية والطبية.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  42 :شارع
موالي يوسف شقة  66خريبكة املؤرخ في  01أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
 25000خريبكة املغرب.
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املدة التي تأسست من أجلها
بيع حصة ( )1من السيد فرانسيس
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :جويود لشركة HARTWOOD SA
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زهورسعيد  1.000 :حصة بيع حصة ( )1من السيد جيروم بيكار
لشركة .HARTWOOD SA
بقيمة  100درهم للحصة .

14639

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل شركة  20 AFD NETWORKيونيو  2022تم إعداد القانون
 SOLUTIONSإلى شركة ذات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
املحدودة باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي :بيع جميع األسهم اململوكة املسؤولية املحدودة.
لشركة  HARTWOOD SAلصالح
تسمية الشركة متبوعة عند
املساهم الوحيد ACCENTURE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RIDA :
INTERNATIONAL BV
قرار رقم  :5الذي ينص على مايلي.COF :
غرض الشركة بإيجاز  :مشغل
استقالة السيد جان إيف لو مويلور
ً
من منصبه كمدير للشركة اعتبارا مؤسسة صناعية لتصنيع املالبس.
من تاريخ قرارات املساهم الوحيد في
عنوان املقر االجتماعي  41 :لوط
 1أبريل  2022؛
قرار رقم  :6الذي ينص على مايلي :جنان الخير  2جنوب  /جناوة كاف
استقالة السيد جيروم بيكار من فاس  30000 -فاس املغرب.
ً
اعتبارا من
منصبه كمدير للشركة
املدة التي تأسست من أجلها
تاريخ قرارات املساهم الوحيد في  1الشركة  99 :سنة .
أبريل .2022
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
درهم ،مقسم كالتالي:
النظام األسا�سي التالية:
MEREYM
السيدة
بند رقم & :الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة  MEGHNAOUI : 500حصة بقيمة
التجارية بالرباط بتاريخ  19يوليوز  100درهم للحصة .
 2022تحت رقم .126455
السيد REDOUANE NACHIT :
753I
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
SOCIETE RKF CONSULTING

RIDA COF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
LOT MOULIN IDRISSIA 13
ATLAS ET 5 BUREAU 23 ،
30000، FES MAROC
 RIDA COFشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  41لوط
جنان الخير  2جنوب  /جناوة كاف
فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
73275

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد REDOUANE NACHIT
عنوانه(ا)

FES

30000

FES

.MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة

MERYEM

 MEGHNAOUIعنوانه(ا) FES
30000 FES MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .3053
754I

الجريدة الرسمية

14640
SM SOUTH CAPITAL

MIEIVC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

SM SOUTH CAPITAL
IMAN CENTER ETAG 11 N 8
RUE MED ERRACHID (derrière
la bourse bd des FAR )، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MIEIVCشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،26شارع
مرس السلطان الطابق  ،1شقة رقم
 20006 - 3الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.429371
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16مارس  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
 MVC-MARRAKECHو الكائن
بالعنوان املركز املتعدد الوظائف
كيليز ،NB208 ،شارع محمد
الخامس  40000 -مراكش املغرب و
املسير من طرف السيد(ة) خرويش
عمر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
يونيو  2022تحت رقم .828766
755I
LES COLLINES DE NOUINOUICH

LES COLLINES DE
NOUINOUICH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LES COLLINES DE
NOUINOUICH
رقم  24الطابق األر�ضي املكتب رقم
 3ثكنة الغول جليز رقم  24الطابق
األر�ضي املكتب رقم  3ثكنة الغول
جليز ،40000 ،مراكش املغرب
LES COLLINES DE
 NOUINOUICHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24
الطابق األر�ضي املكتب رقم  3ثكنة التجارية بمراكش بتاريخ  18يوليوز
الغول جليز  2022 majid.lamri@gmail. -تحت رقم .137852
756I
 comمراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
C E INVEST MAROC
املحدودة
M.B LUXURY CAR
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
127485
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
C E INVEST MAROC
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
Bd 11 Janvier Centre Affaire
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
EL ABRAGE IMM D 3ème
املحدودة باملميزات التالية:
étage Apprt N° 11. ، 40000،
شكل الشركة  :شركة ذات
MARRAKECH MAROC
املسؤولية املحدودة.
 M.B LUXURY CARشركة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LES :
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
.COLLINES DE NOUINOUICH
سياخ زنقة واد املخازن و يعقوب
غرض الشركة بإيجاز  - :منعش
املريني الحي الشتوي رقم  15مراكش
عقاري
  40000مراكش املغرب أشغال البناءتأسيس شركة ذات املسؤولية
 االستيراد والتصدير.املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 24
رقم التقييد في السجل التجاري :
الطابق األر�ضي املكتب رقم  3ثكنة
127263
الغول جليز majid.lamri@gmail. -
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 comمراكش املغرب.
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
املدة التي تأسست من أجلها األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشركة  99 :سنة .
املحدودة باملميزات التالية:
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
املسؤولية املحدودة.
الشركة سفير بروبرتيز 1.000 :
تسمية الشركة متبوعة عند
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
اإلقتضاء بمختصر تسميتها M.B :
الشركة ملاليف هولدينغ .LUXURY CAR 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
 األسماء الشخصية والعائلية السيارات بدون سائق .وصفات ومواطن الشركاء :
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
الشركة سفير بروبرتيز عنوانه(ا) سياخ زنقة واد املخازن و يعقوب
طنجة  90000طنجة املغرب.
املريني الحي الشتوي رقم  15مراكش
الشركة ملاليف هولدينغ عنوانه(ا)  40000 -مراكش املغرب .
مراكش  40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
األسماء الشخصية والعائلية الشركة  99 :سنة .
ومواطن مسيري الشركة:
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
السيد اسماعيلي علوي موالي درهم ،مقسم كالتالي:
لكبير عنوانه(ا) مراكش 40000
السيد املهدي بندوينة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
مراكش املغرب.

السيدة حليمة بندوينة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي بندوينة عنوانه(ا)
تجزئة املحيطة رقم  28شارع االمير
موالي عبد هللا مراكش 40000
مراكش املغرب.
السيدة حليمة بندوينة عنوانه(ا)
تجزئة ملحيطة رقم  28شارع االمير
موالي عبد هللا مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سارة مجد عنوانه(ا)
تجزئة النخيل  2رقم  886مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .137638
757I
أدار مين

أدارمين

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

أدار مين
 85طريق الوحدة قرية الشمس
العليا آسفي  ،46000 ،آسفي
املغرب
أدار مين شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  85طريق
الوحدة قرية الشمس العليا آسفي -
 46000آسفي املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.12911
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) بوشرة فكيهي
 100حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) مولودة أيت
بن امبارك بتاريخ  14يوليوز .2022
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السيد أسامة مولدي عنوانه
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  18يوليوز درب الشرفاء زنقة  38رقم  - 16الدار
 2022تحت رقم .1033
البيضاء
758I
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
MITAK CONSEIL
السيد ياسين زعزاع عنوانه درب
مولدي كار
الشرفاء زنقة  42رقم  15الدار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
البيضاء
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
مولدي كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات يوليوز  2022تحت رقم .831133
الشريك الوحيد
759I
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 84
ACO CONSULTING
زنقة ابن منير  ،قيسارية أندلسية
 ،رقم  ، 22معاريف  20370 -الدار
WANA DISTRIBUTION
البيضاء املغرب
شركة املساهمة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تعيين متصرفين
549891
ACO CONSULTING
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في rue libourne - résidence du ,70
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
centre - 4ème étage- Apt.14- ،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
20500، casablanca maroc
محدودة ذات الشريك الوحيد
« WANA DISTRIBUTIONشركة
باملميزات التالية:
املساهمة»
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
الكولين  - 2سيدي معروف  - -الدار
الوحيد
البيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
«تعيين متصرفين»
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :مولدي
رقم التقييد في السجل التجاري:
كار
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
.171325
سيارات بدون سائق
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  ، 84 :زنقة املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر تعيين
ابن منير  ،قيسارية أندلسية  ،رقم متصرفين خالل السنوات املالية
 ، 22معاريف  -الدار البيضاء
التالية:
املدة التي تأسست من أجلها
 2022-2023-2024-2025-الشركة  99 :سنة
2026-2027
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
األشخاص الطبيعيون:
درهم ،مقسم كالتالي
السيد(ة) السيد عز الدين
السيد أسامة مولدي 5.000 :
املنتصر باﷲ بصفته(ا) متصرف
حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد أسامة مولدي  5000 :والكائن عنوانه(ا) ب :الدار البيضاء
 الدار البيضاء املغرببقيمة  100درهم
األشخاص االعتباريون ( املمثل
األسماء الشخصية والعائلية
الدائم):
وصفات ومواطن الشركاء:

14641

.WANA CORPORATE S.A
G S D Z PRIVE Sarl au
«شركة املساهمة» بصفتها متصرف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
والكائن مقرها االجتماعي ب :تجزئة
الشريك الوحيد
الكولين  - 2سيدي معروف - ،الدار
تأسيس شركة
البيضاء املغرب واملسجلة بالسجل
Fiducia Agency Khouribga
 42شارع موالي يوسف شقة ، 66
التجاري تحت رقم- :
 ،25000خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 G S D Z PRIVE Sarl auشركة ذات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
مسؤولية محدودة ذات الشريك
يوليوز  2022تحت رقم .831703
الوحيد
Fiducia Agency Khouribga

760I

fidmanar

W RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

fidmanar
 113شارع عبد الكريم الخطابي
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7
الطابق التاني مراكش ،40000 ،
marrakech maroc
 W RESORTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  113شارع
عبد الكريم الخطابي عمارة املهندز
الطابق التاني شقة رقم  7جليز -
 40000مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.106125
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) وليد
شركو كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .137883
761I

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 122
شطر  6حي الزيتونة شقة  1خريبكة
 25000خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
7697
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها G S D :
.Z PRIVE Sarl au
غرض الشركة بإيجاز  :مؤسسة
تعليمية خاصة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 122
شطر  6حي الزيتونة شقة  1خريبكة
 25000خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زوهير عمر  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد زوهير عمر عنوانه(ا) 13
بلوك ف حي املسيرة خريبكة 25000
خريبكة املغرب.

الجريدة الرسمية

14642

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زوهير عمر عنوانه(ا) 13
بلوك ف حي املسيرة خريبكة 25000
خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .328
762I
ديوان املوثقة دعاء زروقي

‘’ ’‘ MARINA SHOP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أنس الزروقي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة عبدالالوي مريم 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هارون براهيم 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أنس الزروقي عنوانه(ا)
وجدة دوار والد ناصر أهل انكاد
 60000وجدة املغرب.
السيدة عبدالالوي مريم
عنوانه(ا) وجدة حي املحمدي تجزئة
الوحدة زنقة بالل بن رابح رقم 41
 60000وجدة املغرب.
السيد هارون براهيم عنوانه(ا)
وجدة دوار والد ناصر أهل انكاد
 60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عبدالالوي مريم
عنوانه(ا) وجدة حي املحمدي تجزئة
الوحدة زنقة بالل بن رابح رقم 41
 60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .389/2022
763I

ديوان املوثقة دعاء زروقي
وجدة شارع الدرفوفي رقم  36اقامة
كوليزي الطابق الثالث رقم ، 18
 ،60000وجدة املغرب
‘’  ’‘ MARINA SHOPشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مارينا
السعيدية ،بناية رقم  214.3قبالة
الحوض املائي ملارينا الشمال الشرقي
  63600السعيدية املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
8603
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
FIDUCIAIRE MALIKI
شكل الشركة  :شركة ذات
HADDOU BEN ADDI
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
قفل التصفية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ’‘ :
FIDUCIAIRE MALIKI
. ’‘ MARINA SHOP
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى شارع املسجد رقم  20الطابق االول
الشقة  1الرشيدية ص ب ، 188
مطعم بيع سجائر.....
 ،52000الرشيدية املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :مارينا
السعيدية ،بناية رقم  214.3قبالة  HADDOU BEN ADDIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
الحوض املائي ملارينا الشمال الشرقي
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة 5
  63600السعيدية املغرب.املدة التي تأسست من أجلها رقم  3تاركة الجديدة الرشيدية -
 52000الرشيدية املغرب.
الشركة  99 :سنة .

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2015/9437
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15دجنبر  2015تقرر حل
 HADDOU BEN ADDIشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة  5رقم 3
تاركة الجديدة الرشيدية 52000 -
الرشيدية املغرب نتيجة الزمة مالية.
و عين:
السيد(ة) فؤاد حاحيوي و
عنوانه(ا) زنقة  5رقم  3تاركة الجديدة
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  19يوليوز  2022وفي زنقة 5
رقم  3تاركة الجديدة الرشيدية -
 52000الرشيدية املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 13
مارس  2018تحت رقم .74/2018
764I
BOUCHAHMA HICHAM

META UNIVERSELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
LOT AZZOUZIA IMM 1281
APT 7 LOT AZZOUZIA
IMM 1281 APT 7، 40000،
MARRAKECH maroc
 META UNIVERSELLEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة
وزيس رقم  217االزدهار 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
124365
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 META :
.UNIVERSELLE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع قطع
الغيار.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزءة
وزيس رقم  217االزدهار 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة عدمنو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة عدمنو عنوانه(ا)
تجزءة وزيس رقم  217االزدهار
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة عدمنو عنوانه(ا)
تجزءة وزيس رقم  217االزدهار
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  07أبريل
 2022تحت رقم .134583
765I

الجريدة الرسمية
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GHIZLANE DOUBLANE

fiduciaire al hayat

GLOBAL ADVICE

SOCIETE ALGUES AL BAHJA

DREAMZEN

GOTAG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

fiduciaire al hayat
Av Marrakech et Acacias
Résidence Al ferdaouss 1er
étage numéro 2 Tanger ،
90000، tanger maroc
 DREAMZENشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5شارع
يوسف ابن تاشفين الطابق  2رقم
 90000 - 3طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.98199
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ رأسمالها
DREAMZEN
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  5شارع يوسف ابن
تاشفين الطابق  2رقم 90000 - 3
طنجة املغرب نتيجة ل .COVID19 :
و حدد مقر التصفية ب  5شارع
يوسف ابن تاشفين الطابق  2رقم 3
  90000طنجة املغرب.و عين:
السيد(ة) أحمد أوالد حاج اعمر
و عنوانه(ا) زنقة املدرسة 1080 38
بروكسيل 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 بطنجة بتاريخ  06ماي
 2022تحت رقم .3950
767I

تأسيس شركة

حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
SOCIETE ALGUES AL BAHJA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
تجزئة نادية رقم  40الطابق الثاني -
 24000الجديدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.15353
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد SOCIETE ALGUES
 AL BAHJAمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السالم تجزئة نادية رقم  40الطابق
الثاني  24000 -الجديدة املغرب
نتيجة ل  :وقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي
السالم تجزئة نادية رقم  40الطابق
الثاني  24000 -الجديدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) سهام عسيبي و
عنوانه(ا)  40تجزئة نادية الطابق
الثاني  24000الجديدة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  11ماي
 2022تحت رقم .27808
766I

حل شركة

GLOBAL ADVICE
 17شارع باحماد طابق  4رقم ، 7
 ،20000الدارالبيضاء املغرب
 GOTAGشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7
زنقة أحمد توكي الطابق  2رقم - 10
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
547595
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GOTAG
غرض الشركة بإيجاز  :بناء املباني
السكنية وغير السكنية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 7
زنقة أحمد توكي الطابق  2رقم - 10
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن واضل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن واضل عنوانه(ا)
دوار توريرت ايت مخلوف تارودانت
 83000تارودانت املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن واضل عنوانه(ا)
دوار توريرت ايت مخلوف تارودانت
 83000تارودانت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
يونيو  2022تحت رقم .-
768I
GHIZLANE DOUBLANE

EXTRA FORT 1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
 EXTRA FORT 1شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
املختار السو�سي رقم  800مويلحة -
 24000الجديدة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7337
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18ماي  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.000.000درهم» أي من
« 100.000درهم» إلى «1.100.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .27976
769I
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GHIZLANE DOUBLANE

ZAHRAT EL FARAH
إعالن متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
« ZAHRAT EL FARAHشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
الغضبان محل رقم  99موالي عبد
هللا  - -الجديدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.14295
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18ماي  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :خفض رأسمال الشركة ألجل
امتصاص الخسائر املتراكمة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
رفع رأسمال الشركة عن طريق إجراء
مقاصة مع ديون الشركة املحددة
املقدار و املستحقة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تحديد رأسمال الشركة الجديد في
مبلغ 2000000
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .27977
770I
Arithmetic Compta

بييس اوطو اي اكسيسوار اوم نور

PIECES AUTO ET
ACCESSOIRES OUMNOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
 117شارع موالي عبد العزيز (اقامة
الريان) املكتب رقم ،14000 ، 4
القنيطرة املغرب
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السيد ادريس ناجح عنوانه(ا)
بييس اوطو اي اكسيسوار اوم نور (
 PIECES AUTO ET ACCESSOIRESمشرع بلقصيري سيدي قاسم
 )OUMNORشركة ذات مسؤولية  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -تحت
وعنوان مقرها اإلجتماعي 228
تجزئئة الصياد  2محل  1القنيطرة  -رقم .-
771I
 14000القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
CABINET BADREDDINE
محدودة ذات الشريك الوحيد
LES VERGERS D›OR
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
65875
حل شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CABINET BADREDDINE
 15يونيو  2022تم إعداد القانون  279أ مسيرة  1اقامة هني الشقة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
رقم  ،0 ، 1مراكش املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد  LES VERGERS D’ORشركة ذات
باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
(في طور التصفية)
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي مسيرة
الوحيد.
 1حرف أ رقم  279اقامة هني
تسمية الشركة متبوعة عند الطابق االول الشقة رقم 40000 - 1
مراكش املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
حل شركة
بييس اوطو اي اكسيسوار اوم نور
رقم التقييد في السجل التجاري
PIECES AUTO ET ACCESSOIRES
.112795
.OUMNOR
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  :بيع اجزاء
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر حل
السيارات.
عنوان املقر االجتماعي  228 :شركة ذات املسؤولية املحدودة LES
تجزئئة الصياد  2محل  1القنيطرة  VERGERS D’OR -مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
 14000القنيطرة املغرب.
اإلجتماعي مسيرة  1حرف أ رقم 279
املدة التي تأسست من أجلها
اقامة هني الطابق االول الشقة رقم
الشركة  99 :سنة .
 40000 - 1مراكش املغرب نتيجة ل
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
 :طبقا للبندين  35و  35من القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
االسا�سي للشركة.
السيد ادريس ناجح  100 :حصة
و حدد مقر التصفية ب مسيرة 1
بقيمة  100درهم للحصة .
حرف أ رقم  279اقامة هني الطابق
 األسماء الشخصية والعائلية االول الشقة رقم  40000 - 1مراكشوصفات ومواطن الشركاء :
املغرب.
السيد ادريس ناجح عنوانه(ا)
و عين:
مشرع بلقصيري سيدي قاسم
السيد(ة) الزاهري عبد العزيز
 14000القنيطرة املغرب.
و عنوانه(ا) دار سعادة  1عمارة 22
األسماء الشخصية والعائلية الطابق الثالث رقم  40000 6مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
ومواطن مسيري الشركة:

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  30يونيو
 2022تحت رقم .137367
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AUDIT CONSULT MOUFARREH

«SOCIETE
D›EXPLOITATION
AGRICOLE BE «SEABE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

AUDIT CONSULT MOUFARREH
AVENUE LALLA MERYEM N° 01
، 30000، FES MAROC
«SOCIETE D’EXPLOITATION
 AGRICOLE BE «SEABEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2 :درب
الحرة الطالعة الكبيرة30000 - .
فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.58223
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04مارس  2022تقرر حل
«SOCIETE D’EXPLOITATION
 AGRICOLE BE «SEABEشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 1.200.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  2درب الحرة الطالعة
الكبيرة 30000 - .فاس املغرب نتيجة
لخسارة أكثرمن ثالتة أرباع رأسمال
الشركة .
و عين:
العسري
السيد(ة) عمر
و عنوانه(ا) فيال نامية,تجزئة
الراحة,زنقة التفاح أنفا 20000
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  03يونيو  2022وفي  2درب
الحرة الطالعة الكبيرة30000 - .
فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .2870/2022
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MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE
AGREE

CAFE ALCALA

إعالن متعدد القرارات

MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE
شارع املغرب العربي رقم  2الطابق
األول تطوان  ،93000 ،تطوان
املغرب
« CAFE ALCALAشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
عبد السالم بنونة رقم  612تطوان -
 93000تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.21399
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة و املصادقة على تفويت
 250حصة اجتماعية من الشركة
عن طريق الهبة من طرف السيد
مصطفى بلعربي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية عدد R352814
لفائدة السيد محمد بلعربي والده
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
عدد .R16577
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة و املصادقة على تفويت
 250حصة اجتماعية من الشركة
من طرف السيد عي�سى بلعربي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
عدد  R346293لفائدة السيد
محمد بلعربي والده الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية عدد .R16577

الجريدة الرسمية

قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
انتقال الحصص اململوكة للمشمول
برحمته السيد عبد الخالق بلعربي
في الشركة لفائدة السيد محمد
بلعربي والده و السيدة فطمة
بوزكورة والدته ,كل حسب حظه
بناء على شهادة اإلراثة املضمنة
بكناش التركات عدد  413بتاريخ
 2020/10/19كما هو مضمن
في العقد املوثق لدى األستاذة
اسية أكتاو موثقة بتطوان بتاريخ
 2022/04/14و بالتالي أصبحت
حصص الشركة موزعة على الشكل
التالي :السيد محمد بلعربي ب 708
حصة ,السيدة فطمة بوزكورة ب
 42حصة .و السيد عبد هللا بلعربي
ب  250حصة .
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد محمد بلعربي مسيرا
للشركة ملدة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :تمت املساهمات نقدا من
طرف الشركاء لفائدة الشركة على
الشكل التالي :السيد محمد بلعربي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
عدد  R16577ب  70.800.00درهم,
السيد عبد هللا بلعربي الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية عدد
 L610132ب  25.000.00درهم,
و السيدة فطمة بوزكورة الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية عدد
 R173573ب  4.200.00درهم.
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :يبلغ رأسمال الشركة في مبلغ
 100.000.00درهم مقسمة إلى
حصص في الشركة و موزعة كما يلي:
السيد محمد بلعربي  708حصة ,
السيد عبد هللا بلعربي  250حصة ,و
السيد فطمة بوزكورة  42حصة ,أي
ما مجموعه  1000حصة.
بند رقم  :13الذي ينص على
مايلي :يعين السيد محمد بلعربي
مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

14645

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .1214
774I
GHIZLANE DOUBLANE

ZEMMOURI PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
البحارة اقامة قريفة طريق سيدي
بوزيد  24000 -الجديدة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17511
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«دوار البحارة اقامة قريفة طريق
سيدي بوزيد  24000 -الجديدة
املغرب» إلى «شقة رقم  2اقامة قريفة
دوار البحارة طريق سيدي بوزيد -
 24000الجديدة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .28018
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GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
ZEMMOURI PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
البحارة اقامة قريفة طؤيق سيدي
بوزيد  24000 -الجديدة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
GHIZLANE DOUBLANE
.17509
LA PERLE D›EL HAOUZIA
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
إعالن متعدد القرارات
املؤرخ في  06يونيو  2022تم تحويل
GHIZLANE DOUBLANE
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
«دوار البحارة اقامة قريفة طؤيق
سيدي بوزيد  24000 -الجديدة السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
LA PERLE D’EL HAOUZIA
املغرب» إلى «شقة رقم  1اقامة قريفة
دوار البحارة طريق سيدي بوزيد « -شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شاطئ
 24000الجديدة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة الحوزية جماعة الحوزية أزمور - -
الجديدة املغرب.
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .28002
«إعالن متعدد القرارات»
 775Iرقم التقييد في السجل التجاري:
.1883
GHIZLANE DOUBLANE
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
RESIDENCES ô BATEAU
املؤرخ في  26يونيو  2022تم اتخاذ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
القرارات التالية:
الشريك الوحيد
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
اإلخطار بوفاة السيد أحمد فرجوي
GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد املالك ملئة حصة في الشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
 RESIDENCES ô BATEAUشركة اإلخطار بوفاة السيد محمد فرجوي
و السيدة شافية هنين ورثة السيد
ذات مسؤولية محدودة ذات
أحمد فرجوي.
الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

14646

قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تفويت  90حصة في الشركة لفائدة
السيد عبد القادر رفاييل فرجوي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تعديل البند  6املتعلق برأسمال
الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .28016
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STE TIB COMPT SARL AU

NAIMA CIMENT
إعالن متعدد القرارات

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة
البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم
 ،60000 ، 05وجدة املغرب
« naima cimentشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
جفال تجزئة رقم  5طريق تازة -
 60000وجدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.19209
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد املؤرخ
في  22يونيو  2022تم رفع راسمال
الشركة بمبلغ قدره 2.070.000,00
درهم أي من  1.200.000,00درهم
الى  3.270.000,00درهم من خالل
دمج األرباح املتراكمة وغير املوزعة .
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :ثم خفض راسمال الشركة
بمبلغ قدره  1.270.000,00اي من
 3.270.000,00الى 2.000.000,00
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
ساهم الشريك في هذه الشركة
بمبلغ 2.000.000درهم
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :حدد رأس املال بمبلغ مليوني
درهم مقسمة إلى عشرين ألف سهم
بقيمة مائة درهم لكل منها مخصصة
للشريك الوحيد السيد ابراهيم عبد
الرحيم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .2060
778I
AUDIT CONSULT MOUFARREH

NEGOCE CENTRE NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH
AVENUE LALLA MERYEM N° 01
، 30000، FES MAROC
 NEGOCE CENTRE NORDشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ,37
تجزئة وفاء ,الحي الصناعي ,بنسودة.
  30000فاس املغرب.تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.29415
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من «
رقم  ,37تجزئة وفاء ,الحي الصناعي,
بنسودة 30000 - .فاس املغرب» إلى
« رقم  , 6إقامة قرطبة ,زنقة اإلمارات
العربية املتحدة 30000 - .فاس
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .2838/022
779I
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اتمانية الزيتون
السيد van’t slot rogier wouter
KEN ZA'S
عنوانه(ا) شارع عبدالكريم الخطابي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
طريق حسن بن مبارك اقامة
تأسيس شركة
الخطابية عمارة ب الطبق االول رقم
اتمانية الزيتون
 40000مراكش املغرب.
شا رع حمان الفصواكي عرصة
األسماء الشخصية والعائلية
املعاش عمارة القباج رقم  9مكتب
ومواطن مسيري الشركة:
رقم  ،40000 ، 3مراكش ا
السيد ازنو بالل عنوانه(ا) شارع
 ken za’sشركة ذات املسؤولية
عبدالكريم الخطابي طريق حسن
املحدودة
بن مبارك اقامة الخطابية عمارة ب
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عبدالكريم الخطابي طريق حسن الطبق االول رقم  40000مراكش
بن مبارك اقامة الخطابية عمارة املغرب
ب الطبق االول رقم 40000 - 3
السيد van’t slot rogier wouter
مراكش املغرب
عنوانه(ا) شارع عبدالكريم الخطابي
تأسيس شركة ذات املسؤولية
طريق حسن بن مبارك اقامة
املحدودة
الخطابية عمارة ب الطبق االول رقم
رقم التقييد في السجل التجاري  40000 :مراكش املغرب
127293
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
التجارية بمراكش بتاريخ  12يوليوز
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
 2022تحت رقم .136671
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
780I
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
هيلت تيك
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ken :شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
.za’s
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز :
شارماكو
دارالضيافة.
 113شارع عبد الكريم الخطابي
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عبدالكريم الخطابي طريق حسن
عمارة املهندس مدخل أ ، 8-7
بن مبارك اقامة الخطابية عمارة ب
 ،40010مراكش املغرب
الطبق االول رقم  40000 - 3مراكش
هيلت تيك شركة ذات مسؤولية
املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها وعنوان مقرها اإلجتماعي  172شارع
الشركة  99 :سنة .
عبد الكريم الخطابي عمارة اطلس
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بريميوم مكتب رقم 40000 - 3
درهم ،مقسم كالتالي:
مراكش املغرب.
 األسماء الشخصية والعائليةتفويت حصص
وصفات ومواطن الشركاء :
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد ازنو باللaznou bilal
.82421
عنوانه(ا) شارع عبدالكريم الخطابي
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
طريق حسن بن مبارك اقامة
الخطابية عمارة ب الطبق االول رقم املؤرخ في  15أبريل  2022تمت
املصادقة على :
 40000مراكش املغرب.
شارماكو

الجريدة الرسمية
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تفويت السيد (ة) شركة «إي م �سي
انترناسيونال ميديكال كونتريفانسز»
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
اوليفيي جاك برنار سيري بتاريخ 13
أبريل .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137815
781I
شارماكو

هيلت تيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شارماكو
 113شارع عبد الكريم الخطابي
عمارة املهندس مدخل أ ، 8-7
 ،40010مراكش املغرب
هيلت تيك شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 251
الحي الصناعي سيدي غانم الطابق
الثاني  40000 -مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.82421
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  251الحي الصناعي سيدي
غانم الطابق الثاني  40000 -مراكش
املغرب» إلى « 172شارع عبد الكريم
الخطابي عمارة اطلس بريميوم مكتب
رقم  40000 - 3مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137815
782I

شارماكو

هيلت تيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

شارماكو
 113شارع عبد الكريم الخطابي
عمارة املهندس مدخل أ ، 8-7
 ،40010مراكش املغرب
هيلت تيك «شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 251 :الحي
الصناعي سيدي غانم 40000 -
مراكش املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.82421
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15أبريل 2022
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون:
مالئمة القانون التأسي�سي للشركة
وفق محضر الجمع العام االستثنائي
في 15/04/2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137815
783I
IMPLIV BUSINESS

IMPLIV BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IMPLIV BUSINESS
 61شارع اللة ياقوت زاوية مصطفى
املعاني الطابق  2الرقم ، 69
 ،20090الدار البيضاء املغرب
 IMPLIV BUSINESSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني
الطابق  2الرقم  20000 - 69الدار
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549293
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IMPLIV BUSINESS
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
تصدير ،تجارة و التوصيل .
عنوان املقر االجتماعي  61 :شارع
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني
الطابق  2الرقم  20000 - 69الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم الذاكري :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد عبد املنعم الصافي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحيم الذاكري
عنوانه(ا) تجزئة البركة زنقة  26رقم
 31اهل الغالم سيدي مومن 20000
الدار البيضاء املغرب.
السيد عبد املنعم الصافي
عنوانه(ا) تجزئة الوردة زنقة 33
رقم  17سيدي مومن  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحيم الذاكري
عنوانه(ا) تجزئة البركة زنقة  26رقم
 31اهل الغالم سيدي مومن 20000
الدار البيضاء املغرب.

14647

السيد عبد املنعم الصافي
عنوانه(ا) تجزئة الوردة زنقة 33
رقم  17سيدي مومن  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830686
784I
FOUZMEDIA

TOOMAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 TOOMAYشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 4
مجموعة األمل بلوك أ عمارة رقم
أ 2شارع محمد الخامس 14000 -
القنيطرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.45049
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20دجنبر  2021تم
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
االبتدائية بالقنيطرة

بتاريخ 27

دجنبر  2021تحت رقم .89458
785I

الجريدة الرسمية

14648
FOUZMEDIA

TOOMAY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

بدال من  :السيد محمد بوكروم
مسير وحيد
يقرأ  :السيد محمد بوكروم
والسيد طارق بوكروم مسيران
لشركة BOUGARROUM TRANS
الباقي بدون تغيير.
787I

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 TOOMAYشركة ذات مسؤولية
ste controle balance sarl
محدودة ذات الشريك الوحيد
DOMAINE ZAAIM SARL AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
طريق طنجة  14000 -القنيطرة
الشريك الوحيد
املغرب.
تأسيس شركة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
ste controle balance sarl
رقم التقييد في السجل التجاري .-
appt 3 immb 1031. lot riad al
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05أبريل  2021تم تحويل ismailia marjane 1 . meknes
meknes، 50000، MEKNES
املقر االجتماعي الحالي للشركة
maroc
من «كلم  3طريق طنجة 14000 -
القنيطرة املغرب» إلى «الرقم DOMAINE ZAAIM SARL AU 4
مجموعة األمل بلوك أ عمارة رقم شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
أ 2شارع محمد الخامس باب فاس -
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر يقع
 14000القنيطرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة في رقم  63زنقة  11حي الوحدة 1
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  27أبريل مكناس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
 2021تحت رقم .45049
786I
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
مكتب املحاسبة
56767
BOUGARROUM TRANS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
خطإ
استدراك ٍ
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
خطإ وقع بالجريدة
استدراك ٍ
محدودة ذات الشريك الوحيد
الرسمية
باملميزات التالية:
مكتب املحاسبة
شكل الشركة  :شركة ذات
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21
الطابق الثالث  ،62000 ،الناظور مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
BOUGARROUM
TRANS
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بئر .DOMAINE ZAAIM SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل
انزران بلوك ليلى سلوان 62702 -
الفالحي للخضر و الفواكه.
الناظور املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :متجر
خطإ وقع بالجريدة
إستدراك
ٍ
الرسمية عدد  5706بتاريخ  09مارس يقع في رقم  63زنقة  11حي الوحدة
 1مكناس  50000 -مكناس املغرب.
.2022
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد الناصيري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الناصيري عنوانه(ا)
رقم  63زنقة  11حي الوحدة 1
مكناس  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الناصيري عنوانه(ا)
رقم  63زنقة  11حي الوحدة 1
مكناس  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2708
788I
VR MATERIAL

VR MATERIAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

VR MATERIAL
املجمع السكني الضمان العمارة 95
الرقم  3عين الشق  ،20470 ،الدار
البيضاء املغرب
 VR MATERIALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املجمع
السكني الضمان عمارة  95رقم 3
عين الشق  20470 -الدار البيضاء
املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.379303
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك صباح برادة و توزيع
ً
حصصه على الورثة تبعا لرسم
اإلراثة املؤرخ في  22فبراير 2022
بالشكل األتي :

السيد(ة) عبد الرحمان اغمير ،
 125حصة .
السيد(ة) عثمان اغمير 140 ،
حصة .
السيد(ة) غيثة اغمير 69 ،
حصة .
السيد(ة) ادريس برادة 83 ،
حصة .
السيد(ة) فاطمة نكا�سي سقوط ،
 83حصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831404
789I
VR MATERIAL

VR MATERIAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

VR MATERIAL
املجمع السكني الضمان العمارة 95
الرقم  3عين الشق  ،20470 ،الدار
البيضاء املغرب
 VR MATERIALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املجمع
السكني الضمان عمارة  95رقم 3
عين الشق  20470 -الدار البيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.379303
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21مارس  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الرحمان
اغمير  125حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
عثمان اغمير بتاريخ  21مارس .2022
تفويت السيد (ة) غيثة اغمير 69
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد (ة) عثمان
اغمير بتاريخ  21مارس .2022
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تفويت السيد (ة) ادريس برادة
 83حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد (ة) عثمان
اغمير بتاريخ  21مارس .2022
تفويت السيد (ة) فاطمة نكا�سي
سقوط  83حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
عثمان اغمير بتاريخ  21مارس .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831404
790I
مسسج

او ب اش

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي الحسن  1عمارة سيبام بلوك
س الطابق الرابع رقم 40000 - 10
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اوموزا مهدي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوموزا مهدي عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوموزا مهدي عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  09يونيو
 2022تحت رقم .136620
791I

قرار رقم زيادة رأس املال :الذي
ينص على مايلي :رفع راس املال من
مبلغ  100 000درهم الى مبلغ قدره
10 400 000
قرار رقم تخفيض رأس املال:
الذي ينص على مايلي :تخفيض راس
املال من مبلغ  10 400 000درهم الى
مبلغ قدره 200 000
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم البند رقم  :6الذي ينص
على مايلي :رفع راس املال من مبلغ
 100 000درهم الى مبلغ قدره 000
 10 400و تخفيضه من مبلغ 000
 10 400درهم الى مبلغ قدره 000
200
بند رقم البند رقم  :7الذي ينص
على مايلي :رأس مال الشركة تحدد
(بمئتي ألف درهم) مقسمة إلى (ألفي)
سهم بقيمة اسمية مائة درهم لكل
شريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137732
792I

مسسج
 92شارع الزرقطوني كليز مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
او ب اش شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
THALAL CONSULTANTS
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي الحسن  1عمارة سيبام بلوك
LA FERME AMIZMIZ
س الطابق الرابع رقم 40000 - 10
إعالن متعدد القرارات
THALAL CONSULTANTS
مراكش املغرب
THALAL CONSULTANTS
DENTAL PREMIUM
تأسيس شركة ذات مسؤولية
N° 23 RUE TARIK BNOU
SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد
ZIAD APPT N°8 GUELIZ
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري :
MARRAKECH ، 40000،
THALAL CONSULTANTS
126289
MARRAKECH MAROC
N° 23 RUE TARIK BNOU
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
« LA FERME AMIZMIZشركة
ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 04ماي  2022تم إعداد القانون
ذات املسؤولية املحدودة ذات
MARRAKECH ، 40000،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
الشريك الوحيد»
MARRAKECH MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار
DENTAL PREMIUM SARL AU
باملميزات التالية:
واويزير كيلومتر  39طريق امزميز
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
مراكش مراكش  40000مراكش
ذات الشريك الوحيد»
مسؤولية محدودة ذات الشريك
املغرب.
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
الوحيد.
«إعالن متعدد القرارات»
االميرة  3الشقة رقم  10الطابق
تسمية الشركة متبوعة عند رقم التقييد في السجل التجاري:
االول شارع يعقوب املنصور مراكش
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :او ب
.26953
 40000مراكش املغرب.
اش.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
«إعالن متعدد القرارات»
ي
غرض الشركة بإيجاز  :اقتناء املؤرخ في  25يونيو  2022تم اتخاذ رقم التقييد في السجل التجار :
وبيع وتأجير جميع املمتلكات املنقولة .القرارات التالية:
.55349

14649

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم زيادة رأس املال :الذي
ينص على مايلي :زيادة رأس املال من
مبلغ قدره  100 000درهم إلى مبلغ
قدره  2 700 000دره
قرار رقم تخفيض رأس املال:
الذي ينص على مايلي :تخفيض رأس
املال من مبلغ قدره  2 700 000درهم
إلى مبلغ قدره  640 000دره
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم البند رقم  :6الذي ينص
على مايلي :زيادة رأس املال من مبلغ
قدره  100 000درهم إلى مبلغ قدره
 2 700 000درهم و تخفيضه من
مبلغ قدره  2 700 000درهم إلى مبلغ
قدره  640 000درهم
بند رقم البند رقم  :7الذي ينص
على مايلي :راس مال الشركة تم
تحديده بستمائة وأربعين ألف درهم
 ،مقسم إلى ستة آالف وأربعمائة
سهم اجتماعي بقيمة اسمية مائة
درهم لكل شريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .137728
793I
LMT AUDITING

CENTRE TUTORAT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LMT AUDITING
N°404 4ème étage, espace
paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 CENTRE TUTORAT PRIVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 12
الطابق االول شارع عبد الرحيم
بوعيد الدشيرة الجهادية 0000 -
انزكان املغرب

14650

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
26539
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CENTRE TUTORAT PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :الدعم
التربوي و التكوين.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 12الطابق االول شارع عبد الرحيم
بوعيد الدشيرة الجهادية 0000 -
انزكان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة عبيد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد السالم رياض 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة عبيد عنوانه(ا)
حي السعادة الزنقة  1615رقم 15
الدشيرة الجهادية  0000انزكان
املغرب.
السيد عبد السالم رياض
عنوانه(ا) حي ايت داوود الزنقة
 2101رقم  35الدشيرة الجهادية
 0000انزكان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة عبيد عنوانه(ا)
حي السعادة الزنقة  1615رقم 15
الدشيرة الجهادية  0000انزكان
املغرب.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  19يوليوز االبتدائية بانزكان بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .1930
 2022تحت رقم .1341
794I
795I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE SOUSS
IMMEUBLES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

SOUSS-FISC SARL
SOUSS-FISC SARL
BURCICA
N°1 APP. N°1 AV.
SOCIETE SOUSS
ES-SAADA PLASTIC
MARRAKECHE TAGHZOUTE
IMMEUBLES SARL
INEZGANE PREFECTURE
POUR LE COMMERCE ET
شركة ذات املسؤولية املحدودة
D’INEZGANE AIT MELLOUL،
تفويت حصص
L'INDUSTRIE
86350، INEZGANE MAROC
SOUSS-FISC SARL
إعالن متعدد القرارات
SOCIETE SOUSS IMMEUBLES
N°1 APP. N°1 AV.
BURCICA
 SARLشركة ذات املسؤولية
MARRAKECHE TAGHZOUTE
املحدودة
 432زنقة مصطفى املعاني املكتب
INEZGANE PREFECTURE
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21عمارة
 14الطابق  5الدار البيضاء ،
D’INEZGANE AIT MELLOUL،
امنار شارع محمد الخامس انزكان
 ،20610الدار البيضاء املغرب
86350، INEZGANE MAROC
عمالة انزكان ايت ملول 86350 -
ES-SAADA PLASTIC POUR LE
SOCIETE SOUSS IMMEUBLES
انزكان املغرب.
 SARLشركة ذات املسؤولية
COMMERCE ET L’INDUSTRIE
تعيين مسير جديد للشركة
املحدودة
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
رقم التقييد في السجل التجاري
.2681
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21عمارة وعنوان مقرها االجتماعي 14 :زنقة
امنار شارع محمد الخامس انزكان
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الترميدي املعاريف  - -الدار البيضاء
عمالة انزكان ايت ملول 86350 -
املؤرخ في  09يونيو  2022تم تعيين
املغرب.
انزكان املغرب.
مسير جديد للشركة السيد(ة) ايت
ات»
ا
ر
الق
متعدد
«إعالن
ر
تفويت حصص
عمي يوسف بطاقة الوطنية رقم
ي
:
التجار
السجل
في
التقييد
رقم
رقم التقييد في السجل التجاري
 JB376231كمسير وحيد
.37219
تبعا لقبول استقالة املسير.
.2681
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09يونيو  2022تمت املؤرخ في  27يونيو  2022تم اتخاذ االبتدائية بانزكان بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .1341
املصادقة على :
القرارات التالية:
797I
تفويت السيد (ة) محمد صوم
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 2.478حصة اجتماعية من أصل
شركة حسابات فاس
إقالة السيد إجوي عبد هللا من
 5.665حصة لفائدة السيد (ة)
YOONS KITCHEN
يوسف ايت عمي بتاريخ  09يونيو وظيفته كمسير للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.2022
الشريك الوحيد
تفويت السيد (ة) محمد صوم النظام األسا�سي التالية:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 2.478حصة اجتماعية من أصل
بند رقم  :44الذي ينص على
شركة حسابات فاس
 5.665حصة لفائدة السيد (ة) مايلي :تعيين السيد إجوي محمد و رقم  5قسارية السقاط البطحاء ،
 ،0فاس املغرب
ادريس ايت عمي بتاريخ  20يوليوز السيد عابد إجوي كمسيرين للشركة
.2022
 YOONS KITCHENشركة ذات
لفترة غير محدودة
تفويت السيد (ة) محمد صوم
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 709حصة اجتماعية من أصل
الوحيد
18
بتاريخ
البيضاء
بالدار
التجارية
 5.665حصة لفائدة السيد (ة)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر
يوليوز
.831535
رقم
تحت
2022
فاطمة اماسين بتاريخ  20يوليوز
رقم  2زنقة اللة أمينة اقامة غيثة 2
فاس  30100 -فاس املغرب.
796I
.2022
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.70837
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املتجر رقم  2زنقة اللة أمينة اقامة
غيثة  2فاس  30100 -فاس املغرب»
إلى «املتجر رقم  6الدكارات طريق
مكناس  7تجزئة بلير فاس 30100 -
فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  23يونيو
 2022تحت رقم .2722/22
798I
موروكو كومبتونس اكاونت

SAMIRA AIT LAHCEN
SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة  17الطابق  4برج منارة 2
مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي
 ،40000 ،مراكش املغرب
SAMIRA AIT LAHCEN SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيث
بيزنس سنتر شارع مسلم دائرة بكار
شقة بالدور الثالث رقم  14باب
دوكالة  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127233
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SAMIRA AIT LAHCEN SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  - :استغالل
واستخراج وتسويق جميع املعادن
الخام بجميع أنواعها املنتجة من
املناجم أو املحاجر  ،الخام ونصف
املصنعة والتامة الصنع.
 حرق الجير ومشتقاته ؛ أعمالالتكسير
 نقل التعدين واستغالل املحاجرواملنتجات األخرى ؛
 التعاقد من الباطن على أعمالالتعدين.
 استيراد و تصدير ؛ شراء وبيعجميع مواد البناء وجميع املنتجات
واملواد الغذائية واملواد أو غيرها ؛
 تصنيع وإنتاج مواد البناء:البالط والسيراميك والطوب وغيرها..
عنوان املقر االجتماعي  :زينيث
بيزنس سنتر شارع مسلم دائرة بكار
شقة بالدور الثالث رقم  14باب
دوكالة  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سميرة آيت لحسن 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سميرة آيت لحسن
عنوانه(ا) التقسيم عاصف د 39 -
شارع أنوال  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سميرة آيت لحسن
عنوانه(ا) التقسيم عاصف د 39 -
شارع أنوال  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .137622
799I

14651

CABINET DAHOU ALI
السيد محمد املطهري 500 :
TRANS CARIAS & MED
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد زكرياء مالحي  500 :بقيمة
تأسيس شركة
 50.000درهم.
CABINET DAHOU ALI
السيدة محمد املطهري 500 :
QUARTIER LAARASSI
بقيمة  50.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
BOUSSARDOUN N 3
وصفات ومواطن الشركاء :
QUARTIER LAARASSI
السيد زكرياء مالحي عنوانه(ا)
BOUSSARDOUN N 3، 6200،
اسبانيا  0بوركوس اسبانيا.
NADOR MAROC
السيد محمد املطهري عنوانه(ا)
 TRANS CARIAS & MEDشركة
اوالد بوطيب سكتور أ رقم 239
ذات املسؤولية املحدودة
الناظور  62000الناظور املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
األسماء الشخصية والعائلية
عالل بن عبد هللا رقم  36الطابق
ومواطن مسيري الشركة:
الثالث الناظور الناظور 62000
السيد زكرياء مالحي عنوانه(ا)
الناظور املغرب
اسبانيا  0بوركوس اسبانيا
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيد محمد املطهري عنوانه(ا)
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :اوالد بوطيب سكتور أ رقم 239
الناظور  62000الناظور املغرب
24351
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02يونيو  2022تم إعداد القانون االبتدائية بالناضور بتاريخ 04
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية يوليوز  2022تحت رقم .2160
800I
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. TRANS CARIAS & MED
غرض الشركة بإيجاز 1- :نقل
البضائع للغير وطنيا ودوليا
 2نقل األمتعة والطرود غيراملصحوبين وطنيا ودوليا
3التصدير واالستراد.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل بن عبد هللا رقم  36الطابق
الثالث الناظور الناظور 62000
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء مالحي  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة .

AGIN SARL

NANO ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIN SARL
RUE RABIA APT 2 AGDAL 17
RABAT ، 12000، RABAT
MAROC
 NANO ARCHITECTUREشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
شقة  8زنقة موالي أحمد لوكيلي
حسان الرباط الرباط 10020
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
161665

الجريدة الرسمية

14652

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NANO :
. ARCHITECTURE
غرض الشركة بإيجاز  :مهندس
معماري .
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
 30شقة  8زنقة موالي أحمد لوكيلي
حسان الرباط الرباط  10020الرباط
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس فشتال 1.000 :
حصة بقيمة  100.000,00درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس فشتال عنوانه(ا)
حي ابن رشد تجزئة ميموزا رقم 12
تمارة  12010الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس فشتال عنوانه(ا)
حي ابن رشد تجزئة ميموزا رقم 12
تمارة  12010الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .126445
801I
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SOCOGESE

FOUZMEDIA

EPICERIE YASMINE
HOCINE

LAGOUAYTI CERAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
EPICERIE YASMINE HOCINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7 :قطعة
بالد التازي ملعب الخيل محل - 7
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.69959
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27يونيو  2022تقرر حل
EPICERIE YASMINE HOCINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 50.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  7قطعة بالد التازي ملعب
الخيل محل  30000 - 7فاس املغرب
نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:
السيد(ة) رشيد بن شعيب و
عنوانه(ا) رقم  44زنقة تسلي عمار
بوقرة  09000بوقرة الجزائر
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  27يونيو  2022وفي  7قطعة
بالد التازي ملعب الخيل محل - 7
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .2022/3093
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 LAGOUAYTI CERAMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  30شارع
االمام علي مكتب رقم 14000 - 2
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
66017
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LAGOUAYTI CERAM
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
االشغال املختلفة واشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  30 :شارع
االمام علي مكتب رقم 14000 - 2
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد لكوايطي عبدالرزاق
عنوانه(ا) عين السبع ملخاليف
 14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لكوايطي عبدالرزاق
عنوانه(ا) عين السبع ملخاليف
 14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .-
803I
OUATTOU MOHAMMED YASSINE

SEINEC MAROC
سينيك ماغوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

OUATTOU MOHAMMED
YASSINE
El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
 ،900000طنجة املغرب
 SEINEC MAROCسينيك ماغوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة
الصناعية الهوستال رقم - 15
 90000العرائش املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2883
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28مارس  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «استيراد و
التصدير» إلى «الصناعة ،استيراد و
التصدير».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  24يونيو
 2022تحت رقم .701
804I

الجريدة الرسمية
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International Juris Consulting

International Juris Consulting

FONCIÈRE MONCEAU I

FONCIÈRE MONCEAU II

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

International Juris Consulting
Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،
90000، TANGER Tanger
 Foncière Monceau Iشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  45شارع
محمد الخامس شقة رقم - 10
 90000طنجة اململكة املغربية.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.41111
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05يناير  2012تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد Foncière
 Monceau Iمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 45
شارع محمد الخامس شقة رقم 10
  90000طنجة اململكة املغربيةنتيجة ل  :عدم النشاط اإلجتماعي
لشركة.
و حدد مقر التصفية ب  45شارع
محمد الخامس شقة رقم - 10
 90000طنجة اململكة املغربية.
و عين:
السيد(ة) Denis Georges
 Lucien Marie Breuilو عنوانه(ا)
 14شارع بترارك  75116باريس
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 بطنجة بتاريخ  07فبراير
 2012تحت رقم .556
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

International Juris Consulting
Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،
90000، TANGER Tanger
 Foncière Monceau IIشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  45شارع
محمد الخامس شقة رقم  10طنجة
اململكة املغربية  90000 -طنجة
اململكة املغربية.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.42669
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05يناير  2012تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد Foncière
 Monceau IIمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 45
شارع محمد الخامس شقة رقم 10
طنجة اململكة املغربية 90000 -
طنجة اململكة املغربية نتيجة ل :
عدم النشاط اإلجتماعي لشركة.
و حدد مقر التصفية ب  45شارع
محمد الخامس شقة رقم - 10
 90000طنجة اململكة املغربية.
و عين:
السيد(ة) Denis Georges
 Lucien Marie Breuilو عنوانه(ا)
 14شارع بترارك  75116باريس
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 بطنجة بتاريخ  07فبراير
 2012تحت رقم .558
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14653

األستاذ محمد الصحراوي الدكالي موثق
السيد ادريس موزاهير عنوانه(ا)
FRATERNETY IMMO
تجزئة الروزري رقم  ،1شارع املنظر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العام ،كاليفورني  20153الدار
تأسيس شركة
البيضاء املغرب.
األستاذ محمد الصحراوي الدكالي
السيدة صافية املسري عنوانه(ا)
موثق
تجزئة الروزري رقم  ،1شارع املنظر
 ،159شارع يعقوب املنصور (زاوية العام ،كاليفورني  20153الدار
شارع غاندي) الطابق الرابع ،
البيضاء املغرب.
 ،20380الدارالبيضاء املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
 FRATERNETY IMMOشركة ذات ومواطن مسيري الشركة:
املسؤولية املحدودة
السيد ادريس موزاهير عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة تجزئة الروزري رقم  ،1شارع املنظر
الروزري رقم  ،1شارع املنظر العام ،العام ،كاليفورني  20153الدار
كاليفورني  20300 -الدار البيضاء البيضاء املغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
املحدودة
يوليوز  2022تحت رقم .831198
رقم التقييد في السجل التجاري :
807I
549791
H.T SMART
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
OUKKASSI SARL
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
املحدودة باملميزات التالية:
H.T SMART
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم  1537حي األمل خريبكة ،
املسؤولية املحدودة.
 ،25000خريبكة املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
 OUKKASSI SARLشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املسؤولية املحدودة
.FRATERNETY IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :شراء ،وعنوان مقرها اإلجتماعي موطنة:
رقم  1537حي األمل خريبكة -
بيع ،مبادلة وكراء العقار.
 25000خريبكة املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الروزري رقم  ،1شارع املنظر العام،
املحدودة
كاليفورني  20300 -الدار البيضاء
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
املغرب.
7709
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 07 10.000 :يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادريس موزاهير  50 :املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
حصة بقيمة  5.000درهم للحصة .
السيدة صافية املسري  50 :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
حصة بقيمة  5.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها :وصفات ومواطن الشركاء :
.OUKKASSI SARL

14654

غرض الشركة بإيجاز  :كراء
األليات واملعدات الصناعية ،أشغال
آخرى.
عنوان املقر االجتماعي  :موطنة:
رقم  1537حي األمل خريبكة -
 25000خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالفتاح اقا�سي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد شباك الحبيب 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالفتاح اقا�سي
عنوانه(ا) حي الرحمة بلوك  3رقم
 41قصبة تادلة  23350قصبة تادلة
املغرب.
السيد الحبيب شباك عنوانه(ا)
تجزئة الرحمة بلوك  3رقم  40قصبة
تادلة  23350قصبة تادلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكرم اقا�سي عنوانه(ا) حي
الرحمة بلوك  3رقم  41قصبة تادلة
 23350قصبة تادلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .562
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الجريدة الرسمية
املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2445
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13يونيو  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
 و الكائن بالعنوان طريق الرباط,املنطقة الصناعية كزناية ,تجزئة
 90000 - .26طنجة املغرب و املسير
من طرف السيد(ة) الرايس ادم .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01يوليوز
 2022تحت رقم .255400
809I
STE TIB COMPT SARL AU

NEIMA ENERGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة
البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم
 ،60000 ، 05وجدة املغرب
 NEIMA ENERGYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
جفال التجزئة رقم  5طريق تازة -
 60000وجدة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
le partenaire fiscal
.33697
GARAGE LAFAYETTE
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15يونيو  2022تم تحويل
TANGER
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة
«تجزئة جفال التجزئة رقم  5طريق
إنشاء فرع تابع للشركة
تازة  60000 -وجدة املغرب» إلى
le partenaire fiscal
 49شلرع عمر الخطاب طابق  3رقم «دوار الحرميين الجماعة القروية
النعيمة اقليم وجدة  60000 -وجدة
 6عمارة البركة ،90000 ،طنجة
املغرب».
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
GARAGE LAFAYETTE TANGER
التجارية بوجدة بتاريخ  15يوليوز
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27شارع  2022تحت رقم .2122
محمد عبدو  90000 -طنجة
810I
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F.B.A.K GESTION SARL
السيد �سي محمد املوفق
BG LOGISTIQUE SARL
عنوانه(ا) الحي الجديد د رقم 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 43150ابن جرير املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
F.B.A.K GESTION SARL
ومواطن مسيري الشركة:
شارع بئر انزران اقامة الشعيبي
السيدة فاطمة الزهراء املوفق
طابق  1ابن جرير  bd bir anzaraneعنوانه(ا) سيدي عباد  4عمارة س3
residence chaibi، 43150،
شقة 40000 19مراكش املغرب
 benguerirاملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 BG LOGISTIQUE SARLشركة االبتدائية بابن جرير بتاريخ 19
ذات املسؤولية املحدودة
يوليوز  2022تحت رقم .213
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي افريقيا
811I
شارع ابن طفيل رقم 43150 - 78
FIDUCIAIRE ATLAS
ابن جرير املغرب
STE LES
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
PROFESSIONNELLES DE
رقم التقييد في السجل التجاري :
VIANDE
3309
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 19ماي  2022تم إعداد القانون
FIDUCIAIRE ATLAS
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
RUE ZERKTOUNI ، 42
املحدودة باملميزات التالية:
 ،30000فاس املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
STE LES PROFESSIONNELLES
املسؤولية املحدودة.
 DE VIANDEشركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BG :
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 19
زنقة  37حي السعادة  30000 -فاس
.LOGISTIQUE SARL
غرض الشركة بإيجاز  :نقل الغير املغرب
البستنة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
النظافة.
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوان املقر االجتماعي  :حي
افريقيا شارع ابن طفيل رقم 73017 - 78
 43150ابن جرير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يونيو  2022تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
املحدودة باملميزات التالية:
السيدة فاطمة الزهراء املوفق :
شكل الشركة  :شركة ذات
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة املسؤولية املحدودة.
السيد �سي محمد املوفق 500 :
تسمية الشركة متبوعة عند
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
 األسماء الشخصية والعائلية LES PROFESSIONNELLES DEوصفات ومواطن الشركاء :
.VIANDE
السيدة فاطمة الزهراء املوفق
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
عنوانه(ا) سيدي عباد  4عمارة س 3وتوزيع اللحوم الحمراء والدواجن
ومشتقاتها.
شقة 40000 19مراكش املغرب.
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عنوان املقر االجتماعي  :رقم 19
زنقة  37حي السعادة  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عدنان بزهر  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد نجيب بزهر  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد اسماعيل بزهر 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الرحمان بزهر 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة سعاد بزهر  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدنان بزهر عنوانه(ا)
اقامة ماربيا رقم  14طريق عين
الشقف  30000فاس املغرب.
السيد نجيب بزهر عنوانه(ا) 19
زنقة  37حي السعادة  30000فاس
املغرب.
السيد اسماعيل بزهر عنوانه(ا)
 19زنقة  37حي السعادة 30000
فاس املغرب.
السيد عبد الرحمان بزهر
عنوانه(ا)  19زنقة  37حي السعادة
 30000فاس املغرب.
السيدة سعاد بزهر عنوانه(ا)
30تجزئة فضيلة  1طريق عين
الشقف  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عدنان بزهر عنوانه(ا)
اقامة ماربيا رقم  14طريق عين
الشقف  30000فاس املغرب
السيد نجيب بزهر عنوانه(ا) 19
زنقة  37حي السعادة  30000فاس
املغرب.

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32
التجارية بفاس بتاريخ  23يونيو الطابق  2ودادية الوحدة خريبكة -
 2022تحت رقم .2715
 25000خريبكة املغرب.
812I
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
CHICHAOUA FINANCES SARL AU
.4805
M&L FIELDS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
املؤرخ في  27يونيو  2022تمت
الشريك الوحيد
املصادقة على :
تعيين مسير جديد للشركة
تفويت السيد (ة) زكرياء صبار
CHICHAOUA FINANCES SARL
 1.000حصة اجتماعية من أصل
AU
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
APPT N°2 IMMEUBLE
طارق توامي بتاريخ  27يونيو .2022
MAYORCA HAY EL QODS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CHICHAOUA ، 41000،
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  19يوليوز
chichaoua MAROC
 2022تحت رقم .564
 M&L FIELDSشركة ذات
814I
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي زاوية
3S B.T.P
سيدي املختار  ,عمالة شيشاوة -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 41000شيشاوة املغرب.
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
& BUSINESS CONSULT CABINE
.2087
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
ASSOCIES
املؤرخ في  28يونيو  2022تم تعيين مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
مسير جديد للشركة السيد(ة)
 3S B.T.Pشركة ذات مسؤولية
لعوي�سي مصطفى كمسير وحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة  ،11الطابق الثاني ،عمارة  ،12شارع
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ  18القنيطرة ،م.ج 50050 - ،مكناس
يوليوز  2022تحت رقم .274/2022
املغرب
813I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
H.T SMART
رقم التقييد في السجل التجاري :
TRSN MAROC
56771
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
تفويت حصص
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
H.T SMART
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم  1537حي األمل خريبكة ،
باملميزات التالية:
 ،25000خريبكة املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 TRSN MAROCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
الوحيد.

14655

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 3S :
.B.T.P
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة و البناء.
اشغال النظافة.
املتاجرة..
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
 ،11الطابق الثاني ،عمارة  ،12شارع
القنيطرة ،م.ج 50050 - ،مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايوب التواتي 10.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب التواتي عنوانه(ا)
رقم  487تجزئة رياض توالل 01
توالل  50050مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب التواتي عنوانه(ا)
رقم  487تجزئة رياض توالل 01
توالل  50050مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .2711
815I
expert comptable

STE DHAKA MARBRE
Sarl - A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc
 STE DHAKA MARBRE Sarl A.Uشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي أفرا -
بني بويفرور  -أزغنغان 62000 -
الناظور املغرب

الجريدة الرسمية

14656

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
. DHAKA MARBRE Sarl - A.U
غرض الشركة بإيجاز  - :بيع و
شراء الرخام.
 قطع و تشكيل الرخام. االستيراد و التصدير. .عنوان املقر االجتماعي  :أفرا  -بني
بويفرور  -أزغنغان  62000 -الناظور
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسين محمد امزد
عنوانه(ا) دوار أفرا  -بني بويفرور -
ازغنغان  -الناظور  62000الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسين محمد امزد
عنوانه(ا) دوار أفرا  -بني بويفرور -
ازغنغان  -الناظور  62000الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .3022
816I

le petit coin de beauté

LE PETIT COIN DE BEAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

le petit coin de beauté
عزيب الحاج قدور  102تجزئة
فلورون  ،90000 ،طنجة املغرب
LE PETIT COIN DE BEAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عزيب
الحاج قدور  102تجزئة فلورون -
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127809
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 LE :
. PETIT COIN DE BEAUTE
غرض الشركة بإيجاز  :منتجع
صحي للنساء  :الحمام  ،اسبا ،
التدليك(املساج) ،الحالقة ....
عنوان املقر االجتماعي  :عزيب
الحاج قدور  102تجزئة فلورون -
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مريم القوري  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة صفاء سلمون  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صفاء سلمون عنوانه(ا)
البرانص شارع ابن سيرين رقم 11
 90000طنجة املغرب.

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

السيدة مريم القوري عنوانه(ا)
شارع موالي رشيد السواني  4فيال
رقم  90000 3طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم القوري عنوانه(ا)
شارع موالي رشيد السواني  4فيال
رقم  90000 3طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02يونيو
 2022تحت رقم .5172
817I
STE TIB COMPT SARL AU

EMJ ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
 15عمارة لعلج زنقة بني مرين الطابق
الثاني  60000 -وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد جالل التهامي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد محمد جالل التهامي :
 1.000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد جالل التهامي
عنوانه(ا) شارع محمد السادس حي
املسيرة رقم  60000 57وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد جالل التهامي
عنوانه(ا) شارع محمد السادس حي
املسيرة رقم  60000 57وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .1058
818I

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة
البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم
 ،60000 ، 05وجدة املغرب
 EMJ ARCHITECTUREشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 15
عمارة لعلج زنقة بني مرين الطابق
challengeaudit
الثاني  60000 -وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FODECO CONSULTING
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
الشريك الوحيد
قفل التصفية
39681
challengeaudit
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
 FODECO CONSULTINGشركة
باملميزات التالية:
ذات مسؤولية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :او  6شقة
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  13الطابق  3رياض الزيتون مكناس
  50000مكناس املغرب.اإلقتضاء بمختصر تسميتها EMJ :
قفل التصفية
.ARCHITECTURE
ي
غرض الشركة بإيجاز  :الهندسة ,رقم التقييد في السجل التجار :
.39977
التصميم و البرمجة املعمارية .
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بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13يناير  2022تقرر حل
 FODECO CONSULTINGشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي او
 6شقة  13الطابق  3رياض الزيتون
مكناس  50000 -مكناس املغرب
نتيجة ألزمة القطاع .
و عين:
السيد(ة) عبد العالي أوعسو
و عنوانه(ا) او  6شقة  13الطابق
 3رياض الزيتون مكناس 50000
مكناس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  13يناير  2022وفي او  6شقة
 13الطابق  3رياض الزيتون مكناس -
 50000مكناس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  21يناير
 2022تحت رقم .29
819I
STE TIB COMPT SARL AU

AZZAOUI ARCHITECTURE
& DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة
البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم
 ،60000 ، 05وجدة املغرب
& AZZAOUI ARCHITECTURE
 DESIGNشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 15
عمارة لعلج زنقة بني مرين الطابق
الثاني  60000 -وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39679
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
& AZZAOUI ARCHITECTURE
.DESIGN
غرض الشركة بإيجاز  :الهندسة,
التصميم و البرمجة املعمارية.
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
 15عمارة لعلج زنقة بني مرين الطابق
الثاني  60000 -وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزاوي هشام 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عزاوي هشام 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزاوي هشام عنوانه(ا)
شارع محمد السادس التكوين املنهي
سيدي امعافة  60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزاوي هشام عنوانه(ا)
شارع محمد السادس التكوين املنهي
سيدي امعافة  60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .1051
820I

14657
challengeaudit

الزوين املصطفى

LA GUEROINAISE FRERES
TRAVAUX DIVERS GFTD

JUDA EVENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

challengeaudit
rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
LA GUEROINAISE FRERES
 TRAVAUX DIVERS GFTDشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :عمارة
 8شقة رقم  6زنقة أنتسرابي م ج -
 50000مكناس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.37941
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13يناير  2022تقرر
حل LA GUEROINAISE FRERES
 TRAVAUX DIVERS GFTDشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي عمارة  8شقة رقم 6
زنقة أنتسرابي م ج  50000 -مكناس
املغرب نتيجة الألزمة.
و عين:
السيد(ة) عبد العالي أوعسو
و عنوانه(ا) او  6شقة  13الطابق
 3رياض الزيتون مكناس 50000
مكناس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  13يناير  2022وفي عمارة 8
شقة رقم  6زنقة أنتسرابي م ج -
 50000مكناس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .28
821I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الزوين املصطفى
عمارة  9زنقة بنزرت شقة  5الطابق
 3حمرية  ،50000 ،مكناس املغرب
 JUDA EVENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 144
محل  5تجزئة كاميليا شطر  2س/ب
  50050مكناس املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
56753
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها JUDA :
.EVENT
غرض الشركة بإيجاز  :انشاء
محتوى على االنترنيت و ممون
حفالت.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 144
محل  5تجزئة كاميليا شطر  2س/ب
  50050مكناس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ام كلثوم الزكاري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة سعاد عبو  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة ام كلثوم الزكاري 500 :
بقيمة  100درهم.
السيدة سعاد عبو  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

14658

السيدة ام كلثوم الزكاري
عنوانه(ا) القاعدة الجوية امللكية
العسكرية الثانية  50034مكناس
املغرب.
السيدة سعاد عبو عنوانه(ا)
القاعدة الجوية امللكية العسكرية
الثانية  50034مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ام كلثوم الزكاري
عنوانه(ا) القاعدة الجوية امللكية
العسكرية الثانية  50034مكناس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2697
822I
fitocep

PICASSO WOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PICASSO WOOD
غرض الشركة بإيجاز  :نجارة
الخشب واألملنيوم.
عنوان املقر االجتماعي  : :الطابق
التاني رقم  110ب الحي الصناعي
سيدي ابراهيم  30500 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد نجيب العمراو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نجيب العمراوي عنوانه(ا)
 50زنقة فينيزويال شارع موالي رشيد
الزهور  30500 1فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب العمراوي عنوانه(ا)
 50زنقة فينيزويال شارع موالي رشيد
الزهور  30500 1فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .-
823I

fitocep
RCE BUREAU ZINEB AV
ABDELAH BENCHEROUN
APP 16 3EME ETAGE FES VN ،
30000، FES MAROC
 PICASSO WOODشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الطابق
Samorah multi-services
التاني رقم  110ب الحي الصناعي
SAMORAH MULTIسيدي ابراهيم  30500 -فاس
SERVICES
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
Samorah multi-services
رقم التقييد في السجل التجاري :
رياض األلفة املجموعة  17املدخل8
73249
الشقة  95الدار البيضاء ،20220 ،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الدار البيضاء املغرب
 16يونيو  2022تم إعداد القانون  Samorah multi-servicesشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض
األلفة املجموعة  17املدخل 8
باملميزات التالية:

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

الشقة  95الدار البيضاء 20220 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
513583
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 01
غشت  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. Samorah multi-services
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
مواد التجميل الطبيعية و التقليدية.
عنوان املقر االجتماعي  :رياض
األلفة املجموعة  17املدخل  8الشقة
 95الدار البيضاء  20220 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سمرة حليمة عنوانه(ا)
67شارع الزيراوي الزنقة  3الرقم 67
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سمرة حليمة عنوانه(ا)
 67شارع الزيراوي الزنقة  3الرقم 67
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
غشت  2021تحت رقم .790244
824I

خبرة الشرق

B 49
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة الشرق
 49شارع البكاي لهبيل اقامة رياض
املدينة شقة رقم  3بركان  49شارع
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة
شقة رقم  3بركان ،699 ،بركان
املغرب
 B 49شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل يقع
بالطابق االر�ضي يقع بتجزئة هوار
دريس وشركائه بقعة رقم  713شارع
واد درعة بركان  63300 -بركان
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
8635
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها .B 49 :
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
وطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
يقع بالطابق االر�ضي يقع بتجزئة
هوار دريس وشركائه بقعة رقم 713
شارع واد درعة بركان  63300 -بركان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية
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الشركة  B 49 : 1.000حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد فيصل بوتشيش 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل بوتشيش عنوانه(ا)
شارع عبد الكريم الخطابي حي
الليمون بركان  63300بركان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل بوتشيش عنوانه(ا)
شارع عبد الكريم الخطابي حي
الليمون بركان  63300بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .412/2022
825I
FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

M.MERCADO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA
APPT N°1 IMM F NAJMAT
JANOUB II EL JADIDA ، 24000،
EL JADIDA MAROC
 M.mercado SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب
تجزئة البحراوي رقم 24000 - 22
الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
19615
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 10يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. M.mercado SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  • :التجارة
في املنتجات الغذائية
• استيراد وتصدير املشروبات
واملنتجات الغذائية
• توزيع جميع املنتجات
االستهالكية.
عنوان املقر االجتماعي  :مراب
تجزئة البحراوي رقم 24000 - 22
الجديدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الضعيف ر�ضى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الضعيف ر�ضى عنوانه(ا)
تجزئة البحراوي رقم 24000 22
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الضعيف ر�ضى عنوانه(ا)
تجزئة البحراوي رقم 24000 22
الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .28037
826I
فيدملجيك

RAMDEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

فيدملجيك
 14شارع رحال املسكيني ،20120 ،
الدار البيضاء املغرب
 RAMDECشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  210محج

14659

مرسلطان  20006 -الدار البيضاء
املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.99063
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13يونيو  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
 حذف نشاط التصديرمنالغرض الرئي�سي للشركة واالحتفاظ
بنشاط االستيراد .
 توزيع ونقل البضائع املنصوصعليها في الغرض الرئي�سي للشركة في
جميع أنحاء الوطن باململكة املغربية
خصوصا:
 جميع السلع واألدواتاملطبخ،
(أدوات
املنزلية
التنظيف،الديكورات من الخزف،ال
فخار،السيراميك،الزجاج،البالستي
ك،الخشب واملعدن).
 جميع منتجات ومستحضراتالتجميل والنظافة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .831657
827I
AZ CONSULTANTS

PRESSING AMWAJ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AZ CONSULTANTS
 141شارع حسن األول ،الطابق
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
 PRESSING AMWAJشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  80أمال
 06املحل رقم  2حي الفتح س ي م -
 10010الرباط املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.95579

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 PRESSING AMWAJمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  80أمال  06املحل رقم 2
حي الفتح س ي م  10010 -الرباط
املغرب نتيجة ل  :قرار الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب  98زنقة
طنجة الشقة رقم  10010 - 3الرباط
املغرب.
و عين:
السيد(ة) بري أحمد و عنوانه(ا)
رياض األندلس غرناطة عمارة 55
الشقة  55حي الرياض 10010
الرباط املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .126469
828I
ADVISORY PARTNERS

SANTE TECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 165شارع عبد املؤمن حي
املستشفيات بناية أ الطابق األول
الدار البيضاء  ،20160 ،الدار
البيضاء املغرب
 SANTE TECHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء  7زنقة سبتة اقامة رامي
الطابق التاني مكتب رقم 20100 - 8
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
548775

الجريدة الرسمية

14660

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SANTE :
.TECH
غرض الشركة بإيجاز - :إنشاء
وتصميم وإنتاج وتشغيل وتطوير
وشراء وبيع البرامج وحزم البرمجيات
وقواعد البيانات واملواقع اإللكترونية
واملواد التسويقية ؛
 تسويق جميع األعمالوالخدمات واملواد املرتبطة بها ؛
 نشاط الوكيل واملندوب عن أينشاط تجاري.
 التوزيع املباشر أو غير املباشروتنظيم وتسهيل التدريب املرتبط ؛
 مشاركة الشركة ،بأي وسيلة ،بشكل مباشر أو غير مباشر  ،في أي
عمليات قد تكون مرتبطة بغرضها
عن طريق إنشاء شركات جديدة ،
أو املساهمة  ،أو االكتتاب أو شراء
األوراق املالية أو حقوق الشركات
 ،أو االندماج  ،أو غير ذلك  ،إنشاء
أو حيازة أو تأجير أو إدارة تأجير أي
أعمال أو مؤسسات ؛ أخذ أو حيازة
أو استخدام أو نقل جميع العمليات
وبراءات االختراع املتعلقة بهذه
األنشطة ؛
وبصفة عامة  ،جميع املعامالت
الصناعية أو التجارية أو املالية أو
املدنية أو املنقولة أو غير املنقولة ،
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر بغرض الشركة أو
بأي غرض مشابه أو ذي صلة أو
يحتمل أن تسهل توسيعه وتطويره.
باألهداف املذكورة أعاله وتساهم في
تطويرها أو تمديدها.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء  7زنقة سبتة اقامة رامي
الطابق التاني مكتب رقم 20100 - 8
الدار البيضاء املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة  MIB TECH : 600حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد نزار بلمحفوض 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد املجيد لطفي 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  MIB TECHعنوانه(ا)
الدار البيضاء  7زنقة سبتة اقامة
رامي الطابق التاني مكتب رقم 8
 20100الدار البيضاء املغرب.
السيد عبد املجيد لطفي
عنوانه(ا)  5شارع بيير سلي 31000
تولوز فرنسا  31000تولوز فرنسا.
السيد نزار بلمحفوض عنوانه(ا)
 58شارع رانجويل  31400تولوز
فرنسا  31400تولوز فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد البوزيدي عنوانه(ا)
 7شارع مونتمورنس  31200تولوز
فرنسا  31200تولوز فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .830114
829I
ABOU YASSER CONSEIL

STE MAZOUARIIMMOBILIER - SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
N° 73, COMPLEXE
COMMERCIALE, SYBA,
MARRAKCH, MAROC N° 73,
COMPLEXE COMMERCIALE,
SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
STE MAZOUARI IMMOBILIER-
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 - SARLAUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة  1و
شقة  ’2رقم  ’45شارع جبل لخضر’
املدينة’ مراكش .مراكش40000 .
مراكش .املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
127177
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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- :
 MAZOUARI IMMOBILIER. SARLAU
غرض الشركة بإيجاز  -/1 :كراء و
تسيير الشقق مجهزة.
 -/2سمسرة و وسيط.
 -/3تنظيم االحدات السياحية..
عنوان املقر االجتماعي  :شقة  1و
شقة  ’2رقم  ’45شارع جبل لخضر’
املدينة’ مراكش .مراكش40000 .
مراكش .املغرب..
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم مزواري
 1.000 :حصة بقيمة  10درهم
للحصة .
السيد عبد الكريم مزواري :
 1000بقيمة  10درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الكريم مزواري
عنوانه(ا) تجزئة سوكومة’ رقم ’292
مراكش 40000 .مراكش .املغرب..

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الكريم مزواري
عنوانه(ا) تجزئة سوكومة’ رقم ’292
مراكش 40000 .مراكش .املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .137556
830I
ACTION FINANCE ET STRATEGIE

كوبريفاب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

ACTION FINANCE ET
STRATEGIE
Quartier Anfa ، 28830، ,113
Mohammedia Maroc
كوبريفاب شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي إقامة
املركز الطابق  2رقم  10عمارة
س املحمدية  28800 -املحمدية
املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25921
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يونيو  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
• تصنيع املنتجات الصناعية
القائمة على تشكيالت معدنية
ساخنة ذات سمك عال؛
• البيع واالستيراد املحلي لجميع
املواد الخام واللوازم وامللحقات
الالزمة لتصنيع املنتجات الصناعية؛
• تركيب وتجميع املنتجات
الصناعية؛
• تمثيل وشحن وعمولة ووساطة
جميع املنتجات فيما يتعلق بالنشاط
املذكور أعاله.
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الجريدة الرسمية

قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ً
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  20قرر مجلس اإلدارة  ،بناءا على اقتراح
يوليوز  2022تحت رقم .1400
الرئيس املديرالعام  ،تعيين نائبين
 831Iللمدير العام  :السيد حمزة الغراري
والسيد غالي الغراري.
»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
AL HOCEINIA
النظام األسا�سي التالية:
إعالن متعدد القرارات
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
& N. AMAR AUDIT
املوافقة على تعديل البند  6من
»CONSULTING «N2AC
 GHANDI MALL, BD GHANDI,النظام األسا�سي «تكوين رأس املال»
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
EXTENSION ، 20000،
املوافقة على تعديل البند  7من
CASABLANCA MAROC
النظام األسا�سي «رأسمال»
« AL HOCEINIAشركة املساهمة»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها االجتماعي، 35 :
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
شارع سيدي عبد الرحمان ،حي
يوليوز
املغرب.
سيل  - - CILالدار البيضاء
 2022تحت رقم .831500
«إعالن متعدد القرارات»
832I
رقم التقييد في السجل التجاري:
Valoris Partners
.54975
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
CERATOP
املؤرخ في  23يونيو  2022تم اتخاذ شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
القرارات التالية:
الشريك الوحيد
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تأسيس شركة
أخذ املساهمون علما بالهبة التى قام
Valoris Partners
السيد الحبيب الغراري بتواريخ 14
Bureau N°14, 3ème étage,
يناير  2022و  24يناير 2022املتمثلة immeuble soft city oasis, 2 et
في  69000سهما ألوالده :رفيعة ،
4 rue Abou Dhabi ، 20410،
علياء  ،محمد  ،حمزة وغالي الغراري
casablanca maroc
موزعة على النحو التالي:رفيعة  CERATOPشركة ذات مسؤولية
 18125سهم ،علياء  11125سهم،
محدودة ذات الشريك الوحيد
محمد  13250سهم ،حمزة 13250
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع
سهم وغالي  13250سهم .وتجدر
زاوية شارع يعقوب املنصور وزنقة
اإلشارة إلى أن السيد الحبيب الغراري
قا�ضي بكار ،امتداد املعاريف
يحتفظ بحق االنتفاع بـ 29250
رقم  139محل رقم 20370 - 4
سهما التى تم التبرع بملكيتها إلى
الدارالبيضاء املغرب
ابنتيه رفيعة وعلياء الغراري
تأسيس شركة ذات مسؤولية
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
محدودة ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى مجلس اإلدارة املؤرخ في 7
يونيو  ، 2022أخذ مجلس اإلدارة رقم التقييد في السجل التجاري :
549685
علما باستقالة السيد الحبيب
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الغراري من منصبه كرئيس مديرعام
ومسير للشركة ،وعين السيد محمد  30يونيو  2022تم إعداد القانون
الغراري رئيسا مديرا عاما جديدا ،األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
لكامل مدة واليته كعضو في مجلس محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
اإلدارة.

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CERATOP
غرض الشركة بإيجاز * :
تصنيع ،شراء ،بيع و توزيع جميع
منتجات السيراميك ،تبليط األرضية
والفسيفساء و املنتجات التكميلية
للبناء؛
* اإلستيراد و التصدير؛
*إنشاء أو اقتناء أو تشييد أو
تشغيل مباشر أو غير مباشر ،عقود
التأجير أو التأجير من الباطن لجميع
املعادات أواآلالت ،املحركات أو
القطع األرضية ،بناء املستودعات،
األوراش ،الوكاالت،عقارات أو أصول
تجارية ضرورية لنشاط الشركة؛
*وبشكل عام جميع العمليات
من أي نوع سواء كانت قانونية أو
اقتصادية أو مالية أو منقولة أو غير
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله
أو بأي أغراض أخرى مماثلة أو ذات
صلة ،بصفة أن تؤيد بشكل مباشر
أو غير مباشر الهدف الذي تسعى
الشركة إلى تحقيقه أو امتداده أو
تطويره .
عنوان املقر االجتماعي  :تقاطع
زاوية شارع يعقوب املنصور وزنقة
قا�ضي بكار ،امتداد املعاريف
رقم  139محل رقم 20370 - 4
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سمير الصادق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سمير الصادق عنوانه(ا)
الدارالبيضاء املدينة الخضراء،
ڤيال رقم  ،539املدينة الخضراء
بوسكورة ،الدارالبيضاء 27182
بوسكورة املغرب .

14661

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير الصادق عنوانه(ا)
الدارالبيضاء املدينة الخضراء،
ڤيال رقم  ،539املدينة الخضراء
بوسكورة ،الدارالبيضاء 27182
بوسكورة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .830873
833I
سيكوجيس شمم

EL M- ARCHITECTURE
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكوجيس شمم
 98شارع عبد الكريم الخطابي ،
 ،32000الحسيمة املغرب
EL M- ARCHITECTURE SARL
 )(AUشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
رقم ، 5الطابق الثالث ،عمارة ملتقى
شارع مبارك البكاي و الجزائر رقم 83
  32000الحسيمة املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3801
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 M- :
.)ARCHITECTURE SARL (AU

14662

الجريدة الرسمية
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.24502
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.400.000,00درهم» أي
من « 100.000,00درهم» إلى
« 1.500.000,00درهم» عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدار و املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831797
835I

غرض الشركة بإيجاز  :الهندسة
املعمارية.
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
رقم ، 5الطابق الثالث ،عمارة ملتقى
شارع مبارك البكاي و الجزائر رقم 83
  32000الحسيمة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة80.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املرابط محمد أمين
 1.000 :حصة بقيمة  80درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد املرابط محمد أمين
س-اطلس
عنوانه(ا)  18شارع حجرة
STE MELL DATA
النكورعمارة بادس  32000الحسيمة
STREAMING
املغرب.
CORPORATION
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
قفل التصفية
السيد املرابط محمد أمين
س-اطلس
عنوانه(ا)  18شارع حجرة
الطابق االول الحي االداري شارع
النكورعمارة بادس  32000الحسيمة
الطائف رقم  ،23000 ، 41بني مالل
املغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ STE MELL DATA STREAMING 14
 CORPORATIONشركة ذات
يوليوز  2022تحت رقم .-
املسؤولية املحدودة
834I
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ديار
امينة الطاهري موثقة بالدار البيضاء
األمان موبل  8عمارة  202الطابق
SOFARDIN SARL
 23000 - 2بني مالل املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية
ي
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار :
امينة الطاهري موثقة بالدار
.9679
البيضاء
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 283شارع يعقوب املنصور الطابق املؤرخ في  29أبريل  2022تقرر حل
الثاني مكتب رقم ،20000 ، 12
STE MELL DATA STREAMING
الدار البيضاء املغرب
 CORPORATIONشركة ذات
 SOFARDIN SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
املسؤولية املحدودة
 30.000درهم وعنوان مقرها
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
اإلجتماعي ديار األمان موبل  8عمارة
البيضاء  ،مجمع سابينو الصناعي  202 ،الطابق  23000 - 2بني مالل
رقم  ، 1387الطابق األول  ،النواصر املغرب نتيجة اللتوقف التام لنشاط
الشركة.
 20000 -الدار البيضاء املغرب.
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و عين:
ملوكي و
السيد(ة) ايوب
عنوانه(ا) حي رياض السالم الطابق
األول الرقم  23000 117بني مالل
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  29أبريل  2022وفي ديار
األمان موبل  8عمارة  202الطابق 2
  23000بني مالل املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .608
836I

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  23ماي  2022وفي أدوز فم
العنصر  23000 -بني مالل املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .609
837I
مينارة فينانس جروب

مينارة اوديسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

س-اطلس

إنشاء فرع تابع للشركة

STE REGIONALE DES
ENERGIES RENOUVELABLE

مينارة فينانس جروب
 52شارع موالي رشيد شقة رقم
 7الطابق الرابع جليز مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
مينارة اوديسيون شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اغلي 1
متجر رقم  10املحاميد 40000 -
مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.80645
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022تقرر إنشاء
فرع تابع للشركة تحت التسمية
مينارة اوديسيون و الكائن بالعنوان
شارع عالل الفا�سي زنقة سلمان
الفار�سي عمارة ا-ب الطابق االول
مكتب رقم  40000 - 05مراكش
املغرب و املسير من طرف السيد(ة)
بطولة سميرة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .137929
838I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

س-اطلس
ي
الطابق االول الحي االدار شارع
الطائف رقم  ،23000 ، 41بني مالل
املغرب
STE REGIONALE DES ENERGIES
 RENOUVELABLEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :أدوز فم
العنصر  23000 -بني مالل املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.9437
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23ماي  2022تقرر حل
STE REGIONALE DES ENERGIES
 RENOUVELABLEشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي أدوز فم العنصر 23000 -
بني مالل املغرب نتيجة اللتوقف
التام لنشاط الشركة.
و عين:
السيد(ة) عبد الوهاب السماللي
و عنوانه(ا) تجزئة مبروكة رقم 65
 23000بني مالل املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
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مينارة فينانس جروب

مينارة اوديسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار

مينارة فينانس جروب
 52شارع موالي رشيد شقة رقم
 7الطابق الرابع جليز مراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
مينارة اوديسيون «شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :اغلي 1
متجر رقم  10املحاميد 40000 -
مراكش املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.80645
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022تقرر
إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
Cóclea
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .137929
839I
مستأمنة مو مني

PLANTES AROMATIQUES
ORIENTALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستأمنة مو مني
رقم  734الطابق  2شقة 2اقامة
يوسف شارع موالي عبد هللا
تاوريرت  ،65800 ،تاوريرت املغرب
PLANTES AROMATIQUES
 ORIENTALEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 1
الطابق  1رقم  03شارع موالي عبد
هللا  65800 -تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
1555

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
PLANTES
AROMATIQUES
. ORIENTALE
غرض الشركة بإيجاز  - :بائع
النباتات العطرية الفواكه والخضر
بنصف الجملة
االستراد والتصدير.عنوان املقر االجتماعي  :الشقة 1
الطابق  1رقم  03شارع موالي عبد
هللا  65800 -تاوريرت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوخريص البشير 800 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد بوخريص عبد الحميد :
 200حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوخريص البشير عنوانه(ا)
رقم 22شارع موالي عبد هللا تجزئة
موالي علي شريف  65800تاوريرت
املغرب.
السيد بوخريص عبد الحميد
عنوانه(ا) شارع موالي عبد هللا حي
التقدم  65800تاوريرت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوخريص البشير عنوانه(ا)
رقم 22شارع موالي عبد هللا تجزئة
موالي علي شريف  65800تاوريرت
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .317/2022
840I

14663

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

أميمة وعلي العقارية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU
AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC
أميمة وعلي العقارية شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب
سبتة شارع  3رقم  47الفنيدق -
 93100الفنيدق املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11677
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15نونبر  2018تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
سليمان علي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  03دجنبر
 2018تحت رقم .5930
841I
iso fidus

IVEN CLUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

iso fidus
حي األمال  02رقم  40مكتب رقم 06
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ،
 ،29640دارالبيضاء املغرب
 IVEN CLUBشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة
دوار الخاللقة  20سيدي عثمان
الدار البيضاء  20705 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
24553

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IVEN :
. CLUB
غرض الشركة بإيجاز  :انشطة
رياضية ؛ قاعة االلعاب
تنشيط ،األنشطة الترفيهية
وأنشطة اوقات الفراغ  ،خدمات
التموين.
عنوان املقر االجتماعي  :مجموعة
دوار الخاللقة  20سيدي عثمان الدار
البيضاء  20705 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الجياللي سالب 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سفيان سالب 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الجياللي سالب عنوانه(ا)
حي الرحمة زنقة  5الرقم  45حي
موالي رشيد الدار البيضاء 20703
البيضاء املغرب.
السيد سفيان سالب عنوانه(ا)
حي الرحمة زنقة  5رقم  45البيضاء
 20703البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان سالب عنوانه(ا)
حي الرحمة زنقة  5رقم  45البيضاء
 20703البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831726
842I

الجريدة الرسمية
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COFISCOM

CHOUKRI ALIMENT
GENERALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

COFISCOM
N°6 BD MED VI HAY EL
HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC
CHOUKRI ALIMENT GENERALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة
الليمون القطعة  4الطابق االول -
 63300بركان املغرب.
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.8407
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يونيو  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «-االستيراد و
التصدير
 تجارة و توزيع املواد الغذائيةبالجملة و التقسيط» إلى «نقل
البضائع لحساب الغير».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .413
843I
FLASH ECONOMIE

STE IMMOBILIERE REGAL
PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة
تسمية الشركةSTE :
IMMOBILIERE REGAL PALACE
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
مختلفة أو البناء
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
جنين تجزئة RATC
القدس البرنو�صي  -الدار البيضاء
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة2.000.000 :
درهم ،مقسمة الى  20000حصة
بقيمة  100درهم كالتالي
السيد حسن فكاوي 15.000 :
حصة
السيد أيوب فكاوي 1.000 :
حصة
ي
السيد فكاو زكرياء 1.000 :
حصة
السيد فكاوي أحمد 1.000 :
حصة
السيد فكاوي سليمان 1.000 :
حصة
السيدة أمينة رو�ضي  500 :حصة
السيدة فكاوي سكينة 500 :
حصة
:األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة
السيد حسن فكاوي
السيد أيوب فكاوي
السيدة أمينة رو�ضي
تم اإليداع القانوني باملركز
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء
بتاريخ  29يونيو  2022تحت رقم
.356865
844I

STE IMMOBILIERE REGAL
PALACE
GLOBAL FABRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة
 RATCمقرها اإلجتماعي  57:شارع
GLOBAL FABRIC SARL AU
إعالن متعدد القرارات
جنين تجزئة
GLOBAL FABRIC
القدس البرنو�صي -الدار البيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  2زاوية زنقة أبو بكر البقالني وشارع
 29يونيو  2022تم إعداد القانون الجزائر الطابق التالت شقة رقم
 11أنفا الدارالبيضاء ،20070 ،
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الدارالبيضاء املغرب
املحدودة باملميزات التالية:
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GLOBAL FABRIC SARL AU
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 2 :زاوية
زنقة أبو بكر البقالني وشارع الجزائر
الطابق التالت شقة رقم  11أنفا -
 20070الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.500369
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :بيع جميع حصص الشركة إلى
السيد داسوكين محمد ٫رقم البطاقة
الوطنية ب ه 476457
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد السيد داسوكين
محمد و إستقالة املسير القديم
السيد كريم جحا
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :نقل املقر الرئي�سي للشركة
من العنوان :حي النور زنقة  7رقم
 78سيدي عثمان الدار البيضاء،
إلى العنوان الثالي 2 :زاوية زنقة
أبو بكر البقالني وشارع الجزائر
الطابق التالت شقة رقم  11أنفا
الدارالبيضاء
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعديل النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :5الذي ينص على
مايلي :نقل املقر الرئي�سي للشركة
من العنوان :حي النور زنقة  7رقم
 78سيدي عثمان الدار البيضاء،
إلى العنوان الثالي 2 :زاوية زنقة
أبو بكر البقالني وشارع الجزائر
الطابق التالت شقة رقم  11أنفا
الدارالبيضاء.

بند رقم  :7 / 6الذي ينص على
مايلي :جميع املساهمات االجتماعية
* *1000أصبحت في ملك السيد
داسوكين محمد٫رقم البطاقة
الوطنية ب ه 476457
بند رقم  :10الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد السيد داسوكين
محمد ٫رقم البطاقة الوطنية ب ه
476457
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم / 23187
.830375
845I
FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

SG2I
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING
BD MED V 5é ETAGE APT 357
N°9 ESPACE A/1 BELVEDERE
CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC
« SG2Iشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :الحمرة 2
زنقة  2رقم  43حي اإلنارة 20550 -
الدارالبيضاء املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.160221
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يناير  2022تقرر تجديد
مدة مزاولة مهام املسيرين ملدة :سنة
ونصف سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831827
846I
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MOORE CASABLANCA

 3أش كابيطال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سمية اقامة شهرزاد  3الطابق
الخامس رقم  22بامليي الدار البيضاء
  20250الدار البيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة اركاديا كابيطال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة اركاديا كابيطال عنوانه(ا)
تجزئة الصفا  2رقم  12الطابق 2
عين الشق  20470الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز الحسوني عنوانه(ا)
تجزئة بطاش إقامة فياس الطابق
األول شقة  1عين الشق  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831917
847I

MOORE CASABLANCA
ORIGIN OFFICE OASIS 78
BIS RUE DES PAPILLONS
EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC
 3أش كابيطال شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سمية اقامة شهرزاد  3الطابق
الخامس رقم  22بامليي الدار البيضاء
  20250الدار البيضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550327
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 18
يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
C.E.M.E.X
الوحيد.
SF MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  3 :أش
تفويت حصص
كابيطال.
C.E.M.E.X
غرض الشركة بإيجاز  :نشاط
 ، 92شارع الزرقطوني  ،كيليز -
العقارات واملعامالت التجارية  ،مراكش  ،40000 ،مراكش املغرب
والتطوير العقاري  ،والتقسيم الفرعي  SF MAROCشركة ذات املسؤولية
 ،وإدارة اإليجارات  ،وإدارة املمتلكات
املحدودة
وجميع األنشطة املتعلقة بشكل وعنوان مقرها اإلجتماعي Rue 10
مباشر أو غير مباشر بهدف الشركة MOUSSA BNOU NOUSSAIR,
املحدد على هذا النحو ؛ اإلنشاء APP N°11, 6eme étage - 20000
واإلدارة الحرة لجميع املؤسسات
الدار البيضاء املغرب.
التجارية والوكاالت العقارية وغيرها
تفويت حصص
 ،وتأجير أو شراء جميع املباني التي
رقم التقييد في السجل التجاري
يمكن استخدامها بأي شكل من
.424011
األشكال لغرض الشركة ؛ تقديم
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الخدمات للشركات واإلدارات .املؤرخ في  05أكتوبر  2021تمت
املصادقة على :
استيراد وتصدير مواد البناء.

14665

تفويت السيد (ة) رضا آيت صالح
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 25حصة اجتماعية من أصل  25االبتدائية بتطوان بتاريخ  11فبراير
حصة لفائدة السيد (ة) مغنية  2019تحت رقم .318
مزروعي بتاريخ  05أكتوبر .2021
849I
تفويت السيد (ة) محمد كمال
AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE
ميكو  25حصة اجتماعية من أصل
أمانة بروبرتيز
 25حصة لفائدة السيد (ة) مغنية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مزروعي بتاريخ  05أكتوبر .2021
خفض رأسمال الشركة
تفويت السيد (ة) عبد الصمد
خلفا  25حصة اجتماعية من أصل AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE
 25حصة لفائدة السيد (ة) مغنية
زاوية شارع محمد الخامس و شارع
مزروعي بتاريخ  05أكتوبر .2021
تفويت السيد (ة) كمال بوزير  25ابن كثير إقامة دوس مارس رقم ، 44
 ،90000طنجة املغرب
حصة اجتماعية من أصل  25حصة
لفائدة السيد (ة) مغنية مزروعي أمانة بروبرتيز شركة ذات املسؤولية
املحدودة
بتاريخ  05أكتوبر .2021
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  26املجد رقم  842ر.أ رقم 90000 - 47
طنجة املغرب.
نونبر  2021تحت رقم .802009
خفض رأسمال الشركة
848I
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU
.77349
أميمة وعلي العقارية
العام
الجمع
بمقت�ضى
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلستثنائي املؤرخ في  21يونيو
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 2022تم خفض رأسمال الشركة
 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULTبمبلغ قدره « 4.000.000درهم»
SARL AU
أي من « 37.000.000درهم» إلى
AVENUE MED V NR 15 ،
« 33.000.000درهم» عن طريق :
93100، FNIDEQ MAROC
تخفيض عدد األسهم.
أميمة وعلي العقارية شركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
التجارية بطنجة بتاريخ  19يوليوز
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب  2022تحت رقم .255864
سبتة شارع  3رقم  47الفنيدق -
850I
 93100الفنيدق املغرب.
AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
ليكورن طرانسبور
.11677
شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمال الشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16يناير  2019تم تحويل AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة باب سبتة شارع  3رقم  47زاوية شارع محمد الخامس و شارع
الفنيدق  93100 -الفنيدق املغرب» ابن كثير إقامة دوس مارس رقم ، 44
 ،90000طنجة املغرب
إلى «تجزئة باب سبتة شارع  3إقامة
ليكورن طرانسبور شركة ذات
البركة رقم  14الفنيدق 93100 -
املسؤولية املحدودة
الفنيدق املغرب».
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
فاس وشارع مليلية  90000 -طنجة
املغرب.
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.76483
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21يونيو  2022تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 7.000.000درهم» أي من
« 9.000.000درهم» إلى «2.000.000
درهم» عن طريق  :تخفيض عدد
األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .255863
851I
ارنك

STE MECASOLAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.MECASOLAR
غرض الشركة بإيجاز  :الطاقة
الشمسية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
مبروكة رقم  221العوامرة املركزية -
 92150القصر الكبير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نور الدين اليحياوي :
 1.000حصة بقيمة  100,00درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين اليحياوي
عنوانه(ا) تجزئة مبروكة العوامرة
املركزية ج و ق العوامرة دائرة
اللوكوس القصر الكبير 92150
القصر الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين اليحياوي
عنوانه(ا) تجزئة مبروكة العوامرة
املركزية ج و ق العوامرة دائرة
اللوكوس القصر الكبير 92150
القصر الكبير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
االبتدائية بالعرائش
 28أبريل  2022تحت رقم
.26011122006670
852I

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14
العرائشLARACHE ،92000 ،
املغرب
 STE MECASOLARشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
مبروكة رقم  221العوامرة املركزية -
 92150القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
GHIZLANE DOUBLANE
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
RAJAA IBNOU ZAHIR
6809
CONCEPT HOUSE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 12أبريل  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
قفل التصفية
محدودة ذات الشريك الوحيد
GHIZLANE DOUBLANE
باملميزات التالية:
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
شكل الشركة  :شركة ذات السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
RAJAA IBNOU ZAHIR
 CONCEPT HOUSEشركة ذات
الوحيد.
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مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 :
شارع لال ياقوت الطابق  5شقة د -
 20000الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.335155
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17يونيو  2022تقرر
حل RAJAA IBNOU ZAHIR
 CONCEPT HOUSEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  39شارع
لال ياقوت الطابق  5شقة د 20000 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة لوقف
النشاط.
و عين:
السيد(ة) رجاء ابنو زاهر و
عنوانه(ا)  144اقامة النهضة زنقة
فونتين الطابق  4الشقة 20000 32
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  17يونيو  2022وفي  39شارع
لال ياقوت الطابق  5شقة د 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .831595
853I
STE AMICHTEC

AMECHTEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AMICHTEC
RESIDENCE PRIMA OFFICE
N 105 APPT 16 ETG 3 ANGLE
MOSTAFA MAANI ET 11
JANVIER Casablanca. ، 20000،
Casablanca maroc
 AMECHTECشركة ذات املسؤولية
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
بريما مكتب رقم  105شقة 16
و  3طابق مصطفى معاني و 11
يناير الدار البيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
550253
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AMECHTEC
غرض الشركة بإيجاز :
.PROMOTEUR IMMOBILIER
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بريما مكتب رقم  105شقة  16و 3
طابق مصطفى معاني و  11يناير الدار
البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى أمشني 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة .
السيد عمر ربيع  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى أمشني عنوانه(ا)
شارع حي الفرح  50رقم 20000 328
الدار البيضاء املغرب.
السيد عمر ربيع عنوانه(ا) قصر
البحار  02شارع  20رقم 20000 67
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد مصطفى أمشني عنوانه(ا)
شارع حي الفرح  50رقم 20000 328
الدار البيضاء املغرب
السيد عمر ربيع عنوانه(ا) قصر
البحار  02شارع  20رقم 20000 67
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831763
854I
VALUE-SERVICES

.HUB SUPPLIERS CO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VALUE-SERVICES
AVENUE ASSALAM, IMM CBC
30, 6éme ETAGE N° 30 ، 90000،
TANGER MAROC
« HUB SUPPLIERS CO. » SARL
 )(AUشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 3املوقع  2من التجزئة رقم ،130
املنطقة الحرة اللوجستية قصر
املجازإقليم الفحص أنجرة 94152 -
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129167
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HUB « :
.)SUPPLIERS CO. » SARL (AU

غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
وبيع املنتجات واملواد الغذائية ومواد
التنظيف.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  3املوقع  2من التجزئة رقم ،130
املنطقة الحرة اللوجستية قصر
املجازإقليم الفحص أنجرة 94152 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 93.993,35درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عسري مودن أحمد :
 90حصة بقيمة  1.044,31درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عسري مودن أحمد
عنوانه(ا) جبل طارق GX111AA
جبل طارق جبل طارق.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عسري مودن أحمد
عنوانه(ا) جبل طارق GX111AA
جبل طارق جبل طارق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .255840
855I
C.E.M.E.X

SF MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

C.E.M.E.X
 ، 92شارع الزرقطوني  ،كيليز -
مراكش  ،40000 ،مراكش املغرب
 SF MAROCشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  49شارع
احمد بركات رقم  3معاريف -
 20000الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

14667

رقم التقييد في السجل التجاري
.424011
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من « 49شارع احمد بركات رقم 3
معاريف  20000 -الدار البيضاء
املغرب» إلى «مبنى سيجما االفاق
السكني الدور االول الكولين سيدي
معروف  20000 -الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16
يونيو  2022تحت رقم .827846
856I
ste controle balance sarl

AMIN MATLUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
appt 3 immb 1031. lot riad al
ismailia marjane 1 . meknes
meknes، 50000، MEKNES
maroc
 AMIN MATLUX SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر يقع
في رقم  63زنقة  11حي الوحدة 1
مكناس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
56777
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AMIN :
. MATLUX SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :بيع االالت
الزراعية
اشغال مختلفة والبناء
االستيراد والتصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :متجر يقع
في رقم  63زنقة  11حي الوحدة 1
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الناصيري احمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الناصيري احمد عنوانه(ا)
رقم  63زنقة  11حي الوحدة 1
مكناس  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الناصيري احمد عنوانه(ا)
رقم  63زنقة  11حي الوحدة 1
مكناس  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .2718
857I
ABOU YASSER CONSEIL

STE INFFRA BTP - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

ABOU YASSER CONSEIL
N° 73, COMPLEXE
COMMERCIALE, SYBA,
MARRAKCH, MAROC N° 73,
COMPLEXE COMMERCIALE,
SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE INFFRA BTP - SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها االجتماعي دوار
التويحينة ’مركز الجهوي الويدان’
قيادة الويدان’ مراكش .املغرب
 40000مراكش .املغرب..
تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.93861
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09يونيو  2021تم تغيير
نشاط الشركة من « -/1مقاول في
االشغال البناء.
 -/2مقاول في اشغال الحدائق
العامة.
 -/3مقاول في الحراسة.
« إلى « -/1مقاول في اشغال
الحدائق العامة.
 -/2دراسة و مراقبة و صيانة
املشاريع.
ل
 -/3مقاو في االشغال البناء.
 -/4مقاول في الحراسة.
 -/5نظافة الواجهات و املحالت
العمومية و الشقق.« .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137575
858I
FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

RYB CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé
; appt 4 Lot RIZANA
RESIDENCE LAHRECH N° 6
MEKNES ، 50050، MEKNES
MAROC
 RYB CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
رقم  ،2العمارة رقم  ،225رياض
الزيتون -مكناس 50000 - .مكناس
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.48855

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املحل رقم  ،2العمارة رقم ،225
رياض الزيتون -مكناس50000 - .
مكناس املغرب» إلى « 655رياض
توالل مكناس  50000 -مكناس
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .2724
859I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ULTRA MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد شمس الدين
فرحاوي  1.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شمس الدين
فرحاوي عنوانه(ا) بالد افرج سوق
الجملة رقم  76حي االحباس ح ي م
 10000الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد شمس الدين
فرحاوي عنوانه(ا) بالد افرج سوق
الجملة رقم  76حي االحباس ح ي م
 10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .137958
860I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 ULTRA MANAGEMENTشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
promeco technology
رقم التقييد في السجل التجاري :
ﺒﺭﻮﻤﻛﻮ تكنولوجي
127565
PROMECO TECHNOLOGY
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 12يوليوز  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
promeco technology
محدودة ذات الشريك الوحيد
BD MOHAMMED V 353 353
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات BD MOHAMMED V، 20300،
casablanca maroc
مسؤولية محدودة ذات الشريك
ﺒﺭﻮﻤﻛﻮ تكنولوجي PROMECO
الوحيد.
 TECHNOLOGYشركة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ULTRA :
وعنوان مقرها اإلجتماعي  353شارع
.MANAGEMENT
محمد الخامس  20300 -الدار
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
البيضاء املغرب
جميع املباني املفروشة.

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
543697
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 18فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ﺒﺭﻮﻤﻛﻮ تكنولوجي PROMECO
.TECHNOLOGY
غرض الشركة بإيجاز  :ﺒاملغرب
ﻜﻣﺎ ﺒالخارج :
* دراسة وتقديم املشورة وتوفير
حلول ومعدات السالمة والحلول
الصناعية والبيئية
* إنجاز كافة املشاريع في املجاالت
التالية:
 تقنية عالية األمن  /السالمة والدفاع ، االتصاالت حلول ومعدات املعلومات واألمنالسيبراني
 البيئة والتنمية املستدامة الطاقة وتحويل الطاقةتمثيل أي ماركة محلية أو أجنبية
أخذ وحيازة جميع براءات االختراع
والتراخيص والتصاميم والنماذج
والعمليات والعالمات التجارية التي
تقع في موضوع الشركة واستغاللها
ونقلها أو مساهمتها وكذلك نقل أي
ترخيص عاملة.
وبصورة ﻋﺎﻤﺔ  ،جميع ﺍﻠﻣﻌﺎﻤﻼﺖ
التجارية والصناعية والخدمات ،
والتي قد تكون ﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ مباشرة أو
غير مباشرة ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻛﺎﺪ
ﺗﻂﻭﺭ ﺍﻨﺠﺎﺰﺍﺗﻬﺎ
عنوان املقر االجتماعي 353 :
شارع محمد الخامس  20300 -الدار
البيضاء املغرب.

الجريدة الرسمية
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ﺍﻠﺤﺴﻴﻦ جميل 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عدنان جميل 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كريم جميل  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد هشام جميل  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ﺍﻠﺤﺴﻴﻦ جميل عنوانه(ا)
ﻤﻤﺮﺍﻠﺴﺮﻴﻧﻛﺎﺱ  ، 2فيال ﺠﺎﺪ ،أنفا
 20170الدار البيضاء املغرب.
السيد عدنان جميل عنوانه(ا)
 9زنقة ابن العطير أنفا  20450الدار
البيضاء املغرب.
السيد كريم جميل عنوانه(ا)
 17زنقة روسيون حي املستشفيات
 20503الدار البيضاء املغرب.
السيد هشام جميل عنوانه(ا)
ﻤﻤﺮﺍﻠﺴﺮﻴﻧﻛﺎﺱ  ، 2فيال ﺠﺎﺪ ،أنفا
 20170الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ﺍﻠﺤﺴﻴﻦ جميل عنوانه(ا)
ﻤﻤﺮﺍﻠﺴﺮﻴﻧﻛﺎﺱ  ، 2فيال ﺠﺎﺪ ،أنفا
 20170الدار البيضاء املغرب
السيد عدنان جميل عنوانه(ا)
 9زنقة ابن العطير أنفا  20450الدار
البيضاء املغرب
السيد كريم جميل عنوانه(ا)
 17زنقة روسيون حي املستشفيات
 20503الدار البيضاء املغرب
السيد هشام جميل عنوانه(ا)
ﻤﻤﺮﺍﻠﺴﺮﻴﻧﻛﺎﺱ  ، 2فيال ﺠﺎﺪ ،أنفا
 20170الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
ماي  2022تحت رقم .17382
861I

universal gestion

MUNDOTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم
 7جليز مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 MUNDOTOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة كرم
رقم  638سيدي غانم مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127455
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. MUNDOTO
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
إكسسوارات وقطع غيار للسيارات
املستعملة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
كرم رقم  638سيدي غانم مراكش
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد طارق الوزكيتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

14669

السيد طارق الوزكيتي عنوانه(ا)
تجزئة زهور تاركة  12رقم  183تاركة
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق الوزكيتي عنوانه(ا)
تجزئة زهور تاركة  12رقم  183تاركة
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137809
862I
CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
AUDIT & CONSEILS

KMN NEGOCES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET ABID EXPERTISE
& COMPTABLE, AUDIT
CONSEILS
N° 45 AV HASSAN II IMM
TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
 KMN NEGOCESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  14زنقة
الهاشمي الفياللي املدينة الجديدة -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
73327
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KMN :
.NEGOCES
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري  -تأجير جميع أنواع األرا�ضي
واملرافق املتعلقة بالعقار.

عنوان املقر االجتماعي  14 :زنقة
الهاشمي الفياللي املدينة الجديدة -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الرايس سمير  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الرايس ياسين 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة برادة نعيمة  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة الرايس قمر  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة الرايس منى  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الرايس سمير عنوانه(ا) 14
زنقة الهاشمي الفياللي تجزىة الزمرد
جنان موالي الكامل  30000فاس
املغرب.
السيد الرايس ياسين عنوانه(ا)
 5تجزىة بريستيجيا الشقة  3ملعب
الخيل  30000فاس املغرب.
السيدة برادة نعيمة عنوانه(ا) 14
زنقة الهاشمي الفياللي تجزىة الزمرد
 30000فاس املغرب.
السيدة الرايس قمر عنوانه(ا)
جنان الرايس باب الحديد الزيات
 30000فاس املغرب.
السيدة الرايس منى عنوانه(ا) 14
تجزىة الزمرد جنان موالي الكامل
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرايس سمير عنوانه(ا) 14
زنقة الهاشمي الفياللي تجزىة الزمرد
جنان موالي الكامل  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .3883
863I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HARDOZ JEWELRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 HARDOZ JEWELRYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127569
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 :
.HARDOZ JEWELRY
غرض الشركة بإيجاز  :متجر
مجوهرات شراء وبيع واستيراد
وتصدير املعادن الثمينة وجميع
أصناف املجوهرات.
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خديجة هردوز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة هردوز عنوانه(ا)
ساحة ابن خلدون رقم 90050 61
اصيلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة هردوز عنوانه(ا)
ساحة ابن خلدون رقم 90050 61
اصيلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .137960
864I
SAFWA CONSEIL

AMETCO
إعالن متعدد القرارات

SAFWA CONSEIL
AL MASSAR ROUTE DE SAFI
N° 581 APPARTEMENT 2 2EME
ETAGE ، 40100، MARRAKECH
MAROC
« AMETCOشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
صفصاف رقم  356تركة  - -مراكش
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.62235
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
دمج جزء من ارباح الشركة في حدود
 180.000درهم
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
دمج جزء من الحسابات الجارية
للشركاء في حدود  790.000درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
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بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
االكتتاب
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
الرأسمال االجتماعي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .137905
865I
STREET BUSINESS CENTER

H2O
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم  ،10رقم  ،7زنقة الحرية،
جليز ،مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 H2Oشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر
رقم  ،2دوار لعوينة درعا العين
تمصلوحت  40000 -مراكش
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.57247
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) Hervé, Jean,
Marcel BLANC-TRANCHANT
 300حصة اجتماعية من أصل 300
حصة لفائدة السيد (ة) Julien
 Christophe ROYERبتاريخ 20
يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .137826
866I

ائتمانية بيان حنان

PIVOINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع
البلدي رقم  147مراكش ،40000 ،
مراكش مراكش
 PIVOINEشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي باب دكالة
طريق احمد اكالة رقم 40000 - 51
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.102323
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17مارس  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 PIVOINEمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي باب
دكالة طريق احمد اكالة رقم - 51
 40000مراكش املغرب نتيجة ل :
عدم مردودية النشاط.
و حدد مقر التصفية ب باب دكالة
طريق احمد اكالة رقم 40000 - 51
مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) ماهر الوهاج و
عنوانه(ا) رقم  390حي البهجة
 40000مراكش املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
السيد(ة) موالي عبد الواحد
الناجي و عنوانه(ا) شيكوتيمي ج7اش
 4ب  4ب كس  418شيكوتيمي كندا
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .137940
867I
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NJ BUSINESS

STE F T C N
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
التالث شارع عبد الكريم بنجلون
املدينة الجديدة فاس املغرب،
 ،30000فاس املغرب
 STE F T C Nشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب
مرينا الطابق التالت املكتب 19
شارع عبد الكريم بنجلون 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
73321
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  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 F :
.T C N
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة و البناء
املفاوضات.
عنوان املقر االجتماعي  :مكاتب
مرينا الطابق التالت املكتب  19شارع
عبد الكريم بنجلون  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى رفيق 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد زين فاللي يوسف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .

الجريدة الرسمية
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السيد عزالدين حنين 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أكرم خلوف  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سلمان القر�شي 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة نجاة حنين  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزالدين حنين عنوانه(ا)
حي حدادين ابن جلون رقم 36
 14000وزان املغرب.
السيد أكرم خلوف عنوانه(ا)
رقم  84املغرب العربي ج 14000
القنيطرة املغرب.
السيد سلمان القر�شي عنوانه(ا)
جنان املحيط جح  7عمارة ج36
شقة  14الرحمة  02دار بوعزة
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيدة نجاة حنين عنوانه(ا) حي
حدادين ابن جلون رقم 14000 36
وزان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نجاة حنين عنوانه(ا) حي
حدادين ابن جلون رقم 14000 36
وزان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .92011
870I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
التجارية بالرباط بتاريخ  20يوليوز
السيد مصطفى رفيق عنوانه(ا)  2022تحت رقم .126504
رقم  3زنقة  4حي تازي  30000فاس
869I
املغرب.
السيد زين فاللي يوسف عنوانه(ا)
STE HTCPRO SARL
 5زنقة الهندوراس طريق ايموزار
META SOLUCE
 30000فاس املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
STE HTCPRO SARL
السيد زين فاللي يوسف عنوانه(ا)
ANGLE RUE MLY
 5زنقة الهندوراس طريق ايموزار
ABDERRAHMANE ET RUE
 30000فاس املغرب
HASSAN BEN TABIT BUREAU
تم اإليداع القانوني باملحكمة
N°1، 14000، KENITRA MAROC
التجارية بفاس بتاريخ  20يوليوز
 META SOLUCEشركة ذات
 2022تحت رقم .3877
املسؤولية املحدودة
868I
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
خديجة رقم  65مكتب  1زنقة لبنان
STE HTCPRO SARL
  14000القنيطرة املغربSCUOLE INTERNAZIONALI
تأسيس شركة ذات املسؤولية
VISCONTI
املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
STE HTCPRO SARL
66001
ANGLE RUE MLY
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ABDERRAHMANE ET RUE
 04يوليوز  2022تم إعداد القانون
 HASSAN BEN TABIT BUREAUاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 N°1، 14000، KENITRA MAROCاملحدودة باملميزات التالية:
SCUOLE INTERNAZIONALI
شكل الشركة  :شركة ذات
 VISCONTIشركة ذات املسؤولية املسؤولية املحدودة.
املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي امال 5
اإلقتضاء بمختصر تسميتها META :
املسيرة رقم  669ح ي م 10000 -
. SOLUCE
الرباط املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  - :تصميم
STE HTCPRO SARL
تحويل املقر االجتماعي للشركة
الحاسوب
META HOLD SERVICE
رقم التقييد في السجل التجاري
الكمبيوتر
امج
ر
ب
بيع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.160505
 استشارات ادارية.تأسيس شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
STE HTCPRO SARL
املؤرخ في  05يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من خديجة رقم  65مكتب  1زنقة لبنان -
ANGLE RUE MLY
«امال  5املسيرة رقم  669ح ي م  14000 -القنيطرة املغرب.
ABDERRAHMANE ET RUE
املدة التي تأسست من أجلها HASSAN BEN TABIT BUREAU
 10000الرباط املغرب» إلى «فيال
.
سنة
99
:
الشركة
N°1، 14000، KENITRA MAROC
 25زاوية زنقة زرهون ووالد جيرار
مبلغ رأسمال الشركة META HOLD SERVICE 100.000 :شركة
بئرالقاسم السوي�سي 10000 -
ذات املسؤولية املحدودة
درهم ،مقسم كالتالي:
الرباط املغرب».
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  161شارع
محمد الديوري إقامة ب رقم  - 33االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .92038
 14000القنيطرة املغرب
871I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
LMT AUDITING
رقم التقييد في السجل التجاري :
DEHA ELECTROMENAGER
66033
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
رفع رأسمال الشركة
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
LMT AUDITING
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
N°404 4ème étage, espace
املحدودة باملميزات التالية:
paquet Avenue Mohamed V ،
شكل الشركة  :شركة ذات 20000، CASABLANCA MAROC
املسؤولية املحدودة.
DEHA ELECTROMENAGER
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  META :وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار مرس
. HOLD SERVICE
السكر الطريق الوطنية رقم  9كلم
غرض الشركة بإيجاز  • :غسيل  24مديونة  20000 -الدار البيضاء
السيارات وصيانتها.
املغرب.
• أعمال السباكة والكهرباء.
رفع رأسمال الشركة
• األعمال املتنوعة واإلنشاءات..
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي 161 :
.393997
شارع محمد الديوري إقامة ب رقم
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24يونيو  2022تم
 14000 - 33القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 9.900.000درهم» أي من
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة 100.000« 100.000 :درهم» إلى «10.000.000
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
درهم ،مقسم كالتالي:
ن
السيد عزالدين حنين  500 :مع ديو الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد حمزة التيال  500 :حصة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية يوليوز  2022تحت رقم .831429872I
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزالدين حنين عنوانه(ا)
MLM FINANCE
حي حدادين ابن جلون رقم 36
HELFO MOTO
 14000وزان املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد حمزة التيال عنوانه(ا) حي
تحويل املقر االجتماعي للشركة
العدير إكرام إقامة نور عمارة  6رقم
MLM FINANCE
 14000 11وزان املغرب.
ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
األسماء الشخصية والعائلية AZHARI LMHAITA SEMLALIA
ومواطن مسيري الشركة:
BUREAU N°19 4 EME ETAGE
السيد حمزة التيال عنوانه(ا) حي
MARRAKECH، 40000،
العدير إكرام إقامة نور عمارة  6رقم
marrakech maroc
HELFO MOTO
 14000 11وزان املغرب.
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
CAMIVER
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 1بدوار زمران اوالد اسعيد رقم  731شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تسلطانت مراكش  40000 -مراكش
رفع رأسمال الشركة
املغرب.
FINANCE CENTER
تحويل املقر االجتماعي للشركة
AV ALLAL EL FASSI N° 598
رقم التقييد في السجل التجاري
CM UNITE 5 MARRAKECH ،
.109021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 40000، MARRAKECH MAROC
املؤرخ في  01يونيو  2021تم تحويل  CAMIVERشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
«محل رقم  1بدوار زمران اوالد اسعيد
الكرم رقم  279سيدي غانم -
رقم  731تسلطانت مراكش 40000 -
 40000مراكش املغرب.
مراكش املغرب» إلى «محل رقم 1
رفع رأسمال الشركة
تجزئة رياض اوريكا  520تسلطانت
رقم التقييد في السجل التجاري
مراكش  40000 -مراكش املغرب».
.94549
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
التجارية بمراكش بتاريخ  15يونيو
املؤرخ في  08يونيو  2022تم
 2021تحت رقم .7259
 873Iرفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.900.000درهم» أي من
كريت
« 100.000درهم» إلى «2.000.000
CRIT
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
شركة ذات املسؤولية املحدودة
نقدية أو عينية.
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
كريت
التجارية بمراكش بتاريخ  18يوليوز
 ،67شارع املسيرة الخضراء املعاريف  2022تحت رقم .137829
 ،20100 ،البيضاء املغرب
875I
« CRITشركة ذات املسؤولية
STREET BUSINESS CENTER
املحدودة»
H2O PISCINES
وعنوان مقرها االجتماعي 67 :شارع
إعالن متعدد القرارات
املسيرة الخضراء  21000 -الدار
STREET BUSINESS CENTER
البيضاء املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين» عمارة رقم  ،10رقم  ،7زنقة الحرية،
رقم التقييد في السجل التجاري:
جليز ،مراكش  ،40000 ،مراكش
.122453
املغرب
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
« H2O PISCINESشركة ذات
املؤرخ في  30ماي  2022تقرر تجديد
املسؤولية املحدودة»
مدة مزاولة مهام املسيرين ملدة 1 :وعنوان مقرها االجتماعي :متجر رقم
سنوات.
 143و  ،144طريق أمزميز 40000 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مراكش املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
يوليوز  2022تحت رقم .831771
.23445
874I
FINANCE CENTER
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11899
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من «6
عمارة الوفا شارع محمد الخامس -
 24000الجديدة املغرب» إلى «شارع
 105رقم  24000 - 08الجديدة
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  27يونيو
 2022تحت رقم .27971
877I

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم األول :الذي ينص
على مايلي :تفويت  330حصة من
مجموع  330حصة من طرف السيد
Hervé, Jean, Marcel BLANC TRANCHANTلفائدة السيد Julien
Christophe ROYER
قرار رقم الثاني :الذي ينص
على مايلي :إستقالة السيدة Elisa
 GUILLERMINETمن منصبها
كمسيرة مشاركة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
ETS COMPTA HOUSE
بند رقم األول :الذي ينص على
PERLE MEHADDI
مايلي :تبعا للقرارات السابقة تم
إعالن متعدد القرارات
تحيين النظام األسا�سي للشركة
ETS COMPTA HOUSE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
BD MOHAMED V N° 25
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
 2022تحت رقم .137790
KHENIFRA MAROC
« PERLE MEHADDI 876Iشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA
وعنوان مقرها االجتماعي :حمان
 CENTRE DE FORMATIONالفتوتكي رقم  26خنيفرة 54000 -
خنيفرة املغرب.
CONTINUE
«إعالن متعدد القرارات»
ET ORIENTATION PRIVE
رقم التقييد في السجل التجاري:
SARL AU
.3461
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  10يونيو  2022تم اتخاذ
تحويل املقر االجتماعي للشركة
القرارات التالية:
FIDUCIAIRE EL IDRISSI
قرار رقم  :01الذي ينص على
KHADIJA
مايلي :الرفع من راس مال الشركة
APPT N°1 IMM F NAJMAT
باضافة  4000حصة بقيمة 100
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،درهم للحصة ما مجموعه 400000
EL JADIDA MAROC
درهم
CENTRE DE FORMATION
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
 CONTINUE ET ORIENTATIONالنظام األسا�سي التالية:
 PRIVE SARL AUشركة ذات
بند رقم  :07الذي ينص على مايلي:
مسؤولية محدودة ذات الشريك
راس مال الشركة هو  500000درهم
الوحيد
مقسمة الى  5000حصة بقيمة 100
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6عمارة درهم للحصة بالتساوي بين الشركاء
الوفا شارع محمد الخامس  24000 -اخيي ادي  2500حصة مجموع
 250000درهم بورياط بهجة
الجديدة املغرب.
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 2500حصة مجموع  250000درهم
املجموع  5000حصة مجموعها
 500000درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .316
878I

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  05ماي
 2022تحت رقم .190
879I

ETS COMPTA HOUSE

SOTRASEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

ETS COMPTA HOUSE
BD MOHAMED V N° 25
KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC
 SOTRASECشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي سبت
ايت رحو خنيفرة  54000 -خنيفرة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1135
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  SOTRASECمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي سبت ايت رحو
خنيفرة  54000 -خنيفرة املغرب
نتيجة ل  :افالس.
و حدد مقر التصفية ب سبت
ايت رحو خنيفرة  54000 -خنيفرة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) مو�سى الحمو�سي و
عنوانه(ا) سبت ايت رحو خنيفرة
 54000خنيفرة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.

CASA CONSULTING

EMERIGE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CASA CONSULTING
N°191 BD ANFA RED AZUR
BUREAU 11B ANFA، 20000،
CASABLANCA MAROC
 EMERIGE IMMOBILIERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,117زنقة
إبنو مونير ،إقامة الزرقاء ،الطابق
 ،2شقة  ،18املعارف 20370 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549801
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 08يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.EMERIGE IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :حيازة،
تشغيل ،إدارة ،تبادل وبيع جميع
املمتلكات املنقولة او غير املنقولة
املبنية وغير املبنية
القيام بجميع عمليات الترويج
العقاري والسياحي ،البناء وخدمات
التقسيم والتشييد.

الجريدة الرسمية

14674

إدارة ،صيانة وتشغيل ممتلكات
الشركة سواء عن طريق التأجير أو
اإليجار أو بأي طريقة أخرى.
عنوان املقر االجتماعي  ,117 :زنقة
إبنو مونير ،إقامة الزرقاء ،الطابق
 ،2شقة  ،18املعارف 20370 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف العثماني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة فاطمة الوكيلي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف العثماني 500 :
بقيمة  100درهم.
السيدة فاطمة الوكيلي 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف العثماني عنوانه(ا)
تجزئة رياض السرور عمارة د 04
الشقة  19عين الشق 20470
الدارالبيضاء املغرب.
السيدة فاطمة الوكيلي عنوانه(ا)
,12زنقة بامليير ،الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف العثماني عنوانه(ا)
تجزئة رياض السرور عمارة د 04
الشقة  19عين الشق 20470
الدارالبيضاء املغرب
السيدة فاطمة الوكيلي عنوانه(ا)
,12زنقة بامليير ،الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يوليوز  2022تحت رقم .-
880I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

اكرض نيكوس ش م م

AGRED NEGOCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك
الوحيد
 ،45شارع العقبة،44000 ، ،
الصويرة املغرب
اكرض نيكوس ش م م AGRED -
 NEGOCE SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
اشبيلية رقم  44000 - 28الصويرة
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1511
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يوليوز  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) ابشرى
ياسين كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 17
يوليوز  2022تحت رقم .272
881I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

INCATEMA CONSEIL

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
 INCATEMA CONSEILشركة 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

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

رقم التقييد في السجل التجاري :
22027
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.INCATEMA CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلستراتيجية واإلدارة
والتنظيم.
التدريب واالستشارات..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
العركوب رقم 73000 - 01-7724
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الحلو  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الحلو عنوانه(ا)
 256شارع الزرقطوني طابق 07
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحلو عنوانه(ا)
 256شارع الزرقطوني طابق 07
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .1184
882I

CLEVDEEP CONSULTING

QUE MAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزيب الحاج قدوراقامة الفرج
(هاجر)  57الطابق  4رقم  9طنجة،
 ،90000طنجة املغرب
 QUE MASشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي منظر
جميل للشارع رقم  71رقم ، 9
الطابق األول رقم 90000 - 2
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
129155
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها QUE :
.MAS
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
الطعام التجاري أو الجماعي بجميع
أنواعه  ،البيع في املوقع والبيع
السريع  ،بيع املشروبات  ،األنشطة
املوسيقية  ،تنظيم األحداث
وتحريكها  ،االستيراد والتصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :منظر
جميل للشارع رقم  71رقم  ، 9الطابق
األول رقم  90000 - 2طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

السيد بن مو�سى يوسف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن مو�سى يوسف عنوانه(ا)
زنقة فنزويال رقم  18مصلى 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن مو�سى يوسف عنوانه(ا)
زنقة فنزويال رقم  18مصلى 90000
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .7437
883I
FOUZMEDIA

MULTI SERVICES MED
CORK SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MULTI :
.SERVICES MED CORK SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
الغابات
جميع اعمال إعادة التحريج
أعمال البستنة واملساحات
الخضراء
بيع الخشب.
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
سعيد الداودي ومصر إقامة التازي
مكتب رقم  14000 - 2القنيطرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق بولكوط عنوانه(ا)
الرقم  132بئر الرامي الغربية 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق بولكوط عنوانه(ا)
الرقم  132بئر الرامي الغربية 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .-
884I

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
MULTI SERVICES MED CORK
 SARL AUشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
سعيد الداودي ومصر إقامة التازي
مكتب رقم  14000 - 2القنيطرة
M.A.I GROUPE SERVICE
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
H B A DISTRIBUTION
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تأسيس شركة
M.A.I GROUPE SERVICE
65973
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301
 08يوليوز  2022تم إعداد القانون
، 14000، KENITRA MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية  H B A DISTRIBUTIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26زنقة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات شارع جميل صدقي الزهاوي و مبارك
الدكالي مكتب رقم 14000 - 8
مسؤولية محدودة ذات الشريك
القنيطرة املغرب
الوحيد.

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
65939
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  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 B A :
.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
نقل البضائع
التوزيع .
عنوان املقر االجتماعي  26 :زنقة
شارع جميل صدقي الزهاوي و مبارك
الدكالي مكتب رقم 14000 - 8
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رتال بوشتى  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رتال عبد النبي 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد رتال حسان  334 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رتال بوشتى عنوانه(ا)
تجزئة املجاعرة قطاع  07رقم 184
 16020جرف امللحة املغرب.
السيد رتال عبد النبي عنوانه(ا)
تجزئة املجاعرة قطاع  06رقم 184
 16020جرف امللحة املغرب.
السيد رتال حسان عنوانه(ا)
تجزئة املجاعرة قطاع  06رقم 184
 16020جرف امللحة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

14675

السيد رتال بوشتى عنوانه(ا)
تجزئة املجاعرة قطاع  07رقم 184
 16020جرف امللحة املغرب
السيد رتال عبد النبي عنوانه(ا)
تجزئة املجاعرة قطاع  06رقم 184
 16020جرف امللحة املغرب
السيد رتال حسان عنوانه(ا)
تجزئة املجاعرة قطاع  06رقم 184
 16020جرف امللحة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 12
يوليوز  2022تحت رقم .-
885I
سيرجيكو SERGECO

سيرجيكو SERGECO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

سيرجيكو SERGECO
جميلة  1زنقة  24رقم ، 147
 ،20430الدار البيضاء .املغرب
سيرجيكو  SERGECOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :جميلة
 1زنقة  24رقم  20430 - 147الدار
البيضاء .املغرب..
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.175768
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر حل
سيرجيكو  SERGECOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  50.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي جميلة 1
زنقة  24رقم  20430 - 147الدار
البيضاء .املغرب .نتيجة للمنافسة
الغير الشريفة للقطاع الغير املهيكل..
و عين:
السيد(ة) عثمان البوعزيزي و
عنوانه(ا) حي األداعة  2زنقة  10رقم
 27عين الشق 20480 .الدار البيضاء.
املغرب .كمصفي (ة) للشركة.

الجريدة الرسمية
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30يونيو  2022وفي جميلة
 1زنقة  24رقم  20430 - 147الدار
البيضاء .املغرب..
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831768
886I
FOUZMEDIA

GERDA VILLAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 GERDA VILLAGEشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
65599
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 :
.GERDA VILLAGE
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة إيطالو بيليني عنوانه(ا)
شارع الكولف فيال رقم  125املهدية
 14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة إيطالو بيليني عنوانه(ا)
شارع الكولف فيال رقم  125املهدية
 14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  07يونيو
 2022تحت رقم .-
887I
ائتمانية أكيدي

ENGINEERING
STRUCTURES

إعالن متعدد القرارات

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني،
الشقة  ،12الطابق الثالث (م.ج)
حمرية مكناس  ،50000 ،مكناس
املغرب
ENGINEERING STRUCTURES
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :فرح 10
زنقة انتسيرابي العمارة  8الطابق
 3مكناس املنزه  50050 -مكناس
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.52421
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع جميع الحصص ( 10حصص)
التي في حوزة الشريك السيد
عبداالله الجبوري الحامل للبطاقة
الوطنية للتعريف 648014D
لفائدة الشريك في نفس الشركة
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السيد عبدالقادر لقويسمي الحامل
للبطاقة الوطنية للتعريف 41424X
 .وبالتالي فقد أصبح هدا األخير يمتلك
 45حصة من مجموع الحصص
املكونة لرأسمال هده الشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى
العنوان التالي :الطابق الثاني رقم
 853تجزئة املنصور ،مكناس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجتماعي للشركة يتواجد
بالعنوان التالي :الطابق الثاني رقم
 853تجزئة املنصور ،مكناس.
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :مساهمة الشريك عبد القادر
لقويسمي في راس مال الشركة
تساوي مبلغ نقدي قدره 40.500,00
درهم  .مساهمة الشريك محمد
أكعبون في راس مال الشركة تساوي
مبلغ نقدي قدره  49.500,00درهم .
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
راس مال الشركة يساوي 90.000,00
درهم مقسمة على  100حصص
قيمة كل حصة واحدة تساوي
 900,00درهم موزعة بين الشركاء
على الشكل التالي :الشريك عبد
القادر لقويسمي يمتلك  45حصص
والشريك محمد أكعبون يمتلك 55
حصص.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .52421
888I
SOUIRIT PARASHOP

SOUIRIT PARASHOP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUIRIT PARASHOP
MAG N 47 DB SIDI BENAISSA
TOUARGA MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC
 SOUIRIT PARASHOPشركة ذات

مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 47درب سيدي بنعي�سى تواركة
مكناس  50000 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
56783
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOUIRIT PARASHOP
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
كماليات أو لوازم للصيدلة
تجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
رقم  47درب سيدي بنعي�سى تواركة
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سوهيلة الحاير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سوهيلة الحاير عنوانه(ا)
تجزئة الفردوس زنقة  11رقم 146
الحاجب  54000الحاجب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سوهيلة الحاير عنوانه(ا)
تجزئة الفردوس زنقة  11رقم 146
الحاجب  54000الحاجب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .2728
889I
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VISION VASTE CONSULTING

A&O

NAJINOUR

NORS AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

قفل التصفية

VISION VASTE CONSULTING
Tanger, Avenue Abi Lhassan
Chadili Immeuble Warda
N°2, RDC ، 90000، TANGER
MAROC
 NAJINOURشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع أبي
الحسن الشادلي إقامة وردة رقم
 2الطابق السفلي  90000 -طنجة
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.79139
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  29يونيو  2022تقرر حل
 NAJINOURشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع أبي الحسن
الشادلي إقامة وردة رقم  2الطابق
السفلي  90000 -طنجة املغرب
نتيجة اللتوقف النهائي عن أي
نشاط.
و عين:
السيد(ة) عبدالرحمان الناجي و
عنوانه(ا) البرانص نرجس شارع ابي
زرع رقم  90000 92طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  29يونيو  2022وفي شارع أبي
الحسن الشادلي إقامة وردة رقم
 2الطابق السفلي  90000 -طنجة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .255545
890I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
A&O
AVENUE MERS SULTAN ، 26
 ،20250الدار البيضاء املغرب
 NORS AGENCYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
محمد الزرقطوني الطابق  5رقم 17
  20000الدار البيضاء املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
550087
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NORS :
.AGENCY
غرض الشركة بإيجاز  :استشارات
التسويق واإلدارة.
عنوان املقر االجتماعي  46 :شارع
محمد الزرقطوني الطابق  5رقم 17
  20000الدار البيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد أمين زندافو 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة إلينور ميالني ألكسندرا
بجرام  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد أمين زندافو
عنوانه(ا) فرنسا  75000فرنسا
فرنسا.

14677

السيدة إلينور ميالني ألكسندرا
بجرام عنوانه(ا) السويد 75000
السويد السويد.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة إلينور ميالني ألكسندرا
بجرام عنوانه(ا) السويد 75000
السويد السويد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم .831400
891I
FIDUCIAIRE OUARDIGHA

ABDOASSIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
AG RUE DU LAC ET RUE DES
MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC
 ABDOASSILشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2واد غرو
وادي زم  25350وادي زم املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1125
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  16يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبداالله عقلي
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) عبد العزيز
كرماس بتاريخ  16يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  28يونيو
 2022تحت رقم .66/2022
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SIMPLCOMPT CONSULTING

CAFE YASSMINE ELK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE
SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC
 CAFE YASSMINE ELKشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 106
باب تاغزوت مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
104595
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07مارس  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CAFE :
.YASSMINE ELK
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى و
مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 106باب تاغزوت مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الكتام عبد اللطيف 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة طوريس رشيدة 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الكتام صالح الدين 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة الكتام سلمى 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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السيدة الكتام ياسمين 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكتام عبد اللطيف
عنوانه(ا) رقم  106باب تاغزوت
مراكش  40000مراكش املغرب.
رشيدة
طوريس
السيدة
عنوانه(ا) رقم  106باب تاغزوت
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيد الكتام صالح الدين
عنوانه(ا) رقم  106باب تاغزوت
مراكش  40000مراكش املغرب.
السيدة الكتام سلمى عنوانه(ا)
رقم  106باب تاغزوت مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيدة الكتام ياسمين عنوانه(ا)
رقم  106باب تاغزوت مراكش
 40000مراكش املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكتام سلمى عنوانه(ا)
رقم  106باب تاغزوت مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03يوليوز
 2020تحت رقم .113867
893I
FOUZMEDIA

VERDADRIP SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 VERDADRIP SARL AUشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
65905
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.VERDADRIP SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
األشغال املختلفة وأشغال البناء
التجارة
حفر مع محرك ميكانيكي.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة
موالي عبدالعزيز الرقم 14000 - 4
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أمينة كندى عنوانه(ا)
زنقة الشهيد أخيدة الشقة 16
إقامة سامي  2فال فلوري 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أمينة كندى عنوانه(ا)
زنقة الشهيد أخيدة الشقة 16
إقامة سامي  2فال فلوري 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -تحت
رقم .-
894I
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KISSAN CONSULTING

SAMA OPCM7

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 إعداد ملفات االستشاراتالتجارية.
 أعمال التطوير وإعادة التطويروالتخطيط
 التكوين املنهي املستمرعنوان املقر االجتماعي  61 :شارع
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني
الطابق الثاني رقم  62مركز الرياض -
 20090الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز شيكر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العزيز شيكر
عنوانه(ا) حدائق الزهور  1عمارة
د طابق  4رقم  8املحمدية 28820
املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز شيكر
عنوانه(ا) حدائق الزهور  1عمارة
د طابق  4رقم  8املحمدية 28820
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831731
895I

KISSAN CONSULTING
47Rue Othman Bnou Affan
6ème Etage N°11 Casablanaca ،
 ،20000الدار البيضاء املغرب
 SAMA OPCM7شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني
الطابق الثاني رقم  62مركز الرياض
  20090الدار البيضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550291
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SAMA :
. OPCM7
غرض الشركة بإيجاز  - :مكتب
KISSAN CONSULTING
الجدولة ،التوجيه ،التنسيق ،اإلدارة
الفنية للمشاريع البناء واالشغال
BRAIN CALL
العامة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 إدارة العقارات واملشاريعالشريك الوحيد
تأسيس شركة
الصناعية.
KISSAN CONSULTING
 املساعدة الفنية لصاحب47Rue Othman Bnou Affan
املشروع ومدير التشييد
 البرمجة املادية واملالية للمشاريع 6ème Etage N°11 Casablanaca ، ،20000الدار البيضاء املغرب
فحص ملفات الدراسة املقدمة BRAIN CALLشركة ذات
من املهندسين املعماريين أو مكاتب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التصميم والتصديق عليها قبل بدء
العمل.
الوحيد

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،63شارع
أنفا ،زاوية زنقة واشنطن الطابق،5
إقامة السعيد  20370 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550293
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BRAIN :
. CALL
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
مركز االتصال الهاتفي.
عنوان املقر االجتماعي  ،63 :شارع
أنفا ،زاوية زنقة واشنطن الطابق،5
إقامة السعيد  20370 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كريستين أنجيلين نو�سي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كريستين أنجيلين نو�سي
عنوانه(ا)  5فيال صوفيا،طريق أزمور
 20450الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريستين أنجيلين نو�سي
عنوانه(ا)  5فيال صوفيا،طريق أزمور
 20450الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831732
896I

VISION VASTE CONSULTING

FORGO-TRAYLER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

VISION VASTE CONSULTING
Tanger, Avenue Abi Lhassan
Chadili Immeuble Warda
N°2, RDC ، 90000، TANGER
MAROC
FORGO-TRAYLER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل إقامة الزهراء،
الطابق السفلي  90000 -طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.105143
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يوليوز  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد FORGO-TRAYLER
 TRANSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل إقامة الزهراء،
الطابق السفلي  90000 -طنجة
املغرب نتيجة ل  :عدم مزاولة أي
نشاط مند التأسيس.
و حدد مقر التصفية ب شارع
موالي اسماعيل إقامة الزهراء،
الطابق السفلي  90000 -طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد ايت عبدالسالم
و عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي إقامة
الخير الطابق الثاني الشقة 93000 6
تطوان املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :

14679

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز على الصالحيات املخولة لهم محل
 2022تحت رقم .255546
املخابرة و محل تبليغ العقود
 897Iو الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
VISION VASTE CONSULTING
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
LE PALET GOURMAND
 2022تحت رقم .255543
شركة ذات املسؤولية املحدودة
898I
حل شركة
VISION VASTE CONSULTING
Tanger, Avenue Abi Lhassan
Chadili Immeuble Warda
N°2, RDC ، 90000، TANGER
MAROC
 LE PALET GOURMANDشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  120إقامة
فرح شارع محمد بن عبدهللا الطابق
الثاني رقم  90000 - 49طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.113981
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LE PALET GOURMANDمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  120إقامة فرح
شارع محمد بن عبدهللا الطابق
الثاني رقم  90000 - 49طنجة املغرب
نتيجة ل  :عدم مزاولة أي نشاط مند
التأسيس.
و حدد مقر التصفية ب 120
إقامة فرح شارع محمد بن عبدهللا
الطابق الثاني رقم 90000 - 49
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) ريم الشهابي و عنوانه(ا)
حي بوبانة تجزئة زينة فيال نوريم رقم
 90000 13طنجة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.

fiduciaire al hayat

CIEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire al hayat
Av Marrakech et Acacias
Résidence Al ferdaouss 1er
étage numéro 2 Tanger ،
90000، tanger maroc
 CIEGشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املجد إقامة مليكة  3الطابق األر�ضي
املحل رقم  90080 - 3طنجة
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.83019
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة املجد إقامة مليكة  3الطابق
األر�ضي املحل رقم  90080 - 3طنجة
املغرب» إلى « 15إقامة التجميل
زنقة أبي الدرداء رقم  21الطابق - 4
 90100طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .7390
899I

الجريدة الرسمية

14680
fiduciaire al hayat

3D IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire al hayat
Av Marrakech et Acacias
Résidence Al ferdaouss 1er
étage numéro 2 Tanger ،
90000، tanger maroc
 3D IMMOBILIERشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املجد إقامة مليكة  3الطابق األر�ضي
املحل رقم  90080 - 3طنجة
املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.80043
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة املجد إقامة مليكة  3الطابق
األر�ضي املحل رقم  90080 - 3طنجة
املغرب» إلى « 15إقامة التجميل
زنقة أبي الدرداء رقم  22الطابق - 4
 90100طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .7393
900I
SOLEUM

SOLEUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

SOLEUM
 2شارع الرمان  82د محل  1حي
الرياض  ،10000 ،الرباط املغرب
 SOLEUMشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2شارع
الرمان  82د محل  1حي الرياض -
 10000الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري
.93061
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد  SOLEUMمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  2شارع الرمان  82د
محل  1حي الرياض  10000 -الرباط
املغرب نتيجة ل  :التوقف عن مزاولة
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  2شارع
الرمان  82د محل  1حي الرياض -
 10000الرباط املغرب.
و عين:
السيد(ة) حمزة الحسيني و
عنوانه(ا) حي زيز طريق خريبكة
 23000الفقيه بن صالح املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .126523
901I
TRANS SAID MED SALH SARL

TRANS SAID MED SALH
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TRANS SAID MED SALH SARL
اقامة عين الحياة عمارة ج شقة 3
الصخيرات  ،12050 ،الصخيرات
املغرب
TRANS SAID MED SALH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة عين
الحياة عمارة ج شقة  3الصخيرات -
 12050الصخيرات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

رقم التقييد في السجل التجاري :
136651
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TRANS :
.SAID MED SALH SARL
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الطرقي للبضائع لفائدة الغير  -بيع
مواد البناء – األشغال املتعددة.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة عين
الحياة عمارة ج شقة  3الصخيرات -
 12050الصخيرات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
سعيد العسري :
السيد -
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة
امحمد صالح
السيد -
الدريوش  500 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
سعيد العسري
السيد -
عنوانه(ا) دوار اوالد عامرالشياحنة
الصخيرات  12050الصخيرات
املغرب.
امحمد صالح
السيد -
الدريوش عنوانه(ا) اقامة عين الحياة
عمارة ج شقة  3الصخيرات 12050
الصخيرات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
سعيد العسري
السيد -
عنوانه(ا) دوار اوالد عامر الشياحنة
الصخيرات  12050الصخيرات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .-
902I

BHTRAVEL &EVENT

BHTRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BHTRAVEL &EVENT
CASABLANCA ، 20230،
 CASABLANCAاملغرب
 BHTRAVELشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  03زنقة
ايت أورير الطابق  2بوركون -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549399
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. BHTRAVEL
غرض الشركة بإيجاز  - :تنظيم
الندوات واملؤتمرات.
 تنظيم املعارض التجارية. تنظيم وتواصل األحداثالخاصة أو املهنية  ،وتصميم
وتنظيم الندوات واملؤتمرات وحفالت
االستقبال واملؤتمرات واملعارض
واملعارض ،
 تنظيم وتحريك جميع أنواعاألحداث.
 الشراكة في املجاالت الصناعيةوالتجارية والخدمية.
 املتاجرة بجميع أشكالها. تقديم الخدمات بكافة أشكالها.عنوان املقر االجتماعي  03 :زنقة
ايت أورير الطابق  2بوركون 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد مراد االزور  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة حسناء بن الشيخ 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مراد االزور عنوانه(ا)
رقم  04العمارة رقم  41بريستيجيا
شاطئ االمم زردال الغربية بوقنادل
 20000سال املغرب.
السيدة حسناء بن الشيخ
عنوانه(ا) زنقة شحرور ط شقة 3
ضيعة بروطون  20000الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد االزور عنوانه(ا)
رقم  04العمارة رقم  41بريستيجيا
شاطئ االمم زردال الغربية بوقنادل
 20000سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .549399
903I
PRESCOF

YNS HOME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESCOF
Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،
14000، Kénitra Maroc
 YNS HOMEشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  432بلوك
ب 3املغرب العربي شقة 14000 - 1
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
66035
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية
رقم التقييد في السجل التجاري:
.7061
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30دجنبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
استمرار نشاط الشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
منح الصالحيات لإلجراءات االدارية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :.الذي ينص على مايلي. :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .111611
905I

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها YNS :
.HOME
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي 432 :
بلوك ب 3املغرب العربي شقة - 1
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الفهيم يونس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةste holdings missour sarl au
وصفات ومواطن الشركاء :
PHARMACIE GUIGO
السيد الفهيم يونس عنوانه(ا)
 102كورسيكا  14000القنيطرة شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
ste holdings missour sarl au
ومواطن مسيري الشركة:
hay essalam hay essalam،
السيد الفهيم يونس عنوانه(ا)
 33250، missourاملغرب
 102كورسيكا  14000القنيطرة
املغرب
 PHARMACIE GUIGOشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 20
الوحيد
يوليوز  2022تحت رقم .92032
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم
 ، 2 904Iايت فريكو  ،جماعة كيكو - .
 33053بوملان املغرب
IBK Consulting
تأسيس شركة ذات مسؤولية
FISHEMAR
محدودة ذات الشريك الوحيد
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري :
IBK Consulting
2211
Avenue Al mouqawama
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
Immeuble Yassmine Bloc A
 03يونيو  2022تم إعداد القانون
Etage 6 Bureau 67 ، 80000،
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
Agadir Maroc
« FISHEMARشركة املساهمة» محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
 ZI 85، /2امليناء التجاري 80000 -
مسؤولية محدودة ذات الشريك
أكادير املغرب.
الوحيد.
«إعالن متعدد القرارات»

14681

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. PHARMACIE GUIGO
غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية .
عنوان املقر االجتماعي  :كراج رقم
 ، 2ايت فريكو  ،جماعة كيكو - .
 33053بوملان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر مامون  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر مامون عنوانه(ا) زنقة
اوطاط الحاج حي السالم ميسور
 33250ميسور املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر مامون عنوانه(ا) زنقة
اوطاط الحاج حي السالم ميسور
 33250ميسور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببوملان بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .351/2022
906I
comptacontrole

CITY PROM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

comptacontrole
مركز االعمال كاسطيا ,شارع عبد
الرحمان اليوسفي الطابق الثاني
رقم  11و  ،90000 ، 12طنجة
املغرب
 CITY PROM SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كم 10
زاوية شارع الرباط و شارع املطار
بوخالف كزناية  90000 -طنجة
املغرب

الجريدة الرسمية
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رفع رأسمال الشركة
DIYAR AL BALAH
رقم التقييد في السجل التجاري
IMMOBILIER
.60469
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تعيين مسير جديد للشركة
املؤرخ في  30أبريل  2018تم
اسموب
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 4.950.000درهم» أي من RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45
« 50.000درهم» إلى «LOCAL 1A TANGER ، 90000، 5.000.000
 TANGERاملغرب
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
DIYAR AL BALAH IMMOBILIER
نقدية أو عينية.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  04يونيو وعنوان مقرها اإلجتماعي  4اقامة
ثرية 38,زنقة اليمن الطابق الخامس
 2018تحت رقم .3471
رقم  90000 - 28طنجة املغرب.
907I
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
اسموب
.99481
DIYAR AL BALAH
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
IMMOBILIER
املؤرخ في  13يونيو  2022تم تعيين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسير جديد للشركة السيد(ة) مايو
تفويت حصص
عبد الرحمان كمسير وحيد
اسموب
تبعا إلقالة مسير.
RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45
تم اإليداع القانوني باملحكمة
LOCAL 1A TANGER ، 90000،
التجارية بطنجة بتاريخ  20يوليوز
ELPATRON TEAM FOOD SARL
 TANGERاملغرب
.255866
رقم
تحت
2022
ELPATRON TEAM FOOD
DIYAR AL BALAH IMMOBILIER
909I
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4اقامة
FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
تأسيس شركة
ثرية 38,زنقة اليمن الطابق الخامس VMV COSMETIC GROUP
ELPATRON TEAM FOOD SARL
رقم  90000 - 28طنجة املغرب.
MOROCCO
محل تجاري في شارع جبران خليل
تفويت حصص
إعالن متعدد القرارات
جبران إقامة دار حمدي  1-2الرقم
رقم التقييد في السجل التجاري
 2 FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFIدوار الضحاك الجديدة ،24000 ،
.99481
av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،
الجديدة املغرب
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
90000، Tanger MAROC
ELPATRON TEAM FOOD SARL
املؤرخ في  13يونيو  2022تمت
VMV COSMETIC GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
« MOROCCOشركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
تفويت السيد (ة) رحمة علوش
املسؤولية املحدودة»
تجاري في شارع جبران خليل جبران
 50حصة اجتماعية من أصل
وعنوان مقرها االجتماعي357 :
إقامة دار حمدي  1-2الرقم 2
 100حصة لفائدة السيد (ة) عبد بولفار ارض محمد الخامس الطابق دوار الضحاك الجديدة 24000 -
الرحمان مايو بتاريخ  13يونيو  .2022العاشر رقم  20فضاء A/9 - 20000
الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الدار البيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجارية بطنجة بتاريخ  20يوليوز
«إعالن متعدد القرارات»
املحدودة
 2022تحت رقم .255866
رقم التقييد في السجل التجاري:
رقم التقييد في السجل التجاري :
908I
19495
.527563
اسموب

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويض صالحيات التسييرمن
طرف السيد MARTINEZ RIBES
 RAULاسباني الجنسية الحامل
لجواز السفر رقم  PAM732231الى
السيد بوشتى العلج املغربي الجنسية
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم ES814917
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تفويض صالحيات التسييرمن
طرف السيد MARTINEZ RIBES
 RAULاسباني الجنسية الحامل
لجواز السفر رقم  PAM732231الى
السيد RIBES NAVARRO ORIOL
االسباني الجنسية الحامل لجواز
السفر رقم AAI037060
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
يوليوز  2022تحت رقم .830631
910I

بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ELPATRON TEAM FOOD SARL
غرض الشركة بإيجاز  :الوجبات
الخفيفة.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
تجاري في شارع جبران خليل جبران
إقامة دار حمدي  2-1الرقم 2
دوار الضحاك الجديدة 24000 -
الجديدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الهادي مويسر 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد احمد بصار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الهادي مويسر
عنوانه(ا) رقم  08زنقة فاطمة
الفهرية تجزئة املجد الجديدة
 24000الجديدة املغرب.
السيد احمد بصار عنوانه(ا)
الزنقة  305رقم  2الجديدة 24000
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي مويسر
عنوانه(ا) رقم  08زنقة فاطمة
الفهرية تجزئة املجد الجديدة
 24000الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  20يونيو
 2022تحت رقم .27951
911I
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Chtita ayyoub

ائتمانية بيان حنان

شركة رياض للحسابات

BENJI CONFECTION

JOIE IMPORT EXPORT

NEW CONSULTING INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Chtita ayyoub
hay saada ain taoujdate ، 16
51100، Ain taoujdate Maroc
 BENJI CONFECTIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 75
الحي الصناعي طريق عين الشقف
فاس  36122 -فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.69119
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05يوليوز  2022تقرر حل
 BENJI CONFECTIONشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
رقم  75الحي الصناعي طريق عين
الشقف فاس  36122 -فاس املغرب
نتيجة لعدم تحقيق غرض الشركة.
و عين:
السيد(ة) الياقوت بدوي و
عنوانه(ا) اقامة حمزة شقة  7زنقة
سناء محيدلي م ج فاس  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  05يوليوز  2022وفي رقم 75
الحي الصناعي طريق عين الشقف
فاس  36122 -فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .3113/2022
912I

قفل التصفية

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع
البلدي رقم  147مراكش ،40000 ،
مراكش مراكش
 JOIE IMPORT EXPORTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مكتب
 1حي السالم درب االثانة رقم - 12
 40000مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.107333
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08يونيو  2022تقرر حل
 JOIE IMPORT EXPORTشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي مكتب  1حي السالم درب
االثانة رقم  40000 - 12مراكش
املغرب نتيجة لعدم املردودية.
و عين:
السيد(ة) محمد احمد حسين
ابو عوض و عنوانه(ا) عمان 11181
عمان االردن كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) ابراهيم حمدان سليم
زغرة و عنوانه(ا) رام هللا  603609رام
هللا فلسطين كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  08يونيو  2022وفي مكتب
 1حي السالم درب االثانة رقم - 12
 40000مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .137931
913I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد أشركى رشيد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد الحمداوي محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أشركي رشيد عنوانه(ا)
حي املطار تعاونية البحر االبيض
املتوسط رقم  62010 4الناظور
املغرب.
السيد الحمداوي محمد
عنوانه(ا) دوار أمساديت بني شيكر
 62302الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أشركي رشيد عنوانه(ا)
حي املطار تعاونية البحر االبيض
املتوسط رقم  62010 4الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 04
يوليوز  2022تحت رقم .2165
914I

شركة رياض للحسابات
 39شارع الدار البيضاء ،62000 ،
الناظور املغرب
NEW CONSULTING INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار
شارع  80عمارة املسجد الكبير
الشقة رقم  62010 - 7الناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
24407
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
UNIVERS COMPTA SARL AU
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NEW :
STE TRANS ROSE DES
.CONSULTING INVEST
VENTES
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
استشارات وأعمال  ،التسويق
تفويت حصص
الرقمي (االستراتيجية ،التصميم UNIVERS COMPTA SARL AU
والتطوير)  ،مستشارفي التجارة
شقة ،7عمارة  ،16زنقة أ ،شارع
الدولية  ،توفير خدمات االستعانة الجيش امللكي  ،50000 ،مكناس
بمصادر خارجية  ،مواكبة الشركات
املغرب
التي تواجه صعوبات (الحراسة STE TRANS ROSE DES VENTES
القضائية)  ،الهندسة املالية  ،إنشاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وتوطين املقراالجتماعي للشركات،
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
دراسة املشاريع و التكوين املنهي
,79تجزئة كاديم ,ويسالن50080 - .
عنوان املقر االجتماعي  :حي املطار
مكناس .املغرب.
شارع  80عمارة املسجد الكبير الشقة
تفويت حصص
رقم  62010 - 7الناظور املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها
.47873
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املؤرخ في  04يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
درهم ،مقسم كالتالي:
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تفويت السيد (ة) عبد املالك
مقدوري  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
اسامة مقدوري بتاريخ  04يوليوز
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2705
915I
أوديريك

كابيطال فورست

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

أوديريك
36أ ،شارع أنفا  -الطابق األول
 الدار البيضاء 36أ ،شارع أنفا الطابق األول  -الدار البيضاء، ،20000الدار البيضاء املغرب
كابيطال فورست شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند
أوديريك  36أ شارع أنفا  -الطابق
األول  20330 -الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549955
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
كابيطال فورست .
غرض الشركة بإيجاز  - :شركة
قابضة تقوم باالستثمار واملشاركة في
رأس املال بجميع الوسائل في جميع
العمليات التي قد تكون مرتبطة بأحد
أهدافها عن طريق إنشاء شركات
جديدة ،املساهمة أو االكتتاب،
التقدمة أو شراء االستثمارات أو
حقوق الشركات أو االندماج أو
املشاركة أو غير ذلك.

 التطوير العقاري و اإلنعاشالعقاري عامة....
عنوان املقر االجتماعي  :عند
أوديريك  36أ شارع أنفا  -الطابق
األول  20330 -الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة HOLSEF -SARLAU-
 : 4.000حصة بقيمة  10درهم
للحصة .
الشركة AO DEVELOPPMENT
 -SARL AU : 2.500حصة بقيمة 10
درهم للحصة .
الشركة FAKBRIDGE -SARL
 : 2.500حصة بقيمة  10درهم
للحصة .
الشركة MAEK -SARL : 1.000
حصة بقيمة  10درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
الشركة HOLSEF SARLAU
عنوانه(ا) متجر رقم  - 7قطعة 21
ملياء بوركون  20040الدار البيضاء
املغرب.
الشركة AO DEVELOPPEMENT
 SARLAUعنوانه(ا)  49زنقة جون
جوريس حي كوتيي  -سيدي بليوط
 20000الدار البيضاء املغرب.
الشركة FAKBRIDGE SARL
عنوانه(ا)  36أ شارع أنفا الطابق
األول  20330الدار البيضاء املغرب.
الشركة  MAEK SARLعنوانه(ا)
 6زنقة بيسانك  20450الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوبكر الصفراوي عنوانه(ا)
 21زنقة كي أنفا  20330الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .831314
916I
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UNIVERS COMPTA SARL AU

STE TRANS ROSE DES
VENTES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة ،7عمارة  ،16زنقة أ ،شارع
الجيش امللكي  ،50000 ،مكناس
املغرب
STE TRANS ROSE DES VENTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
,79تجزئة كاديم ,ويسالن50080 - .
مكناس  .املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47873
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم ,79تجزئة كاديم ,ويسالن- .
 50080مكناس  .املغرب» إلى «متجر
رقم  ,1رقم  ,119تجزئة كاديم,
ويسالن 50080 - .مكناس  .املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2705
917I
STE EL-ATYQY CONSULTATION

ACCES-TN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
CENTRE LALLA MIMOUNA
SK EL ARBAA DU GHARB
CENTRE LALLA MIMOUNA SK
EL ARBAA DU GHARB، 14152،
SOUK LARBAA MAROC
 ACCES-TNشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
عرباوة الغابة سيدي بوبكر الحاج -
 14152سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
27727
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ACCES-TN
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
املستخدمين لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
عرباوة الغابة سيدي بوبكر الحاج -
 14152سوق اربعاء الغرب املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة القاسمي طامو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة القاسمي طامو عنوانه(ا)
دوار عرباوة الغابة سيدي بوبكر
الحاج  14152سوق اربعاء الغرب
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة القاسمي طامو عنوانه(ا)
دوار عرباوة الغابة سيدي بوبكر
الحاج  14152سوق اربعاء الغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
بتاريخ  07يوليوز  2022تحت رقم
.342
918I
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FIDUCIA-MID

TOFOLA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم  98الطابق االول طريق مكناس
ميمالل ميدلت  ،54350 ،ميدلت
ميدلت
 TOFOLA SARL AUشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
القادوس املو انطارفو 54350 -
ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3247
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TOFOLA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة او البناء،املفاوضة ،بيع
النباتات و االشجار بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
السالم القادوس املو انطارفو -
 54350ميدلت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد برهوان محسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد برهوان محسن عنوانه(ا)
54350
زنقة الغروب ادمران
ميدلت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد برهوان محسن عنوانه(ا)
54350
زنقة الغروب ادمران
ميدلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .185
919I
COTEXPER

LIVIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خلدون املهدي 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خلدون محمد كريم 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد خلدون يونس  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خلدون املهدي عنوانه(ا)
فيال خلدون رقم  5الحي الشتوي
 40000مراكش املغرب.
السيد خلدون محمد كريم
عنوانه(ا) تجزئة البرجين رقم 17
تاركة  40000مراكش املغرب.
السيد خلدون يونس عنوانه(ا)
دوار بن ضياء سيدي عبد هللا غياث
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خلدون املهدي عنوانه(ا)
فيال خلدون رقم  5الحي الشتوي
 40000مراكش املغرب
السيد خلدون محمد كريم
عنوانه(ا) تجزئة البرجين رقم 17
تاركة  40000مراكش املغرب
السيد خلدون يونس عنوانه(ا)
دوار بن ضياء سيدي عبد هللا غياث
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .137854
920I

COTEXPER
RUE YACOUB MARINI 28
GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC
 LIVITشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 15عمارة  28زنقة يعقوب املريني
جليز مراكش  40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
127489
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
ACDEN
املسؤولية املحدودة.
ALTRAN MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها .LIVIT :
الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين
العقاري.
ACDEN
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
Boulevard Ghandi, Ghandi
رقم  15عمارة  28زنقة يعقوب املريني Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
جليز مراكش  40000مراكش املغرب20380، CASABLANCA MAROC .
املدة التي تأسست من أجلها « ALTRAN MAROCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الشركة  99 :سنة .

14685

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :شور 17
 ،شارع  ، 1100القدس  ،حي سيدي
معروف  - -الدار البيضاء املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.289225
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29أبريل 2022
تقرر تجديد مدة مزاولة مهام
املسيرين ملدة 2 :سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831.907
921I
CHICHAOUA FINANCES SARL AU

SIBASTRA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CHICHAOUA FINANCES SARL
AU
APPT N°2 IMMEUBLE
MAYORCA HAY EL QODS
CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC
 SIBASTRA TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 4
عمارة مايوركا حي القدس شيشاوة.
  41000شيشاوة املغرب.تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1573
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) سميرة باسالم
 200حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة السيد (ة) ياسين
باسالم بتاريخ  20يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .277/2022
922I
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ائتمانية بيان حنان

cabinet fiduciaire jalal

UNIVERS COMPTA SARL AU

BAIT AL QODS EXPORTIMPORT

 BLOCKCHAINEبلوكشين

STE TRANS ROSE DES
VENTES

إعالن متعدد القرارات

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع
البلدي رقم  147مراكش ،40000 ،
مراكش مراكش
BAIT AL QODS EXPORT« IMPORTشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزءة
تسلطانت رقم  1441سيبع -
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.33059
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع حصص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل  70حصة من صالح خالد
سعد ثابت واديه لصالح ابراهيم
حمدان سليم زغرة
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني من شركة دات
املسؤولية املحدودة الى شركة دات
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل املقرمن تجزءة تسلطانت الى
مكتب  2حي السالم درب االثانة رقم
12مراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .137932
923I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

cabinet fiduciaire jalal
rue khalid ibn el walid n)5 30
tanger tanger، 90000، tanger
maroc
 BLOCKCHAINEبلوكشين شركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
أنوال عقارات روساريو 21الطابق
األر�ضي مقر رقم  21طنجة 90000 -
 TANGERاملغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.88815
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2019تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 BLOCKCHAINEبلوكشين مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي أنوال عقارات
روساريو 21الطابق األر�ضي مقر رقم
 21طنجة  TANGER 90000 -املغرب
نتيجة ل  :ال يوجد نشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي أنوال
عقارات روساريو 21الطابق األر�ضي
مقر رقم  21طنجة طنجة 90000
 TANGERاملغرب.
و عين:
السيد(ة) ليلى روان التقال
و عنوانه(ا)  27بيس شارع انوال
طنجة  TANGER 90000املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
حي أنوال عقارات روساريو 21الطابق
األر�ضي مقر رقم  21طنجة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  14أكتوبر
 2019تحت رقم .5418
924I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة ،7عمارة  ،16زنقة أ ،شارع
الجيش امللكي  ،50000 ،مكناس
املغرب
STE TRANS ROSE DES VENTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي متجر رقم
 ,1رقم ,119تجزئة كاديم ,ويسالن .
  50080مكناس .تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.47873
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2705
925I
O’GESTION & CONSEIL

PROMO CONNECT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O’GESTION & CONSEIL
شقة  12الطابق الثالث  18مكرر
زنقة محمد عبدو إقامة حمزة ،
OUJDA MAROC ،60000
 PROMO CONNECTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد عبدو رقم  18مكرر إقامة
حمزة مكتب رقم 60000 - 12
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39711
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PROMO CONNECT
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
،توزيع  ،تسويق املنتجات الشبه
الطبية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد عبدو رقم  18مكرر إقامة
حمزة مكتب رقم  60000 - 12وجدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام تاعرابت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام تاعرابت عنوانه(ا)
تجزئة الجرف االخضر بلوك ب 40
الشقة  60000 18وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام تاعرابت عنوانه(ا)
تجزئة الجرف االخضر بلوك ب 40
الشقة  60000 18وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .1085
926I
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STE AK MISSION SARL AU

STE J.A SCHOOL GROUPSARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
 6شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
STE J.A SCHOOL GROUP-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس طريق
مكناس تجزئة جاد قطعة رقم أ21
فاس  30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
73305
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 20يونيو  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 :
. J.A SCHOOL GROUP-SARL
غرض الشركة بإيجاز  :التعليم
الخاص.
عنوان املقر االجتماعي  :فاس
طريق مكناس تجزئة جاد قطعة رقم
أ 21فاس  30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امين خوالني حسني 100 :
حصة بقيمة  10.000درهم للحصة .
السيد محمد خوالني حسني :
 100حصة بقيمة  10.000درهم
للحصة .
السيد يونس خوالني حسني :
 100حصة بقيمة  10.000درهم
للحصة .
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السيد رشيد خوالني حسني 600 :
حصة بقيمة  60.000درهم للحصة .
السيد أسامة خوالني حسني
 100 :حصة بقيمة  10.000درهم
للحصة .
السيد امين خوالني حسني 100 :
بقيمة  10.000درهم.
السيد محمد خوالني حسني :
 100بقيمة  10.000درهم.
السيد يونس خوالني حسني :
 100بقيمة  10.000درهم.
السيد رشيد خوالني حسني 600 :
بقيمة  60.000درهم.
السيد أسامة خوالني حسني :
 100بقيمة  10.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امين خوالني حسني
عنوانه(ا) فيال  44تجزئة الكولومب
طريق ايموزار  30000فاس املغرب.
السيد محمد خوالني حسني
عنوانه(ا) فيال  44تجزئة الكولومبس
طريق ايموزار  30000فاس املغرب.
السيد يونس خوالني حسني
عنوانه(ا) فيال  44تجزئة الكولومب
طريق ايموزار  30000فاس املغرب.
السيد رشيد خوالني حسني
عنوانه(ا) فيال رقم  680جبل التغات
 30000فاس املغرب.
السيد أسامة خوالني حسني
عنوانه(ا) فيال  44تجزئة الكولومب
طريق ايموزار  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد خوالني حسني
عنوانه(ا) فيال رقم  680جبل التغات
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .3096
927I

14687
أوديريك

FAKBRIDGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

أوديريك
36أ ،شارع أنفا  -الطابق األول
 الدار البيضاء 36أ ،شارع أنفا الطابق األول  -الدار البيضاء، ،20000الدار البيضاء املغرب
« FAKBRIDGEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :عند
أوديريك  36أ شارع أنفا 20330 -
الدار البيضاء املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.444809
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تقرر تجديد
مدة مزاولة مهام املسيرين ملدة :ثالث
( )3سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
يوليوز  2022تحت رقم .829915
928I
FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

HOUMIR AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
HAY TARGA 870
-MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 HOUMIR AUTOشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد
رحو اغواطيم الحوز مراكش مراكش
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
127473

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HOUMIR AUTO
غرض الشركة بإيجاز :
1كهروميكانيكي2إصالح السيارات3صيانة مكيفات السيارة4تشخيص واصالح السيارات..عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
رحو اغواطيم الحوز مراكش مراكش
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالغني هومير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالغني هومير عنوانه(ا)
دوار اوالد رحو اغواطيم الحوز
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالغني هومير عنوانه(ا)
دوار اوالد رحو اغواطيم الحوز
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .7785
929I
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14688
اعالنات الشركات

STE 2 FRÈRES TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اعالنات الشركات
املغرب  ،80000 ،اكادير املغرب
STE « 2 FRÈRES TRANS » SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الطاوس ايت اعميرة اشتوكة ايت
باها  87100 -شتوكة ايت باها
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
26527
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يوليوز  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 « :
.2 FRÈRES TRANS » SARL
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الطرقي الوطني و الدولي لجميع أنواع
البضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الطاوس ايت اعميرة اشتوكة ايت
باها  87100 -شتوكة ايت باها
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحيم لفرايس
عنوانه(ا) دوار الطاوس ايت اعميرة
اشتوكة ايت باها  87100شتوكة
ايت باها املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد عبد الرحيم لفرايس
عنوانه(ا) دوار الطاوس ايت اعميرة
اشتوكة ايت باها  87100شتوكة
ايت باها املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .1376
930I

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  14يوليوز
 2022تحت رقم .3772
931I

MACOSIS CONSULTING

AUDEXAL

FOHISAM BAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MACOSIS CONSULTING
RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE
LAKHDER GHILANE BD
CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES
MAROC
 FOHISAM BATشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 391
الطابق  3تجزئة الفضيلة طريق
عيت الشقف  30000 -فاس
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52747
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 FOHISAM BATمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  391الطابق  3تجزئة
الفضيلة طريق عيت الشقف -
 30000فاس املغرب نتيجة ل :
صعوبات مالية.
و حدد مقر التصفية ب رقم 391
الطابق  3تجزئة الفضيلة طريق عيت
الشقف  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) ازمرو سمير و عنوانه(ا)
ثجزئة فضيلة  2شارع مكناس طريق
عين الشقف  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.

TRALOG SERVICES
إعالن متعدد القرارات

بند رقم  :13الذي ينص على
مايلي :مسير الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .830338
932I
أوديريك

OFISCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

أوديريك
36أ ،شارع أنفا  -الطابق األول
 الدار البيضاء 36أ ،شارع أنفا الطابق األول  -الدار البيضاء، ،20000الدار البيضاء املغرب
« OFISCOشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة كنزة
 15زنقة ابن طفيل  -حي النخيل - -
الدار البيضاء املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.343193
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28أبريل  2022تقرر
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين
ملدة 2 :سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
ماي  2022تحت رقم .825091
933I

AUDEXAL
 85شارع اللة الياقوت ( قبالة
اوطوهول)  ،20250 ،الدار البيضاء
املغرب
« TRALOG SERVICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 71 :و 73
شارع ابن تاشفين  28810 -الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.223431
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  21أبريل  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تفويت الحصص
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :قبول إستقالة السيد محمد
نجيب عمور CIN B407239من
BAMBO PIZZERIA SARL.A.U
منصب مسير للشركة
BAMBO PIZZERIA
قرار رقم  :03الذي ينص على
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
مايلي :تعيين السيد أحمد عمور CIN
الشريك الوحيد
 BL17267مسير للشركة
تأسيس شركة
قرار رقم  :04الذي ينص على BAMBO PIZZERIA SARL.A.U
مايلي :تحين النظام األسا�سي
إقامة حديقة ماجوريل شارع االمام
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات مالك مجموعة  1حي القدس سيدي
النظام األسا�سي التالية:
البرنو�صي  ،20610 ،الدار البيضاء
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املغرب
مالك الشركة
 BAMBO PIZZERIAشركة ذات
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
مسؤولية محدودة ذات الشريك
رأسمال الشركة.
الوحيد
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األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
حديقة ماجوريل شارع االمام مالك ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الكبيرة أمان عنوانه(ا)
مجموعة  1حي القدس سيدي
البرنو�صي  20610 -الدار البيضاء حي القدس مجموعة البيضاء
شارع االمام مالك رقم  388سيدي
املغرب
البرنو�صي  20610الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري :
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
550309
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في يوليوز  2022تحت رقم .831740
934I
 18يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
SOYA CALL CENTER
محدودة ذات الشريك الوحيد
SOYA CALL CENTER
باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة
الوحيد.
SOYA CALL CENTER
تسمية الشركة متبوعة عند
 12زنقة سارية ابن زنيم الطابق
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الثالث الشقة رقم  3حي النخيل ،
. BAMBO PIZZERIA
 ،20340الدار البيضاء املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
 SOYA CALL CENTERشركة ذات
وتقديم الطعام بجميع أشكاله من
مسؤولية محدودة ذات الشريك
مطعم  ،آيس كريم للوجبات السريعة
الوحيد
ي
 ،كريبر  ،سلطة  ،ساندويتش  ،بيتزا وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
( ،كالسير  ،بيتزا  ،سناك  ،كريل روم
سارية ابن زنيم الطابق الثالث
 ،إلخ.).
الشقة رقم  3حي النخيل 20340 -
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
الدار البيضاء املغرب
حديقة ماجوريل شارع االمام مالك
تأسيس شركة ذات مسؤولية
مجموعة  1حي القدس سيدي
محدودة ذات الشريك الوحيد
البرنو�صي  20610 -الدار البيضاء رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب.
550227
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة .
 15يونيو  2022تم إعداد القانون
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيدة الكبيرة أمان  1.000 :باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
 األسماء الشخصية والعائلية مسؤولية محدودة ذات الشريكوصفات ومواطن الشركاء :
الوحيد.
السيدة الكبيرة أمان عنوانه(ا)
تسمية الشركة متبوعة عند
حي القدس مجموعة البيضاء اإلقتضاء بمختصر تسميتها SOYA :
شارع االمام مالك رقم  388سيدي .CALL CENTER
البرنو�صي  20610الدار البيضاء
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
االتصال.
املغرب.

14689

عنوان املقر االجتماعي  12 :زنقة
سارية ابن زنيم الطابق الثالث الشقة
رقم  3حي النخيل  20340 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يايا ابراهيما ساو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يايا ابراهيما ساو عنوانه(ا)
 6زنقة ابن ابي سهل طابق  2شقة 12
 20330الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يايا ابراهيما ساو عنوانه(ا)
 6زنقة ابن ابي سهل طابق  2شقة 12
 20330الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .24465
935I
cabinet idrissi

STE SOPHIA VILLAGE
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet idrissi
rue abdelkrim benjelloun ، 13
30000، fes maroc
STE SOPHIA VILLAGE
 MANAGEMENTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت
واد فل ايت سبع لجروف 31272
ايموزار كندر 31111 - 31111
صفرو املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3313

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  16يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.000.000درهم» أي من
« 2.500.000درهم» إلى «4.500.000
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .243/22
936I
fidcc

GES GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidcc
rue adjudant mohamed 94
ouakili imm tachfine offices
appt 10 etage 3 ain porja ،
20350، CASABLANCA MAROC
 GES GARDشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الفردوس شارع ابن تاشفين زنقة
سيداتي باب  Fمكتب  11الطابق - 4
 20000الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
550203
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها GES :
.GARD
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
أمنية للمباني العامة أو الخاصة،
الحماية و املراقبة من السرقة.

الجريدة الرسمية

14690

عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
الفردوس شارع ابن تاشفين زنقة
سيداتي باب  Fمكتب  11الطابق - 4
 20000الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نادي عادل  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة يماد هند  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة يماد ناديا  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد نادي عادل عنوانه(ا) 17
ممر كريفلياس طابق  4شقة  8تجزئة
السوسن عين السبع  20000الدار
البيضاء املغرب.
السيدة يماد هند عنوانه(ا) 17
ممر كريفلياس طابق  4شقة  7تجزئة
السوسن عين السبع  20000الدار
البيضاء املغرب.
السيدة يماد ناديا عنوانه(ا)
تجزئة الحديقة زنقة  2فيال رقم 14
سيدي مومن  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نادي عادل عنوانه(ا) 17
ممر كريفلياس طابق  4شقة  8تجزئة
السوسن عين السبع  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .831628
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NOBLACTION

كرياجكوم

TOURS INDOUZAL

شركة كرياجكوم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة
 3الطابق األول رقم ،40000 ،15
مراكش املغرب
 TOURS INDOUZALشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تزغليلت  ،بلدية تاتوت سيادات
الريفية  40000 -تارودانت املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.973
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ
TOURS INDOUZAL
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار تزغليلت ،
بلدية تاتوت سيادات الريفية -
 40000تارودانت املغرب نتيجة ل :
حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب دوار
تزغليلت  ،بلدية تاتوت سيادات
الريفية  -تارودانت تارودانت املغرب.
و عين:
السيد(ة) كولن فرونسوازي كاي
ماري البان و عنوانه(ا) دوار تزغليلت
 ،بلدية تاتوت سيادات الريفية
 83000تارودانت 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 بتارودانت بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم ***.
938I
937I

كرياجكوم
 422حي املسيرة شيشاوة ،41000 ،
شيشاوة املغرب
شركة كرياجكوم شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار قبة
النواجي جماعة املزوضية شيشاوة -
 41000شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
2131
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04يوليوز  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
كرياجكوم .
غرض الشركة بإيجاز  :صنع و بيع
السياج  /البناء و االشغال املختلفة ..
عنوان املقر االجتماعي  :دوار قبة
النواجي جماعة املزوضية شيشاوة -
 41000شيشاوة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فيصل حسون 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عز العرب العنكي 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل حسون عنوانه(ا)
حي املسيرة  422شيشاوة 41000
شيشاوة املغرب.

السيد عز العرب العنكي
عنوانه(ا) الحي املحمدي شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل حسون عنوانه(ا)
حي املسيرة  422شيشاوة 41000
شيشاوة املغرب
السيد عز العرب العنكي
عنوانه(ا) الحي املحمدي شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .270/2022
939I
STE CONSEIL MAROC

BOUGHAZ ELITE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE CONSEIL MAROC
AV SIDI TALHA IMMEUBLE
SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،
TETOUAN MAROC
 BOUGHAZ ELITE IMMOشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 30
شقة  8شارع موالي أحمد لوكيلي
حسن الرباط  10020الرباط
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.157913
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) صالح الدين
أوخيار  250حصة اجتماعية من
أصل  250حصة لفائدة السيد (ة)
عدنان حميطي بتاريخ  27يونيو
.2022
تفويت السيد (ة) صالح الدين
أوخيار  250حصة اجتماعية من
أصل  250حصة لفائدة السيد (ة)
أحمد عمور بتاريخ  27يونيو .2022
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تفويت السيد (ة) صالح الدين
أوخيار  50حصة اجتماعية من أصل
 50حصة لفائدة السيد (ة) محسن
عمور بتاريخ  27يونيو .2022
تفويت السيد (ة) يسرى ابداون
 200حصة اجتماعية من أصل 200
حصة لفائدة السيد (ة) محسن
عمور بتاريخ  27يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .6150
940I
TAX MOROCCO CONSULTING

SACOMIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
BD ABDELMOUMEN IMM
PASTEUR BUILD 3eme ETG
N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC
 SACOMITشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 21أبو عبد هللا نافع إقامة بن
عمرالطابق الرابع الشقة 10
املعاريف الدار البيضاء 20330 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
549755
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SACOMIT

الجريدة الرسمية

غرض الشركة بإيجاز - :
جميع عمليات التجارة واالستيراد
والتصدير.
 االستشارات والدعم فياالستراتيجية والتنظيم واإلدارة ونظم
املعلومات واملوارد البشرية والتسويق
واالتصال  ،من التصميم إلى التنفيذ
مع األفراد والشركات واملجتمعات
والهيئات العامة أو الخاصة ؛
 جميع أنشطة االتصال وأنشطةاالتصاالت واالستشارات التسويقية
من خالل جميع وسائل اإلعالم ،
وال سيما عبر اإلنترنت وأي وسائط
تفاعلية ؛
 جميع الخدمات؛ أي عملية استشارية وتدريبودراسة.
 تنظيم الندوات والفعالياتاملخصصة للتدريب والتسيير ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع 21
أبو عبد هللا نافع إقامة بن عمرالطابق
الرابع الشقة  10املعاريف الدار
البيضاء  20330 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ناصر سمير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ناصر سمير عنوانه(ا)
اقامة جنان كاليفورنيا شطر 5
ياقوت  10طابق  4شقة  15عين
الشق البيضاء  20470الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ناصر سمير عنوانه(ا)
اقامة جنان كاليفورنيا شطر 5
ياقوت  10طابق  4شقة  15عين
الشق البيضاء  20470الدار البيضاء
املغرب.

14691

رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
.70739
يوليوز  2022تحت رقم .831096
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 941Iاملؤرخ في  24يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
societe comptaline for you
« 670.000درهم» أي من «100.000
SALMETRAV
درهم» إلى « 770.000درهم» عن
شركة ذات املسؤولية املحدودة
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
توسيع نشاط الشركة
عينية.
societe comptaline for you
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 26زنقة عباس املسعدي فاس
التجارية بفاس بتاريخ  04يوليوز
فاس ،30000 ،فاس املغرب
 2022تحت رقم .2868/2022
 SALMETRAVشركة ذات
943I
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 131
jihane dekkaki
تجزئة العمالة الطابق االول -
ش ــرك ــة دوويب ت ــكنولوجي
 00000الراشيدية املغرب.
ش.م.م.
توسيع نشاط الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
.2321
jihane dekkaki
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
BP 650 AGADIR BP 650
املؤرخ في  04يوليوز  2022تمت
AGADIR، 0، Agadir MAROC
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
ش ــرك ــة دوويب ت ــكنولوجي ش.م.م.
الشركة الحالي :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
نقل البضائع للغير.
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الصناعية مركز الحياة تاسيال زنقة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 19
الصويرة رقم  124دشيرة الجهادية
يوليوز  2022تحت رقم .724
عمالة إنزكان أيت ملول80650 - .
942I
إنزكان املغرب.
تفويت حصص
cabinet idrissi
رقم التقييد في السجل التجاري
STE NX GESTION
.3335
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  01يوليوز  2022تمت
رفع رأسمال الشركة
املصادقة على :
cabinet idrissi
تفويت السيد (ة) حسن فالح
rue abdelkrim benjelloun ، 13
 1.425حصة اجتماعية من أصل
30000، fes maroc
 3.000حصة لفائدة السيد (ة)
 STE NX GESTIONشركة ذات
الياس جودات بتاريخ  01يوليوز
مسؤولية محدودة ذات الشريك
.2022
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد
االبتدائية بانزكان بتاريخ  15يوليوز
الكريم بنجلون رقم  42الطابق
السادس  30000 -فاس املغرب 2022 .تحت رقم .1368
رفع رأسمال الشركة
944I

الجريدة الرسمية

14692
cabinet comptable chtioui

ماطكو غنيمي قصر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui
av tlemssani n°4bis ksar el kbir
av ahmed tlemssani n° 4 B ksar
el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc
ماطكو غنيمي قصر شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
السريمة سيدي سالمة القصر الكبير
  92150القصر الكبير املغربتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3383
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  :ماطكو
غنيمي قصر.
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
البناء النقل.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
السريمة سيدي سالمة القصر الكبير
  92150القصر الكبير املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الغنيمي نور الدين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

السيد الغنيمي نور الدين
عنوانه(ا) دوار السريمة سيدي
سالمة القصر الكبير  92150القصر
الكبير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغنيمي نور الدين
عنوانه(ا) دوار السريمة سيدي
سالمة القصر الكبير  92150القصر
الكبير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 23
ماي  2022تحت رقم .321
945I
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم 3و :7الذي ينص على
مايلي :تغير الهدف اإلجتماعي و تفويت
الحصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 07
يوليوز  2020تحت رقم .423
946I
STREET BUSINESS CENTER

يوسف جبران

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
(األشخاص الطبيعيون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
يوسف جبران
CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 28
KHEMISSET
يونيو  2022تم فسخ عقد التسيير
ZEMOUR 24
الحر املوقع من طرف السيد(ة)
إعالن متعدد القرارات
يوسف جبران (بصفته(ا) مالك(ة)
CABINET FISCALE ET
 COMPTABLE DE KHEMISSETلألصل التجاري) الحامل(ة) للبطاقة
 33شارع سيدي محمد  ،15000 ،الوطنية للتعريف رقم AS4671
القاطن(ة) بالعنوان  02زنقة سيدي
الخميسات املغرب
بوغابة حي البركة القرية 11000 -
« ZEMOUR 24شركة ذات
سال املغرب والسيد(ة) محمد
املسؤولية املحدودة»
جفال (بصفته(ا) مسير(ة) حرا
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
(ة)) الحامل(ة) للبطاقة الوطنية
 13زمرمان الخميسات 15000 -
للتعريف رقم  FL68612القاطن(ة)
الخميسات املغرب.
بالعنوان رقم  ،38تجزئة الوحدة -
«إعالن متعدد القرارات»
 61200بوعرفة املغرب واملسجل
رقم التقييد في السجل التجاري:
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
.27857
بمراكش تحت عدد . 135594
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
947I
املؤرخ في  08يونيو  2020تم اتخاذ
القرارات التالية:
OULOUS CACHE
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أولوس كاش
تفويت  100حصة اجتماعية من شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
السيد العطاري سعيد لفائدة السيد
الشريك الوحيد
بولعكور نور الدين وتغيير الهدف
تأسيس شركة
االجتماعي من املعلومات واالتصاالت
OULOUS CACHE
إلى بيع العلف و تأكيد السيد بولعكور
RTE ABM LOTS ALEJ ET CTS
نور الدين وكيال للشركة مع جميع N°193 OUJDA ، 60000، oujda
الصالحيات مع تغيير شكل االجتماعي
maroc
من شركة ذات مسؤولية محدودة أولوس كاش شركة ذات مسؤولية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي RTE
يشريك وحيد.

ABM LOTS ALEJ ET CTS N°193
 OUJDA - 60000وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
39677
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :أولوس
كاش.
غرض الشركة بإيجاز  :وكيل
تحصيل مختلف الفواتير .
عنوان املقر االجتماعي RTE :
ABM LOTS ALEJ ET CTS N°193
 OUJDA - 60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ألوس نصر الدين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ألوس نصر الدين
عنوانه(ا) حي السالم عوينت السراق
بلوك  11رقم  712وجدة 60000
وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ألوس نصر الدين
عنوانه(ا) حي السالم عوينت السراق
بلوك  11رقم  712وجدة 60000
وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .1050
948I
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EK AGRICULTURE

YOUNESS BENMOUSSA

EL KHAFER PROMO

STE ABOU FARIS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

EK AGRICULTURE
RESIDENCE CHAIMAE 25
AVENUE MOULAY YOUSSEF
TANGER، 90000، TANGER
MAROC
 EL KHAFER PROMOشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
يمن الطابق  2الرقم  4طنجة -
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.9685
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08أكتوبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة EL
 KHAFER PROMOمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  10زنقة يمن الطابق 2
الرقم  4طنجة  90000 -طنجة
املغرب نتيجة ل  :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  10زنقة
يمن الطابق  2الرقم  4طنجة -
 90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد هيشو و
عنوانه(ا) حي زهارة زنقة  46رقم 15
 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  05نونبر
 2021تحت رقم .9685
949I

YOUNESS BENMOUSSA
 Tifletحي النهضة  2رقم  72تيفلت،
Tiflet Maroc ،15400
STE ABOU FARIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بئر
انزران رقم  01الطابق الثاني تيفلت
 15400تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
1317
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 :
. ABOU FARIS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :حداد /
االشغال املختلفة أو البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع بئر
انزران رقم  01الطابق الثاني تيفلت
 15400تيفلت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايت مالك جمال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت مالك جمال عنوانه(ا)
حي السالم  3رقم  62تيفلت 15400
تيفلت املغرب.

حل شركة

تأسيس شركة

14693

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت مالك جمال عنوانه(ا)
حي السالم  3رقم  62تيفلت 15400
تيفلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .450
950I
FID PME

FILAHATEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FID PME
 64شارع موالي علي الشريف الشقة
 6تمارة  ،12020 ،تمارة املغرب
 FILAHATECشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة
النصر املستقبل شارع طارف ابن
زياد العمارة ب تمارة  12020 -تمارة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
136819
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FILAHATEC
غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل
الفالحي وتربية املوا�شي.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزءة
النصر املستقبل شارع طارف ابن
زياد العمارة ب تمارة  12020 -تمارة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جلول محمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد مصطفئي سعدي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد جلول محمد عنوانه(ا)
الرباط  10000الرباط املغرب.
السيد مصطفي سعدي عنوانه(ا)
بوزنيقة  7000بوزنيقة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جلول محمد عنوانه(ا)
الرباط  10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .8559
951I
FB2H CONSEILS

AOM2H SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FB2H CONSEILS
N°05 BLOC P CITE LA
RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 AOM2H SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  261حي
املسيرة  45000 -ورزازات املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.9049
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19يوليوز  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.500.000,00درهم» أي
من « 500.000,00درهم» إلى
« 3.000.000,00درهم» عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.

الجريدة الرسمية

14694

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .288
952I
MECOMPTES

ECOMED TETOUAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

لال ياقوت الطابق 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.398029
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) سكينة معروف
 500حصة اجتماعية من أصل
 500حصة لفائدة السيد (ة) CNI
 GROUPEبتاريخ  04يوليوز .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم .832038
954I

MECOMPTES
4EME ÉTAGE PLACE 1
ZELLAQUA IMMEUBLE
 HELVETIAالدار البيضاء،20250 ،
الدار البيضاء املغرب
 ECOMED TETOUANشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
النخيل رياض أكتر سكتور  25حي
ائتمانية امعلي ش.م.م fiduciaire amaali sarl
الرياض  10000 -الرباط املغرب.
VIRTUELMEDIAS
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.139967
تأسيس شركة
العام
الجمع
بمقت�ضى
ائتمانية امعلي ش.م.م fiduciaire
اإلستثنائي املؤرخ في  31دجنبر
amaali sarl
 2021تم رفع رأسمال الشركة
رقم  31الطابق االول شارع االمام
بمبلغ قدره « 13.052.000درهم»
البخاري ايراك بواركان اكادير ،
أي من « 6.948.000درهم» إلى
 ،80040اكادير املغرب
« 20.000.000درهم» عن طريق :
 VIRTUELMEDIASشركة ذات
إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
إصدار في رأس املال.
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3
التجارية بالرباط بتاريخ  05يوليوز
اقامة البركة  5املختار السو�سي  2حي
 2022تحت رقم .126165
الوفاء  80060 -اكادير املغرب
953I
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
GLOBE FIDUCIAIRE
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
NORD AFRIQUE
52079
IMMOBILIER
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
تفويت حصص
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،20100 ، 18الدار البيضاء املغرب باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
NORD AFRIQUE IMMOBILIER
مسؤولية محدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47شارع الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.VIRTUELMEDIAS
غرض الشركة بإيجاز  :وكيل
االتصاالت.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 3
اقامة البركة  5املختار السو�سي  2حي
الوفاء  80060 -اكادير املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كاليو اريك باتريك 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد كاليو اريك باتريك
عنوانه(ا) رقم  3اقامة البركة 5
املختار السو�سي  2حي الوفاء 80060
أكادير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كاليو اريك باتريك
عنوانه(ا) رقم  3اقامة البركة 5
املختار السو�سي  2حي الوفاء 80060
اكادير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .111754
955I
STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

SOCIETE BOULANGERIE
CHARLEROI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU
RUE IMAM GHAZALI IMM
HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،
60000، OUJDA MAROC
SOCIETE BOULANGERIE
 CHARLEROI SARL AUشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي RTE
AOUNIA LOT MOUHOUB 587
 - 60000وجدة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.36821
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30ماي  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد بوشاتي
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
الحسن الولعو�شي بتاريخ  17يونيو
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  17يونيو
 2022تحت رقم .1842
956I
MATCOMPTA SNC

YOUZOH TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

MATCOMPTA SNC
AV MARCHE VETRE MM EL
MEHDI RDC N°2 TANGER ،
90010، TANGER MAROC
 YOUZOH TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي  15اقمة
بلد وليد فنيقيين الطبق  2رقم - 7
 90000طنجة .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.66775
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14يوليوز  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .7505
957I
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MATCOMPTA SNC

YOUZOH TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14يوليوز  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) الفالح
أنس كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .7505
959I

MATCOMPTA SNC
AV MARCHE VETRE MM EL
MEHDI RDC N°2 TANGER ،
90010، TANGER MAROC
 YOUZOH TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15اقمة
FLASH ECONOMIE
بلد وليد فنيقيين الطبق  2رقم - 7
NOVAMEK
 90000طنجة املغرب.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
تفويت حصص
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
.66775
ائتمانية سبع عيون
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14يوليوز  2022تمت حي نورا رقم  46شارع الحسن الثاني
سبع عيون مكناس
املصادقة على :
NOVAMEK
تفويت السيد (ة) علي العراص
 80حصة اجتماعية من أصل  100املحل التجاري حي بوراي سبع عيون
شركة محدودة املسؤولية ذات
حصة لفائدة السيد (ة) الفالح أنس
الشريك الوحيد
بتاريخ  14يوليوز .2022
رأسمالها  100000.00درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مكناس  56721رقم السجل
التجارية بطنجة بتاريخ  20يوليوز
التجاري
 2022تحت رقم .7505
958I
املوضوع تأسيس شركة
أسست هذه الشركة بمقت�ضى
MATCOMPTA SNC
العقد العرفي املم�ضي بتاريخ 20
YOUZOH TRANS
يونيو  2022من طرف السيد املكاوي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات انوار خصائصها كالتالي:
الشريك الوحيد
شكل الشركة شركة محدودة
تعيين مسير جديد للشركة
املسؤولية «ش.م.م للشريك الوحيد»
MATCOMPTA SNC
التسمية:شركة NOVAMEK
AV MARCHE VETRE MM EL
موضوع:
MEHDI RDC N°2 TANGER ،
اعمال الري والصرف90010، TANGER MAROC
بيع املعدات الفالحية YOUZOH TRANSشركة ذات
 مقاول األشغال املختلفة والبناءمسؤولية محدودة ذات الشريك
 الهندسة املدنيةالوحيد
و بصفة عامة جميع العمليات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15اقمة
بلد وليد فنيقيين الطبق  2رقم  - 7املنقولة العقارية التجارية واملالية
التي يمكن أن تتصل بصفة مباشرة
 90000طنجة املغرب.
أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
يمكن آن تؤدي إلى تطور الشركة
املذكورة.
.66775

14695

املقر االجتماعي :املحل التجاري
حي بوراي سبع عيون الحاجب
املدة 99 :سنة تبتدئ من تاريخ
تسجيل الشركة
رأسمال الشركة 100 000, 00
درهم مقسمة إلى  1000حصة قيمة
كل واحدة منها  100 ,00درهم منحت
كالتالي
السيد املكاوي أنوار 1000 :حصة
 100000 ,00درهم
تسيير وإمضاء الشركة يرجع
التسيير واإلمضاء للسيد املكاوي انوار
رقم بطاقته الوطنية  DN16886وهو
املسؤول عن تسيير اإلدارة الدائمة
والفعالة لنشاط الشركة ملدة غير
محدودة.
سنة الشركة :من  1يناير إلى 31
دجنبر
توزيع األرباح:
بعد خصم املصاريف و التحمالت
القانونية املشار إليها في القانون
التأسي�سي و بعد خصم  %5لتكوين
االحتياطي القانوني فان الربح
الصافي يقسم بين الشركاء كل حسب
حصصه االجتماعية في رأس مال
الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
باملحكمة التجارية بمكناس يوم 14
يوليوز  2022تحت عدد 56721
960I
FLASH ECONOMIE

HAROUNE LILFILAHA
مجموعة ذات النفع االقتصادي
قفل التصفية

نص اإلشهار
 HAROUNE LILFILAHAشركة
شركة ذات اإلسم الجماعي«ش.ا.ج
» رأسمالها  100 000.00درهم
ايت احساين جماعة ايت بوبيدمان
عين تاوجدات الحاجب
رقم السجل التجاري 45611
التصفية النهائية للشركة

بموجب العقد العرفي بتاريخ
 06يناير  2022واملسجل بالحاجب
بتاريخ  07/06/2022قرر الجمع
العام االستثنائي ما يلي:
 1املوافقة على تقرير املصفي 2إثبات إغالق التصفية 3إخالء ذمة املصفي السيدالبوكلي لحسن رقم بطاقة التعريف
الوطنية 448683
 4إقرار التصفية النهائية التابعةللفسخ املسبق لشركة البناء لكراري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس يوم 07يونيو
 2022تحت رقم 45611
961I
»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

شركة مدنية عقارية

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE FONCIERE
COSTA
إعالن متعدد القرارات

& N. AMAR AUDIT
»CONSULTING «N2AC
GHANDI MALL, BD GHANDI,
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC
شركة مدنية عقارية SOCIÉTÉ
« CIVILE IMMOBILIÈRE
FONCIERE COSTA
وعنوان مقرها االجتماعي، 35 :
شارع سيدي عبد الرحمان ،حي
سيل  - - CILالدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أخذ الشركاء علما بالهبة التى قام
السيد الحبيب الغراري بتواريخ 14
يناير  2022و  24يناير  2022املتمثلة
في  3526حصة ألوالده :رفيعة ،
علياء  ،محمد  ،حمزة وغالي الغراري
مقسمة حسب ما يلي :رفيعة 1000
حصة  ،علياء  1000حصة  ،محمد
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 176حصة  ،حمزة  175حصة وغالي
 1175حصة .وتجدر اإلشارة إلى أن
السيد الحبيب الغراري يحتفظ
بحق االنتفاع ب  2000حصة التى
تم التبرع بملكيتها إلى ابنتيه رفيعة
وعلياء الغراري.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  6من
النظام األسا�سي «مساهمات»
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  7من
النظام األسا�سي «رأسمال»
962I
EXPACT PARTNERS

AVERO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
BOULEVARD ANFA, 4ème 201
ETAGE, RACINE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA Maroc
 AVEROشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  131شارع
انفا إقامة ازور مكتب رقم  11ب -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
547811
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 :
.AVERO

غرض الشركة بإيجاز  :بيع
وتصنيع وترميم وتركيب وترتيب
جميع األثاث واألشياء املعدنية
املتنوعة وغيرها من الدعامات واملواد
عنوان املقر االجتماعي 131 :
شارع انفا إقامة ازور مكتب رقم 11
ب  20000 -الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف مرابط
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد اللطيف مرابط
عنوانه(ا)  04شارع ابن عساكر ،
تجزئة شنتيمار املعاريف 20000 ،
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اللطيف مرابط
عنوانه(ا)  04شارع ابن عساكر ،
تجزئة شنتيمار املعاريف 20000 ،
الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
يونيو  2022تحت رقم .21862
963I
BDA

BDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BDA
ZI GZENAYA LOT 181 REZ DE
CHAUSSEE ، 90000، tanger
maroc
 BDAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1سيد
قطب  90000 -طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15شتنبر  2019تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من «1
سيد قطب  90000 -طنجة املغرب»
إلى «املنطقة الصناعية كزناية قطعة
 90000 - 468طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20نونبر
 2019تحت رقم .7722
964I
CONCILIUM EXPERTISE

OXERA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
 ,9زنقة مو�سى ابن نصير ،الطابق
الخامس ،شقة رقم  18،غوتيي
الدار البيضاء  ،20060 ،الدار
البيضاء املغرب
 OXERAشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
36شارع  12تجزئة جوهرة الطابق
ر د سيدي مومن الدارالبيضاء -
 20402الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550463
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OXERA

غرض الشركة بإيجاز  :توفير
املوظفين.
• استشارات املوارد البشرية
والتوظيف.
• توريد العمالة.
• اإلدارة الشخصية.
• تفويض املوظفين املؤقتين.
• االستشارات في نظام املعلومات
السحابية وتخطيط موارد املؤسسات
على شبكة اإلنترنت.
• تصميم وتطوير املواقع
اإللكترونية.
• تطوير الويب وتطبيقات الهاتف
املحمول.
• تطوير الحلول الرقمية.
• الويب .
• الدراسة واملشورة وتقديم
جميع الخدمات املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات.
• جمع وتوليد وإدارة وتسويق
ونقل قواعد البيانات بجميع أنواعها.
• إصدار وتكامل أنظمة التعرف
اآللي.
• جميع األنشطة املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات والتقنيات
الجديدة في شكل منتج أو خدمة.
• استشارات االتصال واإلعالم.
• التسويق واالتصاالت الرقمية.
• محتوى العالمة التجارية.
• تصميم الهوية البصرية ،
وامليثاق البياني.
• طباعة املهام.
• جمع وتوليد وإدارة وتسويق
ونقل قواعد البيانات بجميع أنواعها.
• تمثيل جميع العالمات التجارية
من جميع الشركات املحلية واألجنبية.
• التعاقد من الباطن واملشاركة
في رأس املال في جميع الشركات ذات
األغراض املماثلة أو ذات الصلة ؛
• التدريب العام واملتخصص
املستمر.
• الدراسات والبحوث الفنية.
• ادارة مشروع ؛
• إجراء وإدارة املشاريع.
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• املراقبة واملساعدة الفنية.
• التعاقد من الباطن واملشاركة
في رأس املال في جميع الشركات ذات
األغراض املماثلة أو ذات الصلة ؛
• االستحواذ إما عن طريق الشراء
أو املساهمة في أي شهرة تهدف إلى
إيواء النشاط الرئي�سي أو اإلضافي
الذي تم تأسيس الشركة من أجله
• وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية والصناعية واألوراق املالية
والعقارية واملالية .قد تكون مرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض
الشركة أو من املحتمل أن تعزز
تطوير الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
36شارع  12تجزئة جوهرة الطابق ر د
سيدي مومن الدارالبيضاء 20402 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  2022 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أوبلخير عصام 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوبلخير عصام عنوانه(ا)
تجزئة االمان رقم الدار 52000 120
الراشدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوبلخير عصام عنوانه(ا)
تجزئة االمان رقم الدار 52000 120
الراشدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 21يوليوز  2022تحت رقم .831942
965I

14697

BDA
ZI GZENAYA LOT 181 REZ DE
CHAUSSEE ، 90000، tanger
maroc
 BDAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية كزناية قطعة - 468
 90000طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23شتنبر  2019تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املنطقة الصناعية كزناية قطعة
 90000 - 468طنجة املغرب» إلى
«املنطقة الصناعية كزناية قطعة
 181تحت أر�ضي  90000 -طنجة
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20نونبر
 2019تحت رقم .7723
966I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  06يوليوز  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد ريكترا مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  34الطابق السفلي درب
العيون العالية املحمدية 28802 -
املحمدية املغرب نتيجة ل  :التصفية
الودية.
و حدد مقر التصفية ب 34
الطابق السفلي درب العيون العالية
املحمدية  28802 -املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) الزهرة ايت عبد
الرحمان و عنوانه(ا) زنقة الدغاغية
رقم  01بنسليمان  16000بنسليمان
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 21
يوليوز  2022تحت رقم .1622
967I

busness centre sarl

مكتب لخروب للحسابات

ريكترا

STE AGRICOLE LAKHROUB

BDA

BDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

حل شركة
مكتب لخروب للحسابات
busness centre sarl
حي الصفصاف الكردان اقليم
hay
el
farah n 354 benslimane
تارودانت  ،83400 ،الكردان املغرب
benslimane، 13000،
STE AGRICOLE LAKHROUB
bebslimane zakia aqoub
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
ريكترا شركة ذات مسؤولية محدودة
طور التصفية)
ذات الشريك الوحيد(في طور
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت
التصفية)
اسعيد املهدي جماعة املهادي اوالد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 34
تايمة اقليم تارودانت 83400 -
الطابق السفلي درب العيون العالية
الكردان املغرب.
املحمدية  28802 -املحمدية املغرب.
حل شركة
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم التقييد في السجل التجاري
.7687
.23735

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18يوليوز  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 AGRICOLE LAKHROUBمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار ايت اسعيد
املهدي جماعة املهادي اوالد تايمة
اقليم تارودانت  83400 -الكردان
املغرب نتيجة ل  :مشاكل بين
الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب دوار ايت
اسعيد املهدي جماعة املهادي اوالد
تايمة اقليم تارودانت 83400 -
الكردان املغرب.
و عين:
السيد(ة) لخروب سعيد و
عنوانه(ا) دوار ايت اسعيد املهدي
جماعة املهادي اوالد تايمة اقليم
تارودانت  83400الكردان 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 بتارودانت بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم .463
968I
FLASH ECONOMIE

& MAROC CLIMATE
SECURITY – MCS
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

MAROC CLIMATE & SECURITY
– MCS
شركة مساهمة بسيطة
رأسمالها  2.000.000درهم
املقر الرئيس ،7 :شارع املقاومة،
الطابق  – 20300 ،5الدارالبيضاء
السجل التجاري– 305.445 :
التعريف الضريبي15177027 :
– التعريف املوحد للمقاولة:
000204892000020
مالئمة النظام األسا�سي

الجريدة الرسمية

14698

أوال :استنادا ملحضر مداوالت
الجمع العام االستثنائي املنعقد
بتاريخ  28يونيو  ،2022قرر الشركاء
في شركة «ماروك كاليمت أند
سيكيورتي – م.س.إس ».القيام
بإعادة صياغة النظام األسا�سي
للشركة دون أن يترتب عن ذلك
تأسيس شخصية اعتبارية جديدة
وذلك ملالئمته مع مقتضيات الظهير
الشريف  75-21-1املؤرخ في 14
يوليوز  2021وذلك بتحويلها من
«شركة مساهمة بسيطة» إلى «شركة
بسيطة باألسهم».
ثانيا :تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدارالبيضاء ،بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت عدد .831534
للخالصة والتذكير
الرئيس

969I
حسام الدين

CONTACT ME CALL
CENTRE

مجموعة ذات النفع االقتصادي
إنشاء فرع تابع للشركة

حسام الدين
شارع بن عبد الرحمان الطابق االول
رقم  1قرب صيدلية باب التوت ،
 ،93000تطوان املغرب
CONTACT ME CALL CENTRE
مجموعة ذات النفع االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بالطابق االول الكائنة تجزئة موالي
رشيد شارع محمد السادس رقم 73
الفنيدق  93000الفنيدق املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.30233
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يوليوز  2022تقرر
إنشاء فرع تابع للشركة تحت
التسمية  -و الكائن بالعنوان شقة
بالطابق االول الكائنة تجزئة موالي
رشيد شارع محمد السادس رقم 73
الفنيدق  93000الفنيدق املغرب و

املسير من طرف السيد(ة) PONCE
.MACIAS PEDRO ANTONIO
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .1610
970I
»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

شركة مدنية فالحية
LAGHRARIA
إعالن متعدد القرارات

& N. AMAR AUDIT
»CONSULTING «N2AC
GHANDI MALL, BD GHANDI,
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC
شركة مدنية فالحية LAGHRARIA
وعنوان مقرها االجتماعي، 35 :
شارع سيدي عبد الرحمان ،حي
سيل  - - CILالدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :أخذ الشركاء علما بالهبة التى
قام السيد الحبيب الغراري بتواريخ
 14يناير  2022و  24يناير 2022
املتمثلة في  48حصة ألوالده :رفيعة ،
علياء  ،محمد  ،حمزة وغالي الغراري
مقسمة حسب ما يلي :رفيعة  9حصة
 ،علياء  9حصة  ،محمد  10حصة
 ،حمزة  10حصة وغالي  10حصة.
وتجدر اإلشارة إلى أن السيد الحبيب
الغراري يحتفظ بحق االنتفاع ب
 18حصة التى تم التبرع بملكيتها إلى
ابنتيه رفيعة وعلياء الغراري.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
قرر الشركاء تغيير تواريخ افتتاح
وإغالق السنة املالية لتصبح على
التوالي  1يوليوز و  30يونيو من كل
عام .بشكل استثنائي ،ستكون مدة
السنة املالية الحالية  ،التي بدأت
بتاريخ  1يناير  6 ، 2022أشهر فقط
وتنتهي في  30يونيو 2022
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :املوافقة على تعديل البند 7
من النظام األسا�سي «رأس املال -
مساهمات  -حصص الفوائد»
بند رقم  :18الذي ينص على
مايلي :املوافقة على تعديل البند 18
من النظام األسا�سي «السنة املالية».
971I

FLASH ECONOMIE

HVAC COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

HVAC COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي :زنقة سمية اقامة
شهرزاد  3الطابق  5رقم  22النخيل
 الدار البيضاءرقم التقييد في السجل التجاري:
504355
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يونيو  2022قرر ما يلي:
 تعيين مسير جديد للشركةالسيدة زهرة تقى هللا مكان السيد
حرشان عبد الجليل
 تعديل الفصل  6و  7من النظاماألسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يونيو  2022تحت رقم 831253
972I
STREET BUSINESS CENTER

MIRAMAR
D’EXPLOITATION
TOURISTIQUE
إعالن متعدد القرارات

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم  ،10رقم  ،7زنقة الحرية،
جليز ،مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
MIRAMAR D’EXPLOITATION

« TOURISTIQUEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 20
شارع محمد الخامس 44000 -
الصويرة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.1141
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم األول :الذي ينص على
مايلي :تعيين كمسير مشارك جديد
للشركة إلى جانب السيد لحسن تابتي
ً
اعتبارا من اليوم:
ملدة غير محدودة
السيد سفيان تابتي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم N107094
والساكن ب 35حي التالل الصويرة
املغرب
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم األول :الذي ينص على
مايلي :تبعا للقرارات السابقة تم
تحيين النظام األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .273
973I
PF EXPERTS

SKILLS FINDER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32RUE BENATYA GUELIZ
MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC
 SKILLS FINDERشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مسلم تجزئة بوكار الطابق  3شقة
رقم  14باب دكالة مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127387
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SKILLS :
.FINDER
غرض الشركة بإيجاز  :التاجر
ّ
املصدر (توفير الخدمات).
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
مسلم تجزئة بوكار الطابق  3شقة
رقم  14باب دكالة مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء فكري
 10.000 :حصة بقيمة  10درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء فكري
عنوانه(ا)  857إقامة التوحيد1
عمارة ك مبروكة مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى فكري عنوانه(ا)
حي اإلنارة بلوك  19رقم  100مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .137747
974I

الجريدة الرسمية

s1 consulting
السيد محمد زويتن عنوانه(ا)
رقم  488حي زالغ بنصفار صفرو
 18أنفو ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 31000صفرو املغرب.
السيد عبد الرحيم العربي
تأسيس شركة
عنوانه(ا) رقم  219تجزئة الرياض
s1 consulting
سيدس بومدين طريق املنزل صفرو
imm 2eme etage ville 18
 31000صفرو املغرب.
nouvelle sefrou3 ، 31000،
األسماء الشخصية والعائلية
SEFROU MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
 18أنفو ماروك شركة ذات
السيد عبد الرحيم العربي
املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) رقم  219تجزئة الرياض
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
 18شارع محمد الخامس املدينة سيدس بومدين طريق املنزل صفرو
صفرو  31000صفرو املغرب
الجديدة صفرو 31000 -
السيد محمد زويتن عنوانه(ا)
املغرب
رقم  488حي زالغ بنصفار صفرو
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 31000صفرو املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :االبتدائية بصفرو بتاريخ  01يوليوز
3775
 2022تحت رقم .237
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
975I
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
موثق
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
BOCHRA SOL
إعالن متعدد القرارات
شكل الشركة  :شركة ذات
موثق
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند تطوان ،شارع الجيش امللكي ،عمارة
 ،102رقم  ،93000 ، 3تطوان
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  18 :أنفو
املغرب
ماروك.
« BOCHRA SOLشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز :
املسؤولية املحدودة»
االعالميات.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة وعنوان مقرها االجتماعي :حومة
دكوك ،رقم  ،111واد لو تطوان -
 18شارع محمد الخامس املدينة
 93000تطوان املغرب.
الجديدة صفرو  31000 -صفرو
«إعالن متعدد القرارات»
املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري:
املدة التي تأسست من أجلها
.10741
الشركة  99 :سنة .
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املؤرخ في  01يونيو  2022تم اتخاذ
درهم ،مقسم كالتالي:
القرارات التالية:
السيد محمد زويتن  500 :حصة
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بقيمة  100درهم للحصة .
خفظ راسمال الشركة
السيد عبد الرحيم العربي 500 :
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
تغيير الشكل القانوني للشركة
 األسماء الشخصية والعائليةقرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير الشركة.
وصفات ومواطن الشركاء :

14699

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على
مايلي :خفظ راسمال الشركة من
 1000000الى  950000رهم
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني لشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة الى
شركة ذات املسؤولية بشريك وحيد
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد يونس بنعمر بطاقة
تعريفه  L257402مسيرا وحيد
للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .1919
976I
B.& B. COMPTA

EVIS TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
 36شارع الكفاح الطابق  3رقم 3
حي بوهالل بلوك  AOح ي م الرباط
 ،10150 ،الرباط املغرب
 EVIS TRANSFERTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  24شاطئ
تمارة  ،بلوك  ، 31هرهورة  ،شارع
مصطفى السايح  ،تمارة 12040 -
تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
136841
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 05
يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية

14700

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EVIS :
.TRANSFERT
غرض الشركة بإيجاز - :وكالة
لتحويل األموال..
عنوان املقر االجتماعي  24 :شاطئ
تمارة  ،بلوك  ، 31هرهورة  ،شارع
مصطفى السايح  ،تمارة 12040 -
تمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نجيب بن عمر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نجيب بن عمر عنوانه(ا)
 4شارع  HALLESفرنسا 30000
فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب بن عمر عنوانه(ا) 4
شارع  HALLESفرنسا  30000فرنسا
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .8576
977I
FLASH ECONOMIE

SMARTMAN COMPTA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 SMARTMAN COMPTAشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  44امال 4
زنقة  25سيدي البرنو�صي 20000 -
الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
548111
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SMARTMAN COMPTA
غرض الشركة بإيجاز  :محاسب
مستقل.
عنوان املقر االجتماعي  44 :امال 4
زنقة  25سيدي البرنو�صي 20000 -
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خاي عبد الرحيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد خاي عبد الرحيم عنوانه(ا)
امال  4زنقة  25رقم  42البرنو�صي
 20000الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خاي عبد الرحيم عنوانه(ا)
امال  4زنقة  25رقم  42البرنو�صي
 20000الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
يوليوز  2022تحت رقم .830166
978I
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مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
السيد فصل مرت�ضى عنوانه(ا)
مسارات سيمو
عمارة ل املنار  24000الجديدة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب .
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
مكتب الزياني عبد الحق و شركاؤه
ومواطن مسيري الشركة:
 126شارع محمد الخامس عمارة
السيد محمد لبكيري عنوانه(ا)
سقيف الطابق  1الرقم  2الجديدة
ازمور  24100ازمور املغرب
الجديدة ،24000 ،الجديدة املغرب
السيد مرت�ضى فيصل عنوانه(ا)
مسارات سيمو شركة ذات
اقامة املنار  24000الجديدة املغرب
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 18
سعد تجزئة ا عمارة  7متجر
- 11الجديدة  24000 -الجديدة يوليوز  2022تحت رقم .28046
املغرب
979I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
CABINET D’avocat LAHKIM BENNANI
املحدودة
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
SMITH
19631
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 22يونيو  2022تم إعداد القانون
CABINET D’avocat LAHKIM
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
BENNANI
املحدودة باملميزات التالية:
BVD MED V FES 88 BVD 88
شكل الشركة  :شركة ذات
MED V FES، 30000، Fès Maroc
املسؤولية املحدودة.
 smithشركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وعنوان مقرها اإلجتماعي derb 30
مسارات سيمو.
 el amer zkak ar roumaneغرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
.30000 Fes MAROC
العقاري و التجارة .
تفويت حصص
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
رقم التقييد في السجل التجاري
سعد تجزئة ا عمارة  7متجر 11
الجديدة  24000 -الجديدة املغرب.22511
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشركة  99 :سنة .
املؤرخ في  25ماي  2022تمت
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املصادقة على :
درهم ،مقسم كالتالي:
تفويت السيد (ة) Jennifer Beth
السيد محمد لبكيري 500 :
 SMITH 340حصة اجتماعية من
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
السيد فيصل مرت�ضى 500 :
(ة)  Mohamed TOUMIبتاريخ 25
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية ماي .2022تم اإليداع القانوني باملحكمة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لبكيري محمد عنوانه(ا) التجارية بفاس بتاريخ  17يونيو
رقم  01تجزئة اللواء االزرق  2022 24100تحت رقم .2612
ازمور املغرب .
980I

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

الجريدة الرسمية

RADOUANE
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
L›ONGLERIE DU PARC
فرحات حشاد اقامة جوهرة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الحديقة العمارة أ املحل رقم - 1
 28800املحمدية املغرب.
الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها
تأسيس شركة
الشركة  99 :سنة .
RADOUANE
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
HASSANIA I N°681 ALIA
درهم ،مقسم كالتالي:
MOHAMMEDIA ، 20800،
السيدة بوغالب اكرام 1.000 :
MOHAMMEDIA MAROC
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 L’ONGLERIE DU PARCشركة
 األسماء الشخصية والعائليةذات مسؤولية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيدة بوغالب اكرام عنوانه(ا)
شارع الزرقطوني اقامة بالزا  1عمارة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
م الشقة  20800 9املحمدية املغرب.
فرحات حشاد اقامة جوهرة
األسماء الشخصية والعائلية
الحديقة العمارة أ املحل رقم - 1
ومواطن مسيري الشركة:
 28800املحمدية املغرب
السيدة بوغالب اكرام عنوانه(ا)
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شارع الزرقطوني اقامة بالزا  1عمارة
محدودة ذات الشريك الوحيد
م الشقة  20800املحمدية املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
31021
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 18
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في يوليوز  2022تحت رقم .1375
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
981I
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
محدودة ذات الشريك الوحيد
AGRICOLE ALI CONSERVE
باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة ذات الشريك
رفع رأسمال الشركة
الوحيد.
& BUSINESS CONSULT CABINE
تسمية الشركة متبوعة عند
ASSOCIES
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
.L’ONGLERIE DU PARC
AGRICOLE ALI CONSERVE
غرض الشركة بإيجاز  :تصفيف شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الشعر وعالجات التجميل.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :متجر
خدمات شخصية أخرى.
بقبالة ايت بوبيدمان الحاجب -
الحمامات وعالجات الجسم
 51000الحاجب املغرب.
األخرى.
رفع رأسمال الشركة
تجارة العطور ومستحضرات
رقم التقييد في السجل التجاري
التجميل بالجملة.
.49739
بيع وشراء مستحضرات التجميل
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الجماليات.
املؤرخ في  06يوليوز  2022تم
التجارة.
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 300.000درهم» أي من «200.000
االستيراد  /التصدير.

درهم» إلى « 500.000درهم» عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم . 2706
982I
ste al moustakbal conseil

AL IKHOUA KAMEL
إعالن متعدد القرارات

ste al moustakbal conseil
9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
« AL IKHOUA KAMELشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار والد
هالل جماعة السبع روادي موالي
يعقوب فاس  3000 -فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.57843
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم تفويت الحصص :الذي
ينص على مايلي :تففويت  330حصة
لسيد صالح الدين كامل و170
حصة لسيد ايوب كامل و 170لسيد
يوسف كامل
قرار رقم تغيير الوضع القانوني
للشركة :الذي ينص على مايلي :تغيير
الوضع القانوني الى الشركة ذات
املسؤولية املحدودة
قرار رقم تعيين مسير للشركة :
الذي ينص على مايلي :تعيين السيد
يوسف كامل مسيرا جديدا للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشكل القانوني للشركة :شركة دات
مسؤولية محدودة.

14701

بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
السيد حسن كامل  330حصة
,السيد صالح الدين كامل 330
حصة ,السيد ايوب كامل 170
حصة  ,السيد يوسف كامل 170
حصة
بند رقم  :17الذي ينص على مايلي:
السيد حسن كامل و السيد يوسف
كامل مسيران للشركة ومسؤوالن عن
جميع التوقيعات التي تخص الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .3044/2022
983I
GLOBE FIDUCIAIRE

NORD AFRIQUE
IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم
 ،20100 ، 18الدار البيضاء املغرب
NORD AFRIQUE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47شارع
لال ياقوت الطابق 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.398029
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
اسماعيل سكومي زكرياء شعباني
كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم .832038
984I
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14702
امغار عبد الغافور

FUTURE CONSEIL

SANISE TRANSPORT

STE VERATIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم
 1الطابق االول تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
 SANISE TRANSPORTشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي اقامة ابن خلدون رقم
 25تطوان  93000 -تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5139
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12يوليوز  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ
SANISE TRANSPORT
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع الجيش امللكي
اقامة ابن خلدون رقم  25تطوان
  93000تطوان املغرب نتيجة ل :الخسارة .
و حدد مقر التصفية ب شارع
الجيش امللكي اقامة ابن خلدون رقم
 25تطوان  93000 -تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) فاطمة املروني و
عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي اقامة
ابن خلدون رقم  8ط  5تطوان
 93000تطوان املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :شارع الجيش امللكي اقامة ابن
خلدون رقم  25تطوان
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .1602
985I

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
 50زنقة يوسف بن تاشفين الطابق
األول  ،26100 ،برشيد املغرب
 STE VERATIMشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
 11دجنبر الطابق  1الشقة - 169
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549329
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
. VERATIM
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
مقاول أعمال أو إنشاءات
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  75 :شارع
 11دجنبر الطابق  1الشقة - 169
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد بن داللة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
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السيد سعيد بن داللة عنوانه(ا)
قصر أيت يحي احصيا النيف 45800
تنغير املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد بن داللة عنوانه(ا)
قصر أيت يحي احصيا النيف 45800
تنغير املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830592
986I
CHANASRI TRANS

CHANASRI TRANS

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  19يوليوز
 2022تحت رقم .255827
987I
Dilegis Premium Service

AL AMAL DES CHANTIERS.
 ET AMENAGEMENTSA.A.C.A

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHANASRI TRANS
إقامة التنمية عمارة  8طابق  3رقم
 43مغوغة الكبيرة طنجة ،90070 ،
طنجة املغرب
 CHANASRI TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بيلير
زنقة  14رقم  90000 - 15طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.112209
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد CHANASRI
 TRANSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
بيلير زنقة  14رقم  90000 - 15طنجة
املغرب نتيجة ل  :انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي بيلير
زنقة  14رقم  90000 - 15طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) فرح شانة و عنوانه(ا)
شارع صالح الدين االيوبي رقم 3/6
 93000تطوان املغرب كمصفي (ة)
للشركة.

Dilegis Premium Service
Angle Rue D’alger Et 2,Rue
Abou Bakr Al Baklani 3ème
étage, Appt 11, Casablanca
20070، 20070، Casablanca
Maroc
AL AMAL DES CHANTIERS ET.
AMENAGEMENTS - A.A.C.A
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2شارع
أبو بكر البقالني  ،الطابق الثالث ،
شقة  ، 11لوسيتانيا  20070الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549637
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AL. :
AMAL DES CHANTIERS ET
.AMENAGEMENTS - A.A.C.A

حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
أعمال متنوعة وأعمال إنشائية ،
مقاول أعمال العزل املائي والغالف
والطالء  ،مقاول أعمال البناء وتطوير
املباني السكنية وغير السكنية..
عنوان املقر االجتماعي  2 :شارع
أبو بكر البقالني  ،الطابق الثالث ،
شقة  ، 11لوسيتانيا  20070الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن زيندين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد وداني  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن زيندين عنوانه(ا)
الدار البيضاء  20070الدار البيضاء
املغرب.
السيد محمد وداني عنوانه(ا)
الدار البيضاء  20070الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن زيندين عنوانه(ا)
الدار البيضاء  20070الدار البيضاء
املغرب
السيد محمد وداني عنوانه(ا)
الدار البيضاء  20070الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
يوليوز  2022تحت رقم LE DEPÔT
.A ÉTÉ FAIT AU CRI
988I

الجريدة الرسمية

BOUKHRIS &ASSOCIES
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
SAHAM ASSET
املؤرخ في  13أبريل  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
MANAGEMENT
« 490.000درهم» أي من «10.000
شركة املساهمة
درهم» إلى « 500.000درهم» عن
تغيير تسمية الشركة
 SAHAM ASSET MANAGEMENTطريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
عالوات إصدار في رأس املال.
شركة مساهمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رأسمالها  5.000.000درهم
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
مقرها االجتماعي 216 :شارع
يونيو  2022تحت رقم .828264
الزرقطوني ،الدار البيضاء
990I
RC n° 242.763 – IF N°
40427592
jamal ait hommad
بموجب محضر الجمع العام
اوربيت برينت
االستثنائي املنعقد بتاريخ  16ماي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 ،2022تقرر ما يلي:
الشريك الوحيد
 تغيير اسم الشركة من SAHAMتأسيس شركة
 ASSET MANAGEMENTإلى
jamal ait hommad
SANLAM ASSET MANAGEMENT
lascam residence yassir br nr 5
MAROC
nouveau quartier SIDI KACEM،
 تحيين الفصل  2من القانون16000، SIDI KACEM MAROC
األسا�سي للشركة.
اوربيت برينت شركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني بالسجل
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجاري لدى املحكمة التجارية وعنوان مقرها اإلجتماعي  23شارع
بالدار البيضاء تحت عدد 831653
انوال اقامة فلوري  11مكتب 4
بتاريخ  19يوليوز .2022
قنيطرة  14000قنيطرة مغرب
ملخص قصد النشر
تأسيس شركة ذات مسؤولية
989I
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
ASSURBENEM.MA Sàrl
66061
ASSURBENEM.MA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 21يوليوز  2022تم إعداد القانون
رفع رأسمال الشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
ASSURBENEM.MA Sàrl
محدودة ذات الشريك الوحيد
 27شارع عمر بن العاص الصخور باملميزات التالية:
السوداء ،20303 ،الدارالبيضاء
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب
مسؤولية محدودة ذات الشريك
 ASSURBENEM.MAشركة ذات الوحيد.
املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27زنقة اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :اوربيت
عمر ابن العاص الصخور السوداء برينت.
 20303الدالرالبيضاء املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :مطبعة.
رفع رأسمال الشركة
عنوان املقر االجتماعي  23 :شارع
رقم التقييد في السجل التجاري
انوال اقامة فلوري  11مكتب 4
.230263
قنيطرة  14000قنيطرة مغرب.

14703

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يزيدي اسامة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد يزيدي اسامة عنوانه(ا)
حي الياسمين  2رقم 16000 146
سيدي قاسم مغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يزيدي اسامة عنوانه(ا)
حي الياسمين  2رقم 16000 146
سيدي قاسم مغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  -تحت
رقم .-
991I
STE FIACCOF

STE MEDILAB PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE MEDILAB PROJECTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :اقامة
فضاء مرينا رقم  1زنقة عبد الكريم
بن جلون مكتب  64الطابق - 8
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.66593
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25ماي  2022تقرر حل
 STE MEDILAB PROJECTشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي اقامة فضاء مرينا
رقم  1زنقة عبد الكريم بن جلون
مكتب  64الطابق  30000 - 8فاس
املغرب نتيجة لعدم تحقيق اهداف
الشركة .

الجريدة الرسمية

14704

و عين:
السيد(ة) محمد بلخو و عنوانه(ا)
اقامة الفردوس عمارة ج 6الشقة 5
 30000سطات املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  25ماي  2022وفي اقامة
فضاء مرينا رقم  1زنقة عبد الكريم
بن جلون مكتب  64الطابق - 8
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20يونيو
 2022تحت رقم .2640
992I

FIDUEXPRESS SARL

CINDIMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUEXPRESS SARL
HASSANIA N°82 ETG 2
MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC
 CINDIMARشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17الطابق
السفلي طريق الرباط كيلومتر5
عين السبع  20580 -الدار البيضاء
املغرب.
تفويت حصص
sofoget
رقم التقييد في السجل التجاري
LA GALLERIE MEDICALE
.108605
SARL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  24يونيو  2022تمت
رفع رأسمال الشركة
املصادقة على :
sofoget
تفويت السيد (ة) عزيز عمار
 500 Kenitra, 37 rue mohamed qorriحصة اجتماعية من أصل
 1.000 residence chaimae bur n° 2 et 3حصة لفائدة السيد (ة) عبد
، 14000، kenitra maroc
اللطيف اسماعيلي بتاريخ  24يونيو
.2022 LA GALLERIE MEDICALE SARL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
 98شارع يوسف ابن تاشفين اقامة يونيو  2022تحت رقم .829329
994I
رياض االندلس رقم  2متجر رقم - 1
 14000القنيطرة املغرب.
FIDUEXPRESS SARL
رفع رأسمال الشركة
CINDIMAR
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.45119
رفع رأسمال الشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FIDUEXPRESS SARL
املؤرخ في  30يونيو  2022تم
HASSANIA N°82 ETG 2
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
MOHAMMEDIA ، 20650،
« 900.000درهم» أي من «100.000
MOHAMMEDIA MAROC
درهم» إلى « 1.000.000درهم» عن  CINDIMARشركة ذات املسؤولية
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
املحدودة
الشركة املحددة املقدار و املستحقة .وعنوان مقرها اإلجتماعي 17الطابق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السفلي طريق الرباط كيلومتر5
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  19يونيو عين السبع  20580 -الدار البيضاء
 2022تحت رقم .92021
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
993I
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رقم التقييد في السجل التجاري
.108605
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 4.039.200درهم» أي من
« 1.320.000درهم» إلى «5.359.200
درهم» عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830615
995I
STE FIACCOF

STE AS CONNECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE AS CONNECTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :اقامة
فضاء مرينا رقم  1زنقة عبد الكريم
بن جلون مكتب  64الطابق - 8
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.64843
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  08يوليوز  2022تقرر حل
 STE AS CONNECTشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي اقامة فضاء مرينا رقم 1
زنقة عبد الكريم بن جلون مكتب
 64الطابق  30000 - 8فاس املغرب
نتيجة لعدم تحقيق اهداف الشركة.
و عين:
السيد(ة) عبد الرحيم صبار و
عنوانه(ا) زنقة  6رقم  63تجزئة واد
فاس  30000فاس املغرب كمصفي
(ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  14يوليوز  2022وفي اقامة
فضاء مرينا رقم  1زنقة عبد الكريم
بن جلون مكتب  64الطابق - 8
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .3026
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AL HISBA FISC

EDUSAV PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AL HISBA FISC
AMAL 4 RUE 55 2EME
ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSICASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC
 EDUSAV PRIVEEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الزرقطوني الطابق  2الشقة رقم 6
  20000الدار البيضاء املغرب.تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.471653
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من « 46شارع الزرقطوني الطابق
 2الشقة رقم  20000 - 6الدار
البيضاء املغرب» إلى « 68ممر العنقاء
عين السبع  20253 -الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم .831891
997I
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AL HISBA FISC

TBL IMPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AL HISBA FISC
AMAL 4 RUE 55 2EME
ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSICASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC
 TBL IMPORTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  146زنقة
ابن املنير املتجر رقم  2املعاريف -
 20370الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
550437
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TBL :
.IMPORT
غرض الشركة بإيجاز  - :مطعم
بجميع أشكاله و بأثمنة محددة ،
 سناك ، االستيراد و التصدير، قاعة شاي ،مثلجات ،بتزيريا،مشروبات.
 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  146 :زنقة
ابن املنير املتجر رقم  2املعاريف -
 20370الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 1.500.000درهم ،مقسم كالتالي:

السيدة ثريا بنونة لوريدي
 7.500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيد علي اشبان  4.500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد ابراهيم شكري 3.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ثريا بنونة لوريدي
عنوانه(ا) شارع ديهيرمنت رقم 79
بولو  20420الدار البيضاء املغرب.
السيد علي اشبان عنوانه(ا)
 2تجزئة سهام طابق  1كاليفورني
 20150الدار البيضاء املغرب.
السيد ابراهيم شكري عنوانه(ا)
شارع ديهيرمنت رقم  79بولو 20420
الدار البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ثريا بنونة لوريدي
عنوانه(ا) شارع ديهيرمنت رقم 79
بولو  20420الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم .831930
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FOUZMEDIA

HIHI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 HIHI TRAVAUXشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز
التجاري الشوب  14زنقة سبو
الطابق الخامس مكتب رقم - 2
 14000القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
64029
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22نونبر  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 HIHI :
.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
األشغال املختلفة وأشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :املركز
التجاري الشوب  14زنقة سبو الطابق
الخامس مكتب رقم 14000 - 2
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الناجي حيحي عنوانه(ا)
دوار لحماميد بنمنصور 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الناجي حيحي عنوانه(ا)
دوار لحماميد بنمنصور 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 01
فبراير  2022تحت رقم .-
999I

14705
FOUZMEDIA

SMATI DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 SMATI DESIGNشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
 348شارع محمد الخامس 14000 -
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
66051
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 SMATI :
.DESIGN
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
املختلفة
متخصص في التزيين والديكور
بيع لوازم البريكوالج.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم
 348شارع محمد الخامس 14000 -
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
أسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد هشام البعوادي عنوانه(ا)
الحي الجديد الشطر  2الرقم -- 302
العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام البعوادي عنوانه(ا)
الحي الجديد الشطر  2الرقم -- 302
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 02
يوليوز  2022تحت رقم .-
1000I
ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE
COMPTABILITE

LIMATRANS

إعالن متعدد القرارات

)ALI OULHAJ ( SIMOTIC
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد  310الرئيسية
الرشيدية  ،52000 ،الرشيدية
املغرب
« LIMATRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
بوتالمين رقم  618الرشيدية - -
الرشيدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.3239
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
وفاة السيد ليمامي حساني مؤسس
الشركة بتاريخ 23/12/2021
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
هبة جميع حصص املرحوم ليمامي
حساني من طرف الورثة لكل من
ليمامي مصطفى وليمامي سفيان
و ليمامي اسماعيل و ليمامي جمال
 1000حصة لكل واحد منهم
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد مصطفى ليمامي و
السيد اسماعيل ليمامي مسيرين
جديدين للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
ليمامي مصطفى وليمامي سفيان
و ليمامي اسماعيل و ليمامي جمال
 1000حصة لكل واحد منهم
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد مصطفى ليمامي
و السيد اسماعيل ليمامي مسيرين
جديدين للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .730
1001I
ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE
COMPTABILITE

LIMASUD AUTO
إعالن متعدد القرارات

)ALI OULHAJ ( SIMOTIC
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد  310الرئيسية
الرشيدية  ،52000 ،الرشيدية
املغرب
« LIMASUD AUTOشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :التوسيعة
السكنية آليت خليفة رقم 76
الخنك الرشيدية التوسيعة
السكنية آليت خليفة رقم 76
الخنك الرشيدية  52000الخنك
الراشيدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.13699
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  15يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
وفاة السيد ليمامي حساني مؤسس
الشركة بتاريخ 23/12/2021
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
هبة جميع حصص املرحوم ليمامي
حساني من طرف الورثة لكل من
ليمامي مصطفى وليمامي سفيان
و ليمامي اسماعيل و ليمامي جمال
 250حصة لكل واحد منهم.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
هبة جميع حصص املرحوم ليمامي
حساني من طرف الورثة لكل من
ليمامي مصطفى وليمامي سفيان
و ليمامي اسماعيل و ليمامي جمال
 1250حصة لكل واحد منهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .729
1002I
HAYTAM CONSEIL

IAY STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  - :نقل
البضائع الوطنية والدولية واألمتعة
غير املصحوبة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سومية عمارة  82الطابق التاني شقة
رقم  4حي پامليي الدارالبيضاء 20340
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين بويري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين بويري عنوانه(ا)
تجزئة زكية رقم  50سيدي معروف
 20280الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين بويري عنوانه(ا)
تجزئة زكية رقم  50سيدي معروف
 20280الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830693
1003I

HAYTAM CONSEIL
Lotissement Loubna 1 45
Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc
 IAY STARشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سومية عمارة  82الطابق التاني
شقة رقم  4حي پامليي الدارالبيضاء
RDECO
 20340الدارالبيضاء املغرب
ELECTRO LIFE
إعالن متعدد القرارات
تأسيس شركة ذات مسؤولية
RDECO
محدودة ذات الشريك الوحيد
 36شارع ادريس االول الطابق
رقم التقييد في السجل التجاري :
السفلي الرقم ،20000 ، 7
549307
الدارالبيضاء املغرب
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
« ELECTRO LIFEشركة ذات
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
املسؤولية املحدودة»
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
وعنوان مقرها االجتماعي : :إقامة
محدودة ذات الشريك الوحيد
زكاري  36شارع إدريس األول - -
باملميزات التالية:
الدار البيضاء املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
«إعالن متعدد القرارات»
مسؤولية محدودة ذات الشريك رقم التقييد في السجل التجاري:
الوحيد.
.330155
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  IAY :املؤرخ في  16يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
.STAR

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 :تفويت السيد (ة) اسعد الوزاني
 9000حصة اجتماعية من أصل
 30.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمد رضا العلمي الفاللي بتاريخ 16
يونيو 2022
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
 :تفويت السيد (ة) ناصر بن عمر
املدغري  1500حصة اجتماعية من
أصل  30.000حصة لفائدة السيد
(ة) محمد رضا العلمي الفاللي بتاريخ
 16يونيو2022
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي : :يحيط االجتماع العام علما
باستقالة السيد(ة) اسعد الوزاني
من منصبه كمدير للشركة.
قرار رقم  :4الذي ينص على مايلي:
قرر االجتماع العام  ،اعتماد النظام
األسا�سي املحدث للشركة بعد
العمليات القانونية املختلفة التي
قامت بها الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :-الذي ينص على مايلي- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
يوليوز  2022تحت رقم .831303
1004I
STE SIMPLE CONSEIL SARL

SNACK JURI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
RUE 12 OMAR BENJELLOUN
 ،ATLAS FES. ، 30000فاس املغرب
 SNACK JURIشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  208بلوك
ز /س تجزئة الحديقة واد فاس
محل  30000 - 3فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
73317
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 18
يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
. SNACK JURI
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم
للوجبات الخفيفة والسريعة .
عنوان املقر االجتماعي 208 :
بلوك ز /س تجزئة الحديقة واد فاس
محل  30000 - 3فاس املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة25.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الحمياني 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الحمياني عنوانه(ا)
رقم  221تجزئة املستقبل املسيرة
فاس  30000فاس املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحمياني عنوانه(ا)
رقم  221تجزئة املستقبل املسيرة
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .3117
1005I

14707
GLOFID

cabinet fc expert

MAF EXPRESS

CABINET FC EXPERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

حل شركة

GLOFID
 196شارع السفير بن عائشة الطابق
الثاني الرقم 20300 ، 4
الدار البيضاء املغرب
 MAF EXPRESSشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سومية اقامة  82الطابق  2الرقم 04
  20000الدارالبيضاء املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.516625
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة MAF
 EXPRESSمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سومية اقامة  82الطابق  2الرقم 04
  20000الدارالبيضاء املغرب نتيجةل  :عدم بلوغ و تحقيق االهداف
السامية.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
سومية اقامة  82الطابق  2الرقم 04
  20000الدارالبيضاء املغرب.و عين:
فهيم و
السيد(ة) ادريس
عنوانه(ا) اقامة نجمة سيدي مومن
عمارة ب شقة  4مج سكنية 20000 1
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30
ماي  2022تحت رقم .825790
1006I

تأسيس شركة

cabinet fc expert
مكتب رقم  05عمارة شب الليل
شارع عمر ابن الخطاب ،23000 ،
بني مالل املغرب
 CABINET FC EXPERTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 05عمارة شب الليل شارع عمر ابن
الخطاب  23000 -بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
12925
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 07
يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CABINET FC EXPERT
غرض الشركة بإيجاز  :االستشارة
الجبائية  -االستشارة القانونية -
التوطين .
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  05عمارة شب الليل شارع عمر
ابن الخطاب  23000 -بني مالل
املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوالزيت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
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 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوالزيت عنوانه(ا)
حي خرطوس  02اوربيع بلوك 03
الرقم  23000 22بني مالل املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوالزيت عنوانه(ا)
حي خرطوس  02اوربيع بلوك 03
الرقم  23000 22بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .664
1007I
مكتب الرياني للمحاسبة

STE B.A.I DESIGN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم 230تطوان ،
 ،93040تطوان املغرب
 STE B.A.I DESIGN SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  43س
املنطقة الصناعية  93000تطوان -
 93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31923
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يوليوز  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 :
.B.A.I DESIGN SARL
غرض الشركة بإيجاز :
( DESIGNER – MENUISIER
.ENTREPRENEUR

عنوان املقر االجتماعي  43 :س
املنطقة الصناعية  93000تطوان -
 93000تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة جهان بلحاج  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد الواحد بلحاج 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة جهان بلحاج عنوانه(ا)
زنقة كتامة  82الجبل الكبير طنجة
 90000طنجة املغرب.
السيد عبد الواحد بلحاج
عنوانه(ا) شارع املكسيك  40عمارة
 16طابق  5شقة  1طنجة 90000
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة جهان بلحاج عنوانه(ا)
زنقة كتامة  82الجبل الكبير طنجة
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .1583
1008I
Cabinet Comptable Marzofid

SALAON L›ARTISTE VIP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة
Cabinet Comptable Marzofid
Rue Ibn Aicha Résid.les huit
paliers 5eme Etage Appt.n°51
Guéliz MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROCA
SALAON L’ARTISTE VIP SARL
 AUشركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أبواب
مراكش منطقة  E 20عمارة 35شقة االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 02
 40000 - 8مراكش املغرب .
يونيو  2022تحت رقم .402
إنشاء فرع تابع للشركة
1010I
رقم التقييد في السجل التجاري
.121939
CONCILIUM EXPERTISE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22يونيو  2022تقرر إنشاء
HUBLOC
فرع تابع للشركة تحت التسمية شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
SALON L’ARTISTE VIP SARL
الشريك الوحيد
 AUو الكائن بالعنوان محل رقم
تأسيس شركة
 0.26مركز التجاري مينارا مول شارع
محمدالسادس  40000 -مراكش
CONCILIUM EXPERTISE
املغرب و املسير من طرف السيد(ة)  ,9زنقة مو�سى ابن نصير ،الطابق
الزاير عزيز.
الخامس ،شقة رقم  18،غوتيي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الدار البيضاء  ،20060 ،الدار
التجارية بمراكش بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .7961
البيضاء املغرب
1009I
 HUBLOCشركة ذات مسؤولية
comptoir expertise du maroc

GENICAD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

comptoir expertise du maroc
RIAD ESSALAM GH 1
IMMEUBLE N° 1 ETAGE
N°1 APPARTEMENT N°
04 BOUZNIKA ، 13100،
BOUZNIKA MAROC
 GENICAD SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة
رقم  9الطابق الثالث الكائنة بشارع
الحسن الثاني كوملة  8بوزنيقة -
 13100بوزنيقة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5763
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17فبراير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«الشقة رقم  9الطابق الثالث الكائنة
بشارع الحسن الثاني كوملة  8بوزنيقة
  13100بوزنيقة املغرب» إلى«الشقة رقم  04بالطابق االول عمارة
رقم  3تجزئة النخيل تمارة 50080 - .
تمارة املغرب».

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1شارع ال
غوتا سيدي مومن اقامة الياسمين
رقم 196الدار البيضاء 20402 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
550461
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HUBLOC
غرض الشركة بإيجاز  - :تأجير
معدات النقل.
 تأجير املعدات واألدوات لألعمالواإلنشاءات.
 -تأجير األشغال وآالت البناء.

الجريدة الرسمية
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ادارة مشروع ؛ نصيحة من أي نوع ؛ التجارة. استيراد وتصدير؛ اقتناء وتأجير وبيع جميعاملمتلكات واألثاث واملباني ؛
 املشاركة في أي شركة قائمة أوسيتم إنشاؤها ؛
 وبصفة عامة  ،جميع العمليات ،من أي نوع كانت  ،سواء كانت مالية
أو تجارية أو صناعية أو منقولة أو
غير منقولة تتعلق بشكل مباشر أو
غير مباشر بغرض الشركة أو التي قد
تسهل توسيعها أو تطويرها..
عنوان املقر االجتماعي  1 :شارع ال
غوتا سيدي مومن اقامة الياسمين
رقم 196الدار البيضاء 20402 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  2022 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أوبلخير عصام 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد أوبلخير عصام 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوبلخير عصام عنوانه(ا)
تجزئة االمان رقم الدار 52000 120
الراشدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوبلخير عصام عنوانه(ا)
تجزئة االمان رقم الدار 52000 120
الراشدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم .831941
1012I

14709

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

مكتب املحاسبة

S & E INTERNATIONAL

ZAKI TABI CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION
AVENUE PRINCE MOULAY 20
ABDELLAH 4 EME ETAGE
BUREAU 7V.N. MEKNES ،
50000، meknes maroc
 S & E INTERNATIONALشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5
شارع بئر انزران طريق الحاجب
مكناس  50000 -مكناس املغرب .
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.48417
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18يوليوز  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد S & E
 INTERNATIONALمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  5شارع بئر انزران
طريق الحاجب مكناس 50000 -
مكناس املغرب نتيجة ل  :عدم
بدايت املشروع.
و حدد مقر التصفية ب رقم 5
شارع بئر انزران طريق الحاجب
مكناس  50000 -مكناس املغرب .
و عين:
السيد(ة) سفيان اللمطي و
عنوانه(ا) الرقم  3سيدي الحري�شي
الزرقاء  50000مكناس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  22يوليوز
 2022تحت رقم .553
1013I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21
الطابق الثالث  ،62000 ،الناظور
املغرب
 ZAKI TABI CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي املهدي العروي 62550 -
الناظور املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.17631
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) رشيد سعدي
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 2.500حصة لفائدة السيد (ة)
ياسين التابي بتاريخ  20ماي .2021
تفويت السيد (ة) عائشة سعدي
 500حصة اجتماعية من أصل
 2.500حصة لفائدة السيد (ة)
ياسين التابي بتاريخ  20ماي .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  25يونيو
 2021تحت رقم .1563
1014I
SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE
SARL AU

جيمس ليلي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU
 PROPRIETE SALAM NR 384EME ETAGE AVENUE PRINCE
MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
جيمس ليلي شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي الحسن األول عمارة سيبام
بلوك أ الطابق الرابع شقة رقم - 10
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127463
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :جيمس
ليلي.
غرض الشركة بإيجاز  - :التصدير
و االستيراد
 مصمم األزياء مقاول في قطاع الخدمات.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي الحسن األول عمارة سيبام
بلوك أ الطابق الرابع شقة رقم 10
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الحب�شي جميلة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الحب�شي جميلة عنوانه(ا)
 27زنقة ميشال انج  93600أولناي
سو بوا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الحب�شي جميلة عنوانه(ا)
 27زنقة ميشال انج  93600أولناي
سو بوا فرنسا.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .137813
1015I
STREET BUSINESS CENTER

LATIBER MAITRISE
D’ŒUVRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم  ،10رقم  ،7زنقة الحرية،
جليز ،مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
LATIBER MAITRISE D’ŒUVRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي إقامة جواد 109
الطابق الثالث شقة  43كيليز -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
127049
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LATIBER MAITRISE D’ŒUVRE
غرض الشركة بإيجاز  :التنظيم
والتوجيه والتنسيق ( )OPCفي قطاع
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عبد الكريم الخطابي إقامة جواد
 109الطابق الثالث شقة  43كيليز -
 40000مراكش املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لطيفة ايت املودن 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لطيفة ايت املودن
عنوانه(ا) تجزئة الشرف رقم 656
الطابق األول  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة ايت املودن
عنوانه(ا) تجزئة الشرف رقم 656
الطابق األول  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04يوليوز
 2022تحت رقم .137420
1016I
cabinet idrissi

STE CITADINA SHOP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet idrissi
rue abdelkrim benjelloun ، 13
30000، fes maroc
 STE CITADINA SHOPشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  24قطعة
كرين بارك ملعب الخيل دكان - 8
 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.68017
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE CITADINA
 SHOPمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 24
قطعة كرين بارك ملعب الخيل دكان
 30000 - 8فاس املغرب نتيجة ل :
عدم تحقيق الهدف االجتماعي.
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و حدد مقر التصفية ب  24قطعة
كرين بارك ملعب الخيل دكان - 8
إعالن متعدد القرارات
 30000فاس املغرب.
CENTRE D’AFFAIRE
و عين:
 ،CASA ، 20330الدار البيضاء
السيد(ة) زينب التلمساني و
maroc
عنوانه(ا) اقامة عائشة شقة 10
« SETNAشركة ذات املسؤولية
قطعة ياقوتة  30000فاس املغرب
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
كمصفي (ة) للشركة.
وعنوان مقرها االجتماعي410 :
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل شارع الزرقطوني إقامة حمد ش - 1
 20000الدار البيضاء املغرب.
املخابرة و محل تبليغ العقود و
«إعالن متعدد القرارات»
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة رقم التقييد في السجل التجاري:
.461939
التجارية بفاس بتاريخ  27يونيو
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 2022تحت رقم .3397/22
 1017Iاملؤرخ في  21يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
CAPCONSAUDIT MAROC
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
 CAPCONSAUDIT MAROCتفويت السيد مراد الناصري 100
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات حصة اجتماعية من أصل 100
الشريك الوحيد
لفائدة السيد بوشعيب عبدالرزاق
تحويل املقر االجتماعي للشركة
بتاريخ  04يونيو 2022
CAPCONSAUDIT
MAROC
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
 RUE AL BAHAA SANJAR 32 :تعيين مسير جديد للشركة السيد
ETG 1 I MAARIF ، 20050،
بوشعيب عبدالرزاق كمسير وحيد
CASABLANCA MAROC
تبعا لقبول استقالة السيد مراد
CAPCONSAUDIT MAROC
الناصري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
الشريك الوحيد
النظام األسا�سي التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  275شارع
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
الزرقطوني  20050 -الدار البيضاء ان مالك األسهم واملسير هو السيد
املغرب.
بوشعيب عبدالرزاق
تحويل املقر االجتماعي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
.242201
يوليوز  2022تحت رقم .831679
اإلستثنائي
العام
بمقت�ضى الجمع
1019I
املؤرخ في  01يونيو  2022تم تحويل
global audit partners
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 275شارع الزرقطوني CONSERVERIE MOROCAN 20050 -
الدار البيضاء املغرب» إلى « 32شارع
إعالن متعدد القرارات
البهاء سنجري معارف الدار البيضاء -
global audit partners
 20000الدار البيضاء املغرب».
Avenue Hassan II rond point
تم اإليداع القانوني باملحكمة saint exupéry etg 3 appt 19 ،
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
20000، casablanca maroc
يوليوز  2022تحت رقم .830614
CONSERVERIE MOROCAN
« 1018Iشركة ذات املسؤولية املحدودة
CENTRE D’AFFAIRE

SETNA

الجريدة الرسمية
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ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع عبد
املومن زنقة باسكيي رقم  236عمارة
 F8طابق  2شقة  - - 6الدار البيظاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.533407
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تغيير اسم الشركة ليصبح:
«.»UNIFAY
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغيير غرض الشركة ليصبح
وكالة اتصاالت وتسويق وإعالن ؛
العناية بالحيوانات األليفة  ،والبيع
التجاري  ،والبيع بالجملة  ،والتجزئة
 ،وعبر اإلنترنت للحيوانات األليفة
واملنتجات الحيوانية وملحقاتها ؛
استيراد وتصدير املنتجات الحيوانية.
النشاط البيطري والتربية والتدريب
وإيواء الكالب والقطط ؛
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين كمسير غير شريك لفترة غير
محدودة :السيد  /ندير ديبيش ،
مقيم بالدار البيضاء  61 ،شارع ابن
ماجات طابق  ، 3شقة  7معاريف ،
مواليد  2يناير  1996بالدار البيضاء
 ،يحمل الجنسية املغربية ويحمل
البطاقة الوطنية رقم 883450BE
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على
مايلي :غرض الشركة  :وكالة
اتصاالت وتسويق وإعالن ؛ العناية
بالحيوانات األليفة  ،والبيع التجاري
 ،والبيع بالجملة  ،والتجزئة ،
وعبر اإلنترنت للحيوانات األليفة
واملنتجات الحيوانية وملحقاتها ؛
استيراد وتصدير املنتجات الحيوانية.
النشاط البيطري والتربية والتدريب
وإيواء الكالب والقطط ؛

بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
اسم الشركة .»UNIFAY« :
بند رقم  9و  :16الذي ينص على
مايلي :تعيين كمسير غير شريك لفترة
غير محدودة :السيد  /ندير ديبيش ،
مقيم بالدار البيضاء  61 ،شارع ابن
ماجات طابق  ، 3شقة  7معاريف ،
مواليد  2يناير  1996بالدار البيضاء
 ،يحمل الجنسية املغربية ويحمل
البطاقة الوطنية رقم 883450BE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .831779
1020I
cabinet idrissi

COUV TECH MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet idrissi
rue abdelkrim benjelloun ، 13
30000، fes maroc
 COUV TECH MAROCشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
شقة  8زنقة موالي احمد الوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.125217
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  06ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد COUV TECH
 MAROCمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
عمارة  30شقة  8زنقة موالي احمد
الوكيلي حسان  10000 -الرباط
املغرب نتيجة ل  :عدم تحقيق الهدف
االجتماعي.
و حدد مقر التصفية ب عمارة 30
شقة  8زنقة موالي احمد الوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب.

14711

و عين:
شركة « » ZIKAM CLEAN
السيد(ة) نجيب قريش و
عنوانه(ا) عمارة  1شقة  1حي االزهر شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ابن الخطيب  30000فاس املغرب
تحويل املقر االجتماعي للشركة
كمصفي (ة) للشركة.
اعالنات الشركات
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
املغرب  ،80000 ،اكادير املغرب
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و شركة «  » ZIKAM CLEANشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28يونيو وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 59
زنقة  709حي الوفاء أكادير 80000 -
 2022تحت رقم .125905/22
اكادير املغرب.
1021I
تحويل املقر االجتماعي للشركة
STE MAZAGAN COMPTAFISC
رقم التقييد في السجل التجاري .-
M§S CAR SARL AU
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات املؤرخ في  14يوليوز  2022تم تحويل
الشريك الوحيد
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تحويل املقر االجتماعي للشركة
« رقم  5377الطابق الثالث الحي
 STE MAZAGAN COMPTAFISCاملحمدي اكادير» إلى « :رقم 59
 LOT AL QUODS EL JADIDA 314زنقة  709حي الوفاء أكادير 80000 -
 ، 24000، EL JADIDA MAROCاكادير املغرب».
 M§S CAR SARL AUشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤولية محدودة ذات الشريك
التجارية باكادير بتاريخ  21يوليوز
الوحيد
 2022تحت رقم .112264
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
1023I
 31شارع ليل الجديدة 24000 -
COMPTOIR DELTA CONSEIL
الجديدة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 - ZAID CERAMEزايد سيرام
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
.15693
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22يونيو  2022تم تحويل COMPTOIR DELTA CONSEIL
املقر االجتماعي الحالي للشركة من N° 22 RUE 282 HAY MOULAY
ABDELLAH AIN CHOCK ،
«متجر رقم  31شارع ليل الجديدة -
 24000الجديدة املغرب» إلى «تجزئة 20470، CASABLANCA MAROC
نصري 11ـ 13و 15متجر رقم 37
 - ZAID CERAMEزايد سيرام
الطابق السفلي الجديدة  el 24000 -شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 jadidaاملغرب».
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع اللة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  06الياقوت و زنقة العرعار عمارة 9
يوليوز  2022تحت رقم .28015
الطابق  4الشقة  17إقامة كاليس -
 20000الدارالبيضاء املغرب
1022I
اعالنات الشركات

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
549227
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ZAID :
 - CERAMEزايد سيرام.
غرض الشركة بإيجاز  - :التجارة
عامة
 بيع  -شراء و توزيع جميعاملنتجات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
اللة الياقوت و زنقة العرعار عمارة 9
الطابق  4الشقة  17إقامة كاليس -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد العيشوري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد العيشوري
عنوانه(ا) تجزئة شريفة رقم  93زنقة
 10طابق السفلي عين الشق البيضاء
 20480الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد العيشوري
عنوانه(ا) تجزئة شريفة رقم  93زنقة
 10طابق السفلي عين الشق البيضاء
 20480الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
يوليوز  2022تحت رقم .830557
1024I
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MGT CONSULTING

BOUKHRIS &ASSOCIES

MOBYOIL SARL

MAROC CONSULTING
ENVERENEMENT GLOBAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1031
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07يوليوز  2022تقرر حل
STE MULTIPLE PROFICIENT
 SERVICE COMPANY SNCشركة
التضامن مبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 1160املجد  1تنغير  45800 -تنغير
املغرب نتيجة اليقاف النشاط.
و عين:
السيد(ة) امحمد ارجدال و
عنوانه(ا) اكنيون تنغير  45800تنغير
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  07يوليوز  2022وفي رقم
 1160املجد  1تنغير  45800 -تنغير
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  22يوليوز
 2022تحت رقم .297
1027I

MGT CONSULTING
JNANE ERRAHMA GRP 4
IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 MOBYOIL SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  116شارع
الشفشاوني طريق  110كم 11.500
عين السبع  20200 -البيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
. 466737
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MOBYOIL SARLمبلغ رأسمالها
STE MAZAGAN COMPTAFISC
 85.000.000درهم وعنوان مقرها
KHOURIBGA PRODUITS
اإلجتماعي  116شارع الشفشاوني
ET SERVICES INDUSTRIELS
طريق  110كم  11.500عين السبع
النشر
قصد
ملخص
KPSI SARL
  20200البيضاء املغرب نتيجة ل :1026I
إعالن متعدد القرارات
الخسائر املتوالية.
STE MAZAGAN COMPTAFISC
و حدد مقر التصفية ب  116شارع
STE GCC SARL
LOT AL QUODS EL JADIDA 314
الشفشاوني طريق  110كم 11.500
عين السبع  20200 -البيضاء املغرب، 24000، EL JADIDA MAROC STE MULTIPLE PROFICIENT .
SERVICE COMPANY SNC
KHOURIBGA PRODUITS ET
و عين:
شركة التضامن
SERVICES INDUSTRIELS KPSI
السيد(ة) محمد الحسيني و
قفل التصفية
« SARLشركة ذات املسؤولية
عنوانه(ا)  18شارع بنغازي كاليفورنيا
STE GCC SARL
املحدودة»
 20200البيضاء املغرب كمصفي (ة) LOT DES FONCTIONNAIRES
وعنوان مقرها االجتماعي :كراج
للشركة.
B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
منطقة املسيرة  ،بلوك أ  ،شارع بير
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة TINGHIR ، 45800، TINGHIR
لحلو رقم  ، 26خريبكة 24000 -
على الصالحيات املخولة لهم محل
MAROC
خريبكة املغرب.
املخابرة و محل تبليغ العقود و
STE MULTIPLE PROFICIENT
«إعالن متعدد القرارات»
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
 SERVICE COMPANY SNCشركة
رقم التقييد في السجل التجاري:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التضامن
.7473
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
يوليوز  2022تحت رقم .831798
 1160املجد  1تنغير  45800 -تنغير املؤرخ في  04يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
املغرب
1025I
MAROC CONSULTING
ENVERENEMENT GLOBAL
شركة مساهمة برأسمال
 8.777.500درهم
مقرها االجتماعي :إقامة ريو ،شارع
سيدي عبد الرحمان عين الذئاب،
الدار البيضاء
R.C n°: 509.219 - IF n°
- 40425708
بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  27أبريل
 ،2021تقرر ما يلي:
 تحويل املقر االجتماعي للشركةمن  8إقامة حمزة مرجان  1مكناس
إلى إقامة ريو ،شارع سيدي عبد
الرحمان عين الذئاب ،الدار البيضاء،
 تحيين الفصل  5من النظاماألسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بمكناس تحت عدد  204بتاريخ 16
يونيو .2021

الجريدة الرسمية
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قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير مسري الشركة السيد إبراهيم
بهلوان والسيد مصطفى بوهم ،
واستبدالهما بالسيد إبراهيم بهلوان ،
وتعيينه كمسيروحيد لـ الشركة لفترة
غير محدودة.
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير توقيع البنك :من التوقيع
املشترك غير املنفصل للسيد إبراهيم
بهلوان والسيد مصطفى بوهم إلى
التوقيع الوحيد للسيد إبراهيم
بهلواني.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :XVالذي ينص على
مايلي :مسري الشركة و توقيع البنك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  07يوليوز
 2022تحت رقم .320
1028I
STE MAZAGAN COMPTAFISC

RAYANE CORPORATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE MAZAGAN COMPTAFISC
LOT AL QUODS EL JADIDA 314
، 24000، EL JADIDA MAROC
 RAYANE CORPORATEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
جرف ليهودي الطابق األول أسفي -
 23000أسفي املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.19555
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«طريق جرف ليهودي الطابق األول
أسفي  23000 -أسفي املغرب» إلى
«متجر تجزئة هديل 12ـ 01الجديدة
 24000 -الجديدة املغرب».

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 06
يوليوز  2022تحت رقم .28011
1029I
JU2 COM

THE RETAIL SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

JU2 COM
abdellah ben yacine N5 7ème
étage bureau 3 ، 20300،
CASABLANCA MAROC
 THE RETAIL SYSTEMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
محمد الزرقطوني طابق  3رقم - 6
 20250الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
549391
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 THE :
.RETAIL SYSTEM
غرض الشركة بإيجاز MD DE :
.MATERIEL INFORMATIQUE
عنوان املقر االجتماعي  46 :شارع
محمد الزرقطوني طابق  3رقم - 6
 20250الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مجبر انس  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
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السيدة مجبر خديجة 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيدة هدى الصنهاجي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد كريم االدري�سي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مجبر انس عنوانه(ا) 33
زنقة امام العلو�سي ط 5ش 9بوركون
 20250الدار البيضاء املغرب.
السيدة مجبر خديجة عنوانه(ا)
 29زنقة ابو الوقت خالف بوركون
 20250الدار البيضاء املغرب.
السيدة هدى الصنهاجي عنوانه(ا)
 33زنقة امام العلو�سي ط 5ش9
بوركون  20250الدار البيضاء
املغرب.
السيد كريم االدري�سي عنوانه(ا)
البدر عمارة  7رقم  7مجموعة 17
سيدي البرنو�صي  20610الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مجبر انس عنوانه(ا) 33
زنقة امام العلو�سي ط 5ش 9بوركون
 20250الدار البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يوليوز  2022تحت رقم .-
1030I
RIVE DROITE CONSULTING

NMBIO PRESSING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
RES VERTE AV MED V 114
ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC
 NMBIO PRESSINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املنطقة الصناعية الكزناية ،
القطعة  90000 - ،835طنجة
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
128881
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.NMBIO PRESSING
غرض الشركة بإيجاز :
الصباغة والكي ؛
تنظيف األثواب والجلود ؛
اإلصالح ،والكي والتلفيف قصد
تسليم لباس نقي ونظيف تماما ؛
جمع املالبس من املنازل وتوصيلها
إليها ؛
استيراد وتسويق جميع املنتجات
واملواد املرتبطة بهذا النشاط ؛
وبشكل عام ،جميع العمليات
التجارية والصناعية واملتعلقة
باملنقوالت والعقارية ،املرتبطة بشكل
مباشر بموضوع الشركة املبين أعاله،
أو التي من شأنها أن تسهم في تحقيق
هدف الشركة وتطويره.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املنطقة الصناعية الكزناية  ،القطعة
 90000 - ،835طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محـمـد لـقـريـرع  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيدة نـورا بوخبزة  50 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محـمـد لـقـريـرع عنوانه(ا)
بشارع محمد الخامس رقم ،144
إقامة خضراء ،الطابق  4الشقة 10
 90000طنجة املغرب.
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السيدة نـورا بوخبزة عنوانه(ا)
بحي ابن خلدون ،الزنقة  161رقم19
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محـمـد لـقـريـرع عنوانه(ا)
بشارع محمد الخامس رقم ،144
إقامة خضراء ،الطابق  4الشقة 10
 90000طنجة املغرب
السيدة نـورا بوخبزة عنوانه(ا)
بحي ابن خلدون ،الزنقة  161رقم19
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  06يوليوز
 2022تحت رقم .7033
1031I
sofoget

S.P.M.K SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 S.P.M.K SARL AUشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 05اقامة االهرام ب زاوية حي ابن
زياد و ابي زارا القنيطرة 14000 -
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
65997
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.S.P.M.K SARL AU

غرض الشركة بإيجاز  :الصناعات
املعدنية .
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  05اقامة االهرام ب زاوية حي
ابن زياد و ابي زارا القنيطرة 14000 -
القنيطرة املغرب .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف هرموش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد يوسف هرموش 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف هرموش عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف هرموش عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .92009
1032I
Maitre Idriss el khatib

GOLDEN HILLS INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

Maitre Idriss el khatib
Tetouan Tetouan، 93000،
Tetouan Maroc
 GOLDEN HILLS INVESTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي اقامة دار السالم ما
بين الطابقين مكتب دار السالم
 E-3الرسم العقاري 19/113083
 93000تطوان املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.31685

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) نصير الصالعي
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) نور الدين
أشراط بتاريخ  05يوليوز .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .2068
1033I
Maitre Idriss el khatib

GOLDEN HILLS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

Maitre Idriss el khatib
Tetouan Tetouan، 93000،
Tetouan Maroc
 GOLDEN HILLS INVESTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي شارع
الجيش امللكي اقامة دار السالم
مكتب دار السالم  E3بين الطابقين
الرسم العقاري - 19/113083
 93000تطوان .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31685
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05يوليوز  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .2068
1034I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE GROUP ZTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL
av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
 ،72000السمارة املغرب
 STE GROUP ZTSشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املسيرة الخضراء رقم  83طابق االول
السمارة  72000 -السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2743
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.GROUP ZTS
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
البناء و اشغال مختلفة .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املسيرة الخضراء رقم  83طابق االول
السمارة  72000 -السمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد سالم زركو
عنوانه(ا) حي التعاون زنقة  21رقم
 24العيون  70000العيون املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد سالم زركو
عنوانه(ا) حي التعاون زنقة  21رقم
 24العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  06يونيو
 2022تحت رقم .131/2022
1035I
FIDUCIAIRE MOLIFID

SOCIETE IMMOBILIERE AL
BIRR DE LARACHE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
AVENUE MOHAMED V
RESIDENCE AL ANDALOUSE
B BUREAU N°09 ، 92000،
LARACHE MAROC
SOCIETE IMMOBILIERE AL
« BIRR DE LARACHEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
املغرب الجديد رقم 92000 - 588
العرائش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.1085
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
• املصادقة على توزيع اإلرث تبعا
للرسم العدلي املؤرخ بتاريخ  07ماي
.2018
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
• املصادقة على التنازل عن حصص
السيد قاسم الزيتوني ( 1000حصة)
والسيدة عائشة مكوار ()1000
حصة لفائدة السيد علي الرضواني.
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
• تعيين السيد علي الرضواني مسير
للشركة و دالك ملدة غير محدودة كما
أن الشركة ملزمة بإمضائه في جميع
العقود املتعلقة بها.

قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي • :تعديل املواد  6-7و  34من
القانون االسا�سي القديم للشركة
التي ستصبح املادة  43من القانون
االسا�سي املحين
قرار رقم  :5الذي ينص على
مايلي • :صياغة قانون أسا�سي جديد
للشركة و املصادقة عليه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :يبلغ رأس مال الشركة
 1.500.000,00درهم وهي مقسمة
إلى  15.000حصة بقيمة100.
درهم لكل منها  ،مدفوعة بالكامل
ومخصصة للشركاء كاآلتي  - :السيد
علي الرضواني  9500حصة
السيد وسيم الرضواني  3167حصة
 السيدة الهام الرضواني 2333حصة
بند رقم  :43الذي ينص على مايلي:
عهد تسيير الشركة إلى السيد علي
الرضواني و دالك ملدة غير محدودة
كما أن الشركة ملزمة بإمضائه في
جميع العقود املتعلقة بها
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم .785
1036I
DMSAD SOLUTION

DMSAD PRESTIGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

DMSAD SOLUTION
Magasins 2 et 3 numéro 1011
Bir rami sud KENITRA، 14000،
Kénitra Maroc
 DMSAD PRESTIGEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 121
املنزه بير رامي القنيطرة فيال 121
املنزه بير رامي القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب.
حل شركة

14715

رقم التقييد في السجل التجاري
.55933
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 DMSAD PRESTIGEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي فيال  121املنزه بير رامي
القنيطرة فيال  121املنزه بير رامي
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
نتيجة ل  :قرار الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب فيال
FIDUCIAIRE NOUACEUR
 121املنزه بير رامي القنيطرة املغرب BOULHARE COSMETIQUE
 14000القنيطرة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عين:
حل شركة
السيد(ة) غهد سدني و عنوانه(ا)
FIDUCIAIRE NOUACEUR
رياض سال الجديدة عمارة دال
83-LOT EL MADINA 1 N 81
شقة رقم  1تجزئة سعيد حجي سال
 11102سال املغرب كمصفي (ة) APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
BOULHARE COSMETIQUE
على الصالحيات املخولة لهم محل شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
املخابرة و محل تبليغ العقود و
طور التصفية)
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :فيال
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
 121املنزه بير رامي القنيطرة
السفلي تعاونية الوفاء رقم 73
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  08يونيو الدروة برشيد برشيد  26000برشيد
املغرب.
 2022تحت رقم .2335
حل شركة
1037I
رقم التقييد في السجل التجاري
sofoget
.13041
R.S.G TRAVAUX PUBLICS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  17يونيو  2022تقرر حل
تعيين مسير جديد للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
sofoget
 BOULHARE COSMETIQUE Kenitra, 37 rue mohamed qorriمبلغ
 residence chaimae bur n° 2 et 3رأسمالها  100.000درهم وعنوان
، 14000، kenitra maroc
مقرها اإلجتماعي الطابق السفلي
 R.S.G TRAVAUX PUBLICSشركة تعاونية الوفاء رقم  73الدروة برشيد
ذات املسؤولية املحدودة
برشيد  26000برشيد املغرب نتيجة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
ل  :توقف النشاط.
تجزئة  1315االسماعيلية مرأب رقم
و حدد مقر التصفية ب الطابق
 14000 - 1القنيطرة املغرب.
السفلي تعاونية الوفاء رقم 73
تعيين مسير جديد للشركة
الدروة برشيد برشيد  26000برشيد
رقم التقييد في السجل التجاري
املغرب.
.63051
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) عقلي
اسماعيل كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .92034
1038I

14716
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و عين:
STE ALMOUTOIEF PA
السيد(ة) محمد بو الحار و
SARL AU
عنوانه(ا)  77زنقة جون جوريس
 92800پيتو فرنسا  92800پيتو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
إنشاء فرع تابع للشركة
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
على الصالحيات املخولة لهم محل
RUE EL HOURIA N°49
املخابرة و محل تبليغ العقود و
ERRACHIDIA ، 52000،
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
ERRACHIDIA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة STE ALMOUTOIEF PA SARL AU
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  29يونيو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .651
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
1039I
املسيرة بلوك  3الريصاني 52000 -
الراشيدية املغرب.
BDA
إنشاء فرع تابع للشركة
BDA
رقم التقييد في السجل التجاري .-
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  07يوليوز  2022تقرر
BDA
إنشاء فرع تابع للشركة تحت
 ZI GZENAYA LOT 181 REZ DEالتسمية STE ALMOUTOIEF PA
CHAUSSEE ، 90000، tanger
 SARL AUو الكائن بالعنوان اقامة
املسيرة بلوك  3الريصاني 52000 -
maroc
الراشيدية املغرب و املسير من طرف
 BDAشركة ذات املسؤولية
السيد(ة) بوطبي محمد.
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 21
الصناعية كزناية قطعة - 468
يوليوز  2022تحت رقم .731
 90000طنجة املغرب.
1041I
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
SOCIETE NEWZABEL
SARL AU
املؤرخ في  15شتنبر  2014تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
« 1.000.000درهم» أي من
تأسيس شركة
« 500.000درهم» إلى «1.500.000
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
درهم» عن طريق  :تقديم حصص
RUE EL HOURIA N°49
نقدية أو عينية.
ERRACHIDIA ، 52000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ERRACHIDIA MAROC
التجارية بطنجة بتاريخ  25دجنبر SOCIETE NEWZABEL SARL AU
 2014تحت رقم .5660
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
1040I
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
القصبة القديمة مدغرة الراشيدية
الراشيدية  52000الراشيدية
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
16153
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 NEWZABEL SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
اتصال
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
القصبة القديمة مدغرة الراشيدية
الراشيدية  52000الراشيدية
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق املنتصر عنوانه(ا)
فرنسا  69000ليون فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق املنتصر عنوانه(ا)
فرنسا  69000ليون فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  -تحت
رقم .-
1042I

زوبير بوتغماس

STE SAOUDI OPTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة  ،35050 ،تازة
املغرب
 STE SAOUDI OPTIQUEشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 101
مجموعة أ الحي الحسني تازة -
 35000تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6623
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة 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 :
.SAOUDI OPTIQUE
غرض الشركة بإيجاز  :نظاراتي.
عنوان املقر االجتماعي 101 :
مجموعة أ الحي الحسني تازة -
 35000تازة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ايمان سعودي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ايمان سعودي عنوانه(ا)
 101مجموعة أ حي الحسني تازة
 35000تازة املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايمان سعودي عنوانه(ا)
 101مجموعة أ حي الحسني تازة
 35000تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .349
1043I
مكتب الخبرة القضائية نايت علي موراد

IK INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب الخبرة القضائية نايت علي
موراد
شارع ملوية عمارة اوفيس 51
الطابق  4املكتب  ،20260 ، 23الدار
البيضاء املغرب
 IK INVESTشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم
 61شارع لالياقوت زاوية مصطفى
املعاني الطابق  1الرقم 20000 - 39
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13729
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة IK
 INVESTمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الرقم  61شارع لالياقوت زاوية
مصطفى املعاني الطابق  1الرقم
 20000 - 39الدارالبيضاء املغرب
نتيجة ل  :الحكم رقم  13729الصادر
بتاريخ  31/12/2021عن املحكمة
التجارية بالدار البيضاء في امللف رقم
.8573/8204/2021
و حدد مقر التصفية ب الرقم
 61شارع لالياقوت زاوية مصطفى
املعاني الطابق  1الرقم 20000 - 39
الدارالبيضاء املغرب.

الجريدة الرسمية

و عين:
السيد(ة) موراد نايت علي و
عنوانه(ا) شارع ملوية عمارة اوفيس
 51الطابق  4مكتب 20260 23
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 31دجنبر  2021تحت رقم
.4989/8511/2022
1044I

14717
sofoget

R.S.G TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 R.S.G TRAVAUX PUBLICSشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
تجزئة  1315االسماعيلية مرأب رقم
 14000 - 1القنيطرة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.63051
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يونيو  2022تمت
املصادقة على :
سسيرفيس
تفويت السيد (ة) محمد رضا
C SERVICES
لخليفي  500حصة اجتماعية من
شركة ذات املسؤولية املحدودة
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين
اسماعيل عقلي بتاريخ  01يونيو
.2022
سسيرفيس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،67شارع املسيرة الخضراء املعاريف
 ،20100 ،الدار البيضاء املغرب االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19
يوليوز  2022تحت رقم .92034
« C SERVICESشركة ذات
1046I
املسؤولية املحدودة»
RAIS AUDIT&CONSEIL
وعنوان مقرها االجتماعي 67 :شارع
NEMA IMMO INVEST 02
املسيرة الخضراء  21000 -الدار
إعالن متعدد القرارات
البيضاء املغرب .
NEMA IMMO INVEST 02
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
هـيئـة الـتوظـيـف الـجـمـاعي خـاضـعـة
رقم التقييد في السجل التجاري:
لـلـقـانـون رقم 70-14
.175245
رأس املال  10.100.600،00درهم
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي مقرها االجتماعي  :الدار البيضاء ـ
 ،55شارع عبد املومن
املؤرخ في  30ماي  2022تقرر تجديد
ي
مدة مزاولة مهام املسيرين ملدة 1 :السجل التجار  :الدار البيضاء رقم
529257
سنوات.
تعـديل القانون األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
إن الجمع العام املزدوج (العادي
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  21وغـيرالعا دي) املنعقـد بتا ريخ  24ماي
يوليوز  2022تحت رقم .831896
 2022قرر تغيـيـر القانون األسا�سي
 1045Iللشركة كالتالي :

 تعديل نظام تسيير الشركة، تغيير اإل ســم االجتماعي كالتالي :« APEXIA SOCIAL
» INFRASTRUCTURES
 إلغاء البند  10من القانوناألسا�سي واملتعلق «بإستئناف
االلتزامات املتعهد بها باسم الشركة
في إطار التشكيل»،
 تعيين السيدة دومينكماري ڤيرونيك ديدان ،كمتصرفة
مس ـتـقـلة ،ملدة  6سنوات تنتهي عند
إنعقاد الجمع العا م العا د ي املتعلق
بحسا با ت سنة ،2027
 تعيين»  ،« FUDICIAQممثـلةمن طـرف السي ــد عادل شرايبي،
كثاني مدقق للحسابات
ثم اإل يد اع القا نوني لـدى
املحكمة التجا رية بالـدارالبيضاء،
بتاريخ  22يوليو  2022تح ــت عدد
.832028
مقتط ــف من أج ــل اإلشه ــار

1047I
RIM MB SERVICES SARL AU

افريقيا رشدي كرياتفيتي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU
شارع املعارف رقم  2تطوان ،
 ،93000تطوان املغرب
افريقيا رشدي كرياتفيتي شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املسيرة رقم  182مرتيل 9300 -
تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31951
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية

14718

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :افريقيا
رشدي كرياتفيتي.
غرض الشركة بإيجاز  :صياغة
الحلي .
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املسيرة رقم  182مرتيل 9300 -
تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة افريقيا رشدي 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة افريقيا رشدي عنوانه(ا)
حي واد املالح مرتيل  93000تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة افريقيا رشدي عنوانه(ا)
حي واد املالح مرتيل  93000تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  22يوليوز
 2022تحت رقم .-
1048I
FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

بوزبيبة للنقل الدولي

TRANSPORTS
INTERNATIONAL
BOUZBIBA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE
AVENUE HASSAN II N° 107
BP N° 174 ، 92000، LARACHE
MAROC

بوزبيبة للنقل الدولي
(TRANSPORTS
)INTERNATIONAL BOUZBIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
شعبان  01رقم 92000 - 1057
العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6985
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :بوزبيبة
للنقل الدولي (TRANSPORTS
.)INTERNATIONAL BOUZBIBA
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع غير املصحوبة بذويهم ،سواء
في املغرب أو في الخارج ،لصالحه أو
لغيره.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
شعبان  01رقم 92000 - 1057
العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جمال بوزبيبة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد جمال بوزبيبة عنوانه(ا)
تجزئة شعبان  01رقم 92000 1057
العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد جمال بوزبيبة عنوانه(ا)
تجزئة شعبان  01رقم 92000 1057
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .1145/2022
1049I
FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

ريسيات كار()RISSYAT CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE
AVENUE HASSAN II N° 107
BP N° 174 ، 92000، LARACHE
MAROC
ريسيات كار ()RISSYAT CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 533
تجزئة املغرب الجديد رقم - 03
 92000العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6983
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ريسيات
كار (.)RISSYAT CARS
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
سيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي 533 :
تجزئة املغرب الجديد رقم - 03
 92000العرائش املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد منير الصروخ 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد منير الصروخ عنوانه(ا)
تجزئة كنزة  01رقم 92000 01
العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير الصروخ عنوانه(ا)
تجزئة كنزة  01رقم 92000 01
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .1144/2022
1050I
LKHALDICONSEILS

جوفا (بين األجنحة)

JOVA ENTR'AILES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
N°634 BUREAU N°4 ETAGE
2 QUARTIER AL MASSAR
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
جوفا (بين األجنحة) JOVA
 «ENTR’AILESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 634
مكتب رقم  4الطابق رقم 2حي املسار
مراكش  40000 -مركش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
127339
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30يونيو  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  :جوفا
(بين األجنحة) . JOVA «ENTR’AILES
غرض الشركة بإيجاز * :مقاول
إدارة عمليات الخدمات(حدث,خدمة
كونسيرج خاصة وفاخرة)
*بائع لوازم املكتب.
عنوان املقر االجتماعي 634 :
مكتب رقم  4الطابق رقم 2حي املسار
مراكش  40000 -مركش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بروني فنيسا مونيك 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد لو سيسغو جوزيف بسكال
 50 :حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بروني فنيسا مونيك
عنوانه(ا)  740طريق باديس اميال
 13290إيكس فرنسا  40000فرنسا
فرنسا.
السيد لو سيسغو جوزيف بسكال
عنوانه(ا)  740طريق باديس اميال
 13290إيكس فرنسا  40000فرنسا
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بروني فنيسا مونيك
عنوانه(ا)  740طريق باديس اميال
 13290إيكس فرنسا  4000فرنسا
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يوليوز
 2022تحت رقم .137701
1051I

الجريدة الرسمية

hmm compta
السيد بصير نبيل عنوانه(ا) دوار
يورك اسانسور
لحيلما  02مهارزة ساحل  35620بير
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الجديدة املغرب.
تأسيس شركة
السيد احمد تومي عنوانه(ا) دوار
hmm compta
لحيلما  02مهارزة ساحل  35620بير
chabab zone c imm 21 n°1 RDC
الجديدة املغرب.
AIN SEBAA CASABLANCA ،
األسماء الشخصية والعائلية
20250، CASABLANCA MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
يورك اسانسور شركة ذات
السيد احمد تومي عنوانه(ا) دوار
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشباب لحيلما  02مهارزة ساحل  35620بير
الجديدة املغرب
منطقة س عمارة  21الطابق
السيد احمد تومي عنوانه(ا) دوار
االر�ضي شقة  1عين السبع 20000 -
البيضاء املغرب
لحيلما  02مهارزة ساحل  35620بير
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الجديدة املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ 12
رقم التقييد في السجل التجاري  :يونيو  2020تحت رقم .738491
464685
1052I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12يونيو  2020تم إعداد القانون
CAF MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ANKRI
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة
املسؤولية املحدودة.
CAF MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :يورك RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،
اسانسور.
TANGER MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :تركيب
 ANKRIشركة ذات املسؤولية
وسيانة املصاعد.
عنوان املقر االجتماعي  :الشباب
املحدودة
منطقة س عمارة  21الطابق االر�ضي
وعنوان مقرها اإلجتماعي
شقة  1عين السبع  20000 -البيضاء
COMP ZEMMOURI 4 GH
املغرب.
 2 GHOUFRAN 3 RDC N°7املدة التي تأسست من أجلها
 90000طنجة املغرب
الشركة  99 :سنة .
تأسيس شركة ذات املسؤولية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املحدودة
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري :
السيد بصير نبيل  500 :حصة
129229
بقيمة  100درهم للحصة .
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد احمد تومي  500 :حصة
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائلية األسا�سي لشركة ذات املسؤوليةاملحدودة باملميزات التالية:
وصفات ومواطن الشركاء :
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شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ANKRIغرض الشركة بإيجاز :
وسيط تحويل االموال.
عنوان املقر االجتماعي :
COMP ZEMMOURI 4 GH 2
GHOUFRAN 3 RDC N°7 - 90000
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد األمين العنكري الجبلحبيبي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
السيدة لوبنا العنكري الجبلحبيبي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد األمين العنكري الجبلحبيبي
عنوانه(ا) مسترخوش زنقة امليطرو
منزل العنكري  90000طنجة املغرب.
السيدة لوبنا العنكري الجبلحبيبي
عنوانه(ا) شارع االمام مسلم رقم 76
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد األمين العنكري الجبلحبيبي
عنوانه(ا) مسترخوش زنقة امليطرو
منزل العنكري  90000طنجة املغرب
السيدة لوبنا العنكري الجبلحبيبي
عنوانه(ا) شارع االمام مسلم رقم 76
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .255921
1053I
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»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

MATCOMPTA SNC

شركة مدنية فالحية
ZBIRI

AL BOUGHAZ CIVIL
ENGINNERING

إعالن متعدد القرارات

& N. AMAR AUDIT
»CONSULTING «N2AC
GHANDI MALL, BD GHANDI,
IMM 7, APPRT 5 MAARIF
EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC
شركة مدنية فالحية ZBIRI
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار
موالي الشريف  ،قيادة تاسولطانت
 ،دائرة السادة  ،كلم  ، 11طريق
أوريكا  - -مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أخذ الشركاء علما بالهبة التى قام
السيد الحبيب الغراري بتواريخ 14
يناير  2022و  24يناير  2022املتمثلة
في  125حصة ألوالده :رفيعة  ،حمزة
وغالي الغراري مقسمة حسب ما يلي:
رفيعة  35حصة  ،حمزة  39حصة
وغالي  51حصة .وتجدر اإلشارة إلى أن
السيد الحبيب الغراري يحتفظ بحق
االنتفاع ب  35حصة التى تم التبرع
بملكيتها إلى ابنته رفيعة الغراري .كما
أخذ الشركاء علما بالهبة التى قامت
بها السيدة علياء الغراري بتاريخ 24
يناير  2022املتمثلة في  65حصة
لشقيقيها محمد و حمزة الغراري
مقسمة حسب ما يلي :محمد 52
حصة و حمزة  13حصة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  6من
النظام األسا�سي «مساهمات»
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل البند  7من
النظام األسا�سي «رأسمال».
1054I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MATCOMPTA SNC
AV MARCHE VETRE MM EL
MEHDI RDC N°2 TANGER ،
90010، TANGER MAROC
AL BOUGHAZ CIVIL
 ENGINNERINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي اسماعيل  14اقامة موالي
اسماعيل الطابق  3رقم 90000 - 9
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.120523
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز 2022
تقرر حل شركة ذات املسؤولية
املحدودة AL BOUGHAZ CIVIL
 ENGINNERINGمبلغ رأسمالها
 30.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع موالي اسماعيل 14
اقامة موالي اسماعيل الطابق  3رقم
 90000 - 9طنجة املغرب نتيجة ل :
حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
موالي اسماعيل  14اقامة موالي
اسماعيل الطابق  3رقم 90000 - 9
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد السالم العمراني و
عنوانه(ا) اقامة لوتينور عمارة ب 17
ط  4رقم  90000 14طنجة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15يوليوز
 2022تحت رقم .7362
1055I
A&T AUDITEURS CONSULTANTS

RINAMAL SARL
إعالن متعدد القرارات

A&T AUDITEURS
CONSULTANTS
AV ABDELLAH GUENNOUN
RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS
BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC
« RINAMAL SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي،12 :
شارع املقاومة  ،الطابق الثالث،
رقم طنجة  8A ،– 90020املغرب -
 90020طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.77163
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم قرار  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت بنكريمو رضوان السيد
 500حصة اجتماعية من أصل500
لفائدة السيد عبد اإلله بنكريمو ،
مغربي  ،من مواليد 02/05/1989
الفنيدق (املغرب) ويقيم في C
 AUSTRIA 2 PBJفي ALGECIRAS
 CADIZإسبانيا .حامل بطاقة
الهوية الوطنية __ .NOLF34197
تفويتالسيد(ة) فرشم نوال تفويت
 250حصة اجتماعية من أصل250
لفائدة السيد(ة) بن كريمو ليلى
مغربية الجنسية .من مواليد
 1984/05/04في الفنيدق MDIQ
 ،مقيم في دوار اللويد سجل مجاز
وقيدات قصر املجاز PCE FAHS
 ، ANJRAحامل .CIN NOLF34196
__ تفويت السيد بنكريمو رضوان 1
حصة اجتماعية من أصل لفائدة
السيد(ة) كريمة بنكريمو  ،مغربي

مواليد  07/02/1986فنيدق MDIQ
(املغرب) .واملقيمين في د دار الخروب
قصر املجاز  FAHS ANJRAوحامل
بطاقة الهوية الوطنية .NOLF30512
تفويت السيد بنكريمو محتارابراهيم
 100حصة اجتماعية من أصل100
لفائدة السيد(ة) كريمة بنكريمو
 ،مغربي من مواليد 2/7/1986
بالفنيدق ( MDIQاملغرب) ويقيم
لدكتور دار الخروب قصر املجاز فهد
عنجرة وحامله من بطاقة الهوية
الوطنية  __.N O LF30512تفويت
السيد(ة) بنكريمو محتار مرام 100
حصة اجتماعية من أصل100
لفائدة السيد(ة)كريمة بنكريمو
 ،مغربي من مواليد 2/7/1986
بالفنيدق ( MDIQاملغرب) ويقيم
لدكتور دار الخروب قصر املجاز فهد
عنجرة وحامله من بطاقة الهوية
الوطنية  __.NOLF30512تفويت
السيد(ة) فرشيم نوال  49حصة
اجتماعية من أصل 49لفائدة
السيد(ة) كريمة بنكريمو املغربية ،
ولد بتاريخ  07/02/1986في الفنيدق
( MDIQاملغرب) ويقيم الدكتور ضار
الخروب قصر املجاز فهد عنجرة ،
وحامل بطاقة الهوية الوطنية رقم
.LF30512
قرار رقم قرار  :2الذي ينص
على مايلي :استقالة السيد بنكريمو
رضوان من مهمة التسيير ابتداءا من
تاريخ  27يونيو 2022
قرار رقم قرار :3الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد محمد الخياط
املزداد يوم  ، 21/8/1979مغربي
الجنسية  ،مقيم في DR DAR
AYADECH TAGHRAMT FAHS
 ، ANJRAحامل البطاقة الوطنية
رقم  LF17660كمسير للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

الجريدة الرسمية
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بند رقم بند  :6الذي ينص على
مايلي :يبلغ راسمال الشركة 100.000
درهم مقسمة كالتالي  50.000 :درهم
للسيد عبد االله بنكريمو25.000 ،
للسيدة ليلى بنكريمو و 25.000
للسيدة كريمة بنكريمو
بند رقم بند  :7الذي ينص على
مايلي :يقسم راسمال الشركة إلى
 1000حصة قيمتها  100درهم :
السيد عبد اإلله بنكريمو 500
حصة اجتماعية .السيد(ة) بن
كريمو ليلى  250حصة اجتماعية.
السيد(ة) كريمة بنكريمو  250حصة
اجتماعية
بند رقم بند :15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد السيد محمد
الخياط الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  LF17660كمسير للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .7478
1056I
BUSINESS DEVELOPMENT ADVISORS

االستشارات لتنمية املعامالت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BUSINESS DEVELOPMENT
ADVISORS
BD AL MASSIRA KHADRA 75
MAARIF CASABLANCA ،
20100، casablanca maroc
االستشارات لتنمية املعامالت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
مسيرة الخظراء املعاريف 20100
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.103747
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15يونيو  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «40.000
درهم» أي من « 100.000درهم» إلى
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
« 140.000درهم» عن طريق  :تقديم
حصص نقدية أو عينية.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
تم اإليداع القانوني باملحكمة يوليوز  2022تحت رقم .831808
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
1058I
يوليوز  2022تحت رقم .831808
1057I
مكتب الدراسات التقنية سيد است
BUSINESS DEVELOPMENT ADVISORS

االستشارات لتنمية املعامالت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

BUSINESS DEVELOPMENT
ADVISORS
BD AL MASSIRA KHADRA 75
MAARIF CASABLANCA ،
20100، casablanca maroc
االستشارات لتنمية املعامالت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
مسيرة الخظراء املعاريف 20100
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.103747
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) مصطفى
الشعلي  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.400حصة لفائدة السيد
(ة) مصطفى الشعلي بتاريخ  15يونيو
.2022
تفويت السيد (ة) مصطفى
الشعلي  200حصة اجتماعية من
أصل  1.400حصة لفائدة السيد (ة)
مينا سمينة بتاريخ  15يونيو .2022
تفويت السيد (ة) مصطفى
الشعلي  100حصة اجتماعية من
أصل  1.400حصة لفائدة السيد (ة)
نور الشعلي بتاريخ  15يونيو .2022
تفويت السيد (ة) مصطفى
الشعلي  100حصة اجتماعية من
أصل  1.400حصة لفائدة السيد
(ة) سلمى الشعلي بتاريخ  15يونيو
.2022

BUREAU D’ÉTUDES
TECHNIQUES SUD EST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات التقنية سيد است
الشقة  2الطابق االول عمارة 34
تجزئة الحرية شارع علي الدرقاوي
حي اليوسفية  ،85000 ،تيزنيت
املغرب
BUREAU D’ÉTUDES
 TECHNIQUES SUD ESTشركة
ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
موالي رشيد تمديد بلوك - 86
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
42439
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
BUREAU
D’ÉTUDES
:
.TECHNIQUES SUD EST
غرض الشركة بإيجاز  :الدراسات
التقنية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
موالي رشيد تمديد بلوك - 86
 70000العيون املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد اولباز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد اولباز عنوانه(ا) Bet
 85000تزنيت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد اولباز عنوانه(ا) Bet
 85000تزنيت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .2262/2022
1059I
CORPOCONSULT SARL

بيلدونغ 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
RUE BANAFSAJ RES YASAMINE
B N°18 BEAUSEJOUR ، 20200،
CASABLANCA MAROC
بيلدونغ  2شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12شارع
سارية بن زونيم الطابق  3شقة
 3بامليي  20340 -الدار البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
550623
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

14722

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاءبمختصرتسميتها:بيلدونغ.2
غرض الشركة بإيجاز  :استشارات
التسويق واالتصاالت.
عنوان املقر االجتماعي  12 :شارع
سارية بن زونيم الطابق  3شقة
 3بامليي  20340 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي البوري  30 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد محمد رشيد البوري 30 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة .
السيد هشام شاكر  30 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي البوري عنوانه(ا) 11
إقامة تسنيم مبنى  Eالطابق  2شقة
شارع حيفا عين الشق  10000الدار
البيضاء املغرب.
السيد محمد رشيد البوري
عنوانه(ا)  1عمارة  17إقامة جنان
النهضة حي النهضة  1إضافي 10000
الرباط املغرب.
السيد هشام شاكر عنوانه(ا)
شارع زيتن  21/44628هيرن أملانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي البوري عنوانه(ا) 11
إقامة تسنيم مبنى  Eالطابق  2شقة
شارع حيفا عين الشق  10000الدار
البيضاء املغرب
السيد محمد رشيد البوري
عنوانه(ا)  1عمارة  17إقامة جنان
النهضة حي النهضة  1إضافي 10000
الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
يوليوز  2022تحت رقم .832129
1060I

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز  :التطوير
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
كلميمة إقامة لوفر رقم  653الطابق
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أسامة مجالي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة مجالي عنوانه(ا)
كندا  00000كندا كندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة مجالي عنوانه(ا)
كندا  00000كندا كندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
يوليوز  2022تحت رقم .832118
1062I

aice compta
السيد أنس قا�ضي عنوانه(ا) 7
SALES EVOLUTION
زنقة  3تجزئة سجلماسة م ج فاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 30000فاس املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
aice compta
ومواطن مسيري الشركة:
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
السيد محمد مظهر املهداوي
casablanca maroc
عنوانه(ا) إقامة االزدهار عمارة 2
 SALES EVOLUTIONشركة ذات شقة  12الهرهورة تمارة 12000
املسؤولية املحدودة
تمارة املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
كلميمة إقامة لوفر رقم 653
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
الطابق الرابع الشقة  20000 - 11يوليوز  2022تحت رقم .832119
الدارالبيضاء املغرب
1061I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
aice compta
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
DEVELOPPEMENT
550599
OUSSAMA MEJJALI
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 12يوليوز  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة
املحدودة باملميزات التالية:
aice compta
شكل الشركة  :شركة ذات lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
املسؤولية املحدودة.
casablanca maroc
تسمية الشركة متبوعة عند DEVELOPPEMENT OUSSAMA
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SALES :
 MEJJALIشركة ذات مسؤولية
.EVOLUTION
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
CABINET RAMI EXPERTISE
اتصال.
كلميمة إقامة لوفر رقم  653الطابق
MTWINS
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
الرابع الشقة  11الدارالبيضاء -
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
كلميمة إقامة لوفر رقم 653
 20000الدارالبيضاء املغرب
الشريك الوحيد
الطابق الرابع الشقة 20000 - 11
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تأسيس شركة
الدارالبيضاء املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
CABINET RAMI EXPERTISE
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
الشركة  99 :سنة .
550597
ben Abdellah Immb D, N°56,
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
Fés, Maroc
ي
السيد محمد مظهر املهداو  :األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
 MTWINSشركة ذات مسؤولية
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة محدودة ذات الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد أنس قا�ضي  500 :حصة باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
 األسماء الشخصية والعائلية مسؤولية محدودة ذات الشريك رقم  19الطابق الرابع مكاتب مواليسليمان شارع سان لويس قرب زازا
وصفات ومواطن الشركاء :
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند املدينة الجديدة  30000 -فاس
السيد محمد مظهر املهداوي
املغرب
عنوانه(ا) إقامة االزدهار عمارة  2اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
شقة  12الهرهورة تمارة DEVELOPPEMENT OUSSAMA 12000
محدودة ذات الشريك الوحيد
.MEJJALI
تمارة املغرب.
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رقم التقييد في السجل التجاري :
73325
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MTWINS
غرض الشركة بإيجاز * :مبرمج ،
محلل  ،مصمم في املعلوميات
*خدمات نقل البضائع وتوصيلها
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  19الطابق الرابع مكاتب موالي
سليمان شارع سان لويس قرب زازا
املدينة الجديدة  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السنو�سي عبد املجيد :
 100حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد السنو�سي عبد املجيد
عنوانه(ا) فرنسا  - -فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السنو�سي عبد املجيد
عنوانه(ا) فرنسا  - -فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .3880
1063I

Best Real Estate Gestion

سيال بالزا كازابالنكا

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Best Real Estate Gestion
الطريق الثانوية  ،1029سيدي
معروف ،20350 ، .الدارالبيضاء
املغرب
سيال بالزا كازابالنكا شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدار
الرابط بين محج أس 60و طريق
سيدي مسعود ،املكتب رقم
 2سيدي معرروف 20192 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
550399
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :سيال
بالزا كازابالنكا.
غرض الشركة بإيجاز  :العقار و
االنعاش العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :مدار
الرابط بين محج أس 60و طريق
سيدي مسعود ،املكتب رقم  2سيدي
معرروف  20192 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة اراضاي كابتال 95 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عمر يعقوبي  5 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :

14723

الشركة اراضاي كابتال عنوانه(ا)
الطريق الثانوي  ،1029سيدي
معروف  20192الدارالبيضاء
املغرب.
السيد عمر يعقوبي عنوانه(ا) 8
زنقة ايسلي راسين املعاريف 20330
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر يعقوبي عنوانه(ا) 8
زنقة ايسلي راسين معاريف 20330
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .-
1064I
CABINET RAMI EXPERTISE

MHD FX ACADEMY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
ben Abdellah Immb D, N°56,
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc
 MHD FX ACADEMYشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 ،19الطابق الرابع مكاتب موالي
سليمان شارع سان لويس جانب
زازا املدينة الجديدة  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
73255
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MHD :
.FX ACADEMY
غرض الشركة بإيجاز * :مصمم،
محلل ،مبرمج املعلوميات
* استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  ،19الطابق الرابع مكاتب موالي
سليمان شارع سان لويس جانب
زازا املدينة الجديدة  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مهدي شليح 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي شليح عنوانه(ا)
زنقة  46عمارة أ الشقة  5حي
السعادة فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي شليح عنوانه(ا)
زنقة  46عمارة أ الشقة  5حي
السعادة فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14يوليوز
 2022تحت رقم .3762
1065I
FLASH ECONOMIE

زناتة إيريس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة
الشركة العقارية زناتة إيريس
ش.ذ.م.م .ذات املسئول الوحيد
رأسمالها  100.000درهم
السجل التجاري عدد 102061
حل مسبق ألوانه
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إن الجمع العام الغير العادي لحل
الشركة املنعقد بتاريخ  20يونيو
 2022قد:
قرر الحل املسبق ألوانه فورا
للشركة ذات املسئولية املحدودة
بشريك وحيد «زناتة إيريس» في الفور
ـ عين كمصفي للشركة السيد
عبد املغيث بوعياد ومنحت له كل
الصالحيات التخاذ جميع القرارات
بالنسبة إلجراء كل العمليات
الضرورية لتصفية حسابات
الشركة،
حدد املقر للتصفية بالدار
البيضاء 3 ،زنقة ابن خالقان ـ حي
النخيل.
كما أن الوضع القانوني تم
باملحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ
 19/07/2022تحت عدد .831715
من أجل اإلعالن
عبداملغيث بوعياد
املسيرالوحيد

1066I
FLASH ECONOMIE

LENA WENDT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 LENA WENDTشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :عمارة
 7مرحبا  3رقم  21حي الدخلة -
 80000اكادير املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.44135
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تقرر حل
شركة ذات
LENA WENDT
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
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عنوان املقر االجتماعي  14 :إقامة
الصفاء تعاونية ساكنة واد الذهب
نجاح األمير  20160 -آسفي املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد ادالعامر 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد سهيل ادالعامر 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد سهيل ادالعامر عنوانه(ا)
 14إقامة الصفاء نجاح األمير
 20160آسفي املغرب.
السيد أحمد ادالعامر عنوانه(ا)
شارع الشهيد مصطفى ملعاني سكنى
الفالحة  20160آسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سهيل ادالعامر عنوانه(ا)
 14إقامة الصفاء نجاح األمير آسفي
 20160آسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .12841
1072I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
عمارة  7مرحبا  3رقم  21حي الدخلة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
  80000اكادير املغرب نتيجة لعدم فبراير  2011تحت رقم .370429وجود اي نشاط تجاري .
1071I
و عين:
FLASH ECONOMIE
السيد(ة)  x xو عنوانه(ا) x 0 x x
EQUIPEMENTS - SOUHAIL
كمصفي (ة) للشركة.
SARL
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بتاريخ  16ماي  2022وفي عمارة 7
تأسيس شركة
مرحبا  3رقم  21حي الدخلة 80000 -
FLASH ECONOMIE
اكادير املغرب.
Avenue des Forces armées
تم اإليداع القانوني باملحكمة
royales 28 ، 20000،
التجارية باكادير بتاريخ  13يوليوز
CASABLANCA MAROC
 2022تحت رقم .111742
EQUIPEMENTS - SOUHAIL
1070I
 SARLشركة ذات املسؤولية
FLASH ECONOMIE
املحدودة
EQUIPEMENT MEDICAL
وعنوان مقرها اإلجتماعي  14إقامة
الصفاء تعاونية ساكنة واد الذهب
BIOLOGIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات نجاح األمير  20160 -آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
FLASH ECONOMIE
12841
Avenue des Forces armées
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
royales 28 ، 20000،
 17ماي  2021تم إعداد القانون
CASABLANCA MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
EQUIPEMENT MEDICAL
املحدودة باملميزات التالية:
 BIOLOGIQUEشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
FLASH ECONOMIE
املسؤولية املحدودة.
الوحيد
SOCIETE CENTRALE
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي  43زنقة
MARITIME SARL
امام قباب شارع محمد  43 - 5زنقة اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
امام قباب شارع محمد  - 5الدار EQUIPEMENTS - SOUHAIL
تأسيس شركة
. SARL
البيضاء  20000الدار البيضاء
FLASH ECONOMIE
غرض الشركة بإيجاز  :دراسة
املغرب.
Avenue des Forces armées
رفع رأسمال الشركة
وتنفيذ املشاريع الزراعية والصناعية
royales 28 ، 20000،
رقم التقييد في السجل التجاري  .-والطاقة.
CASABLANCA MAROC
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 املساعدة الفنية والتجارة SOCIETE CENTRALE MARITIME -املؤرخ في  24يناير  2011تم األعمال املتنوعة أو اإلنشاء
 SARLشركة ذات املسؤولية
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
 املشاركة املباشرة أو غير املباشرةاملحدودة
« 300.000درهم» أي من « 700.000للشركة في جميع العمليات التجارية
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
درهم» إلى « 100.000درهم» عن التي قد تكون مرتبطة بأحد األشياء سمية  12.08شقة الطابق شقة 3
حي الزاوية  20260 -آسفي املغرب
املذكورة أعاله.
طريق .- :
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
12987
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يونيو  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 CENTRALE MARITIME
. SARL
غرض الشركة بإيجاز  - :تربية
األسماك  -استزراع األعشاب
البحرية -التجهيز واالستعادة-
التسويق
 النقل  -تغليف املنتجاتالسمكية  -تربية املحار -املعدات
واملواد واألدوات وقطع الغيار
وامللحقات الخاصة بتربية األحياء
املائية..
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
سمية  12.08شقة الطابق شقة 3
حي الزاوية  20260 -آسفي املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن طالكي  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد محمد سفيان رقيب 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد هللا طالكي 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن طالكي عنوانه(ا)
اقامة الناصر كاردن عمارة ب  2شقة
 3النواصر البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.

السيد محمد سفيان رقيب
عنوانه(ا) الرقم  21شارع موالي
اسماعيل حي م ج آسفي 20260
آسفي املغرب.
السيد عبد هللا طالكي عنوانه(ا)
2185CHEMIN EDEN
QC
.H4P1Z1 MONTREAL CANADA
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد سفيان رقيب
عنوانه(ا) اقامة الناصر كاردن عمارة
ب  2شقة  3النواصر  20000الدار
البيضاء املغرب
السيد حسن طالكي عنوانه(ا)
الرقم  21شارع موالي اسماعيل حي
م ج  20260آسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  18يوليوز
 2022تحت رقم .12987
1073I
MCG

جاد 5

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
Guéliz, Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC
جاد  5شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عالل الفا�سي ،العمارة  ،12الشقة
 ،5سين  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
127613
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :جاد .5
غرض الشركة بإيجاز  :تسيير دور
اإليواء  ،دروس في اليوغا....
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل الفا�سي ،العمارة  ،12الشقة ،5
سين  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة أزنكوت جاد بياتريس :
 100حصة بقيمة  100درهم للحصة
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أزنكوت جاد بياتريس
عنوانه(ا)  177بريستسجيا الشقة
رقم  40000 12مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أزنكوت جاد بياتريس
عنوانه(ا)  177بريستسجيا الشقة
رقم  40000 12مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22يوليوز
 2022تحت رقم .138015
1074I
FINGEST CONSEIL SARL

SOCIETE ATLASSI
إعالن متعدد القرارات

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم
 1369مكتب  1مراكش ،40000 ،
مراكش املغرب
« SOCIETE ATLASSIشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
موالي عبد هللا املجمع السكني
يوسف بن تاشفين بلوك أ رقم 29
 - -مراكش املغرب.

14725

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.8045
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر  2021تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قرار رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد للشركة
قرار رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
نحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة الى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :تفويت السيدات  :زهرة
رشيد ,حكيكي لطيفة ,نزيهة أطل�سي,
و أسماء أطل�سي بتفويت مجموع
حصصهن املقدرة ب  500حصة
للواحدة للسيد زكرياء أطل�سي ثم
تفويت السادة  :محمد أمين أطل�سي,
ابراهيم خليل أطل�سي و علي أطل�سي
بتفويت مجموع حصصهم املقدرة ب
 1000حصة للواحد للسيد زكرياء
أطل�سي ثم تفويت السيد عبد الكريم
أطل�سي مجموع حصصه املقدرة ب
 5000حصة للسيد زكرياء أطل�سي,
و بهذا يصبح مجموع حصص السيد
زكرياء اطل�سي  10000حصة
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين مسير جديد للشركة
السيد زكرياء اطل�سي كمسير وحيد
تبعا لقبولة استقالة املسير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24مارس
 2022تحت رقم .134189
1075I

14726
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مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية
السيدة الذهبي ملياء عنوانه(ا)
IL BEAUTY
شارع بئر انزاران رقم 14200 41
شركة ذات املسؤولية املحدودة
سيدي سليمان املغرب .
تأسيس شركة
السيدة الذهبي الهام عنوانه(ا)
مكتب معيشة للحسابات و
حي املنارة  2رقم  14200 26سيدي
األستشارات الجبائية
سليمان املغرب .
األسماء الشخصية والعائلية
حي السالم بلوك  Eرقم  -- 22سيدي
سليمان  ،14200 ،سيدي سليمان ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الذهبي ملياء عنوانه(ا)
املغرب
 IL BEAUTYشركة ذات املسؤولية شارع بئر انزاران رقم 14200 41
سيدي سليمان املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3و  7شارع
جبالة اقامة فاتن ب مكتب رقم  - 3االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 20
يوليوز  2022تحت رقم .-
 14000القنيطرة املغرب
1076I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
Time To Shine
رقم التقييد في السجل التجاري :
TIME TO SHINE
66031
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 06يوليوز  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
Time To Shine
املحدودة باملميزات التالية:
Boulevard d’Anfa, 131
شكل الشركة  :شركة ذات
Résidence Azur Bureau n°11 B ،
املسؤولية املحدودة.
20450، Casablanca Maroc
تسمية الشركة متبوعة عند
 Time To Shineشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IL :
مسؤولية محدودة ذات الشريك
. BEAUTY
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :مركز وعنوان مقرها اإلجتماعي  131شارع
العناية بالجمال .
أنفا اقامة أزور مكتب 11B - 20450
عنوان املقر االجتماعي  3 :و 7
الدار البيضاء املغرب
شارع جبالة اقامة فاتن ب مكتب
تأسيس شركة ذات مسؤولية
رقم  14000 - 3القنيطرة املغرب .
محدودة ذات الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
الشركة  99 :سنة .
550475
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 07
درهم ،مقسم كالتالي:
يوليوز  2022تم إعداد القانون
السيدة الذهبي ملياء  500 :حصة األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
بقيمة  100درهم للحصة .
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيدة الذهبي الهام  500 :حصة باملميزات التالية:
بقيمة  100درهم للحصة .
شكل الشركة  :شركة ذات
 األسماء الشخصية والعائلية مسؤولية محدودة ذات الشريكالوحيد.
وصفات ومواطن الشركاء :
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Time :
.To Shine
غرض الشركة بإيجاز  :التسويق
واالستشارات في مجال التواصل.
عنوان املقر االجتماعي  131 :شارع
أنفا اقامة أزور مكتب 11B - 20450
الدار البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد منصف الدوبي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد منصف الدوبي عنوانه(ا)
اقامة منار  Lشارع برنزران 24000
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد منصف الدوبي عنوانه(ا)
اقامة منار  Lشارع برنزران 24000
الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
يوليوز  2022تحت رقم .831947
1077I
موثق

ALAMI PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق
Rue abbas lamsaadi Rce 24
oum batoul fes 24 Rue abbas
lamsaadi Rce oum batoul fes،
 30100، Fesاملغرب
 ALAMI PHONEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18و
 22زنقة اسامة ابن زيد الدكارات -
 30000فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
73303
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 09يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALAMI :
.PHONE
غرض الشركة بإيجاز  - :بيع
وشراء وكراء واستيراد وتصدير كل
ما يتعلق باآلالت املوسيقية وبصفة
عامة كل العمليات املباشرة أو غير
املباشرة بموضوع الشركة .
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 18و
 22زنقة اسامة ابن زيد الدكارات -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة .
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد علمي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
السيد عبد هللا العلمي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصية والعائليةوصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد علمي عنوانه(ا) رق
 16زنقة  2حي اللة سكينة زواغة
 30000فاس املغرب.
السيد عبد هللا العلمي عنوانه(ا)
رقم  75حي النزهة طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد علمي عنوانه(ا) رق
 16زنقة  2حي اللة سكينة زواغة
 30000فاس املغرب
السيد عبد هللا العلمي عنوانه(ا)
رقم  75حي النزهة طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .3095
1078I
FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

SOMECONAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR
sarlau
BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
.N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

الجريدة الرسمية

SOMECONAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 2
مسجد بيت املقدس حي القدس
طريق البوراق  60000 -وجدة
املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11107
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
ملحاوي و ملحاوي عبد هللا و محمد
كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
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مقرها اإلجتماعي 43 :زنقة امام
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  19يوليوز قباب شارع محمد  - 5الدار البيضاء
 2022تحت رقم .2154
رقم التقييد في السجل التجاري:
1079I
76445
تبعا لـمداوالت الجمع العام الغير
FLASH ECONOMIE
العادي املؤرخ بتاريخ  26نونبر 2013
EQUIPEMENT MEDICAL
قرر :
BIOLOGIQUE
رفع رأس مال الشركة بمبلغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
 900.000درهم أي من 1000.000
الشريك الوحيد
درهم إلى 1.900.000درهم بإدماج
رفع رأسمال الشركة
احتياطي للشركة
EQUIPEMENT MEDICAL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
BIOLOGIQUE
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
شركة ذات مسؤولية محدودة
يناير  2014تحت رقم 539903
ذات الشريك الوحيد
رأسمالها 1.000.000:درهم
1080I
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الجريدة الرسمية
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 - .IIإعالنات قضائية
رقم السجل التجاري .110470 :
وستقبل التعرضات بمصلحة
املحكمة التجارية بالرباط
ي
التجارية
باملحكمة
التجار
السجل
وستقبل التعرضات بمصلحة
ملف رقم 2022/46 :
ي
()15
عشر
خمسة
غاية
إلى
بالرباط
السجل التجار باملحكمة التجارية
حساب رقم 5339 :
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
الطرف األول :
النشرة األولى
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
فاتحة واسعيد ،رقم بطاقة
رئيس مصلحة السجل التجاري
النشرة األولى
التعريف الوطنية  G219264مغربية
 5مكرر
رئيس مصلحة السجل التجاري
الجنسية.
 11مكرر
املحكمة التجارية بالرباط
الطرف الثاني :
بيع أصل تجاري
شركة PHARMACIE FATIHA
املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 2022/24 :
 ،OUSSAIDممثلها القانوني فاتحة
ملف رقم 2022/59 :
حساب رقم 5020 :
واسعيد ،رقم بطاقة التعريف
حساب رقم 5401 :
الطرف األول :
الوطنية  G219264مغربية الجنسية.
الطرف األول :
ورثة املرحوم حمريش املصطفى.
األصل التجاري PHARMACIE :
ورثة هاجر عبد الحفيظ ،تنوب
الطرف الثاني :
.HASSANIA
عنهم هاجر صديق ،رقم البطاقة
محمد حمريش ،رقم البطاقة
العنوان  :الرباط نهضة عمارة 16
التعريف الوطنية  A724358 :مغربي
التعريف الوطنية  M97633 :مغربية
رقم .12
الجنسية.
الجنسية.
رقم السجل التجاري .75708 :
الطرف الثاني :
األصل التجاري  :الخياطة.
صديق هاجر ،رقم بطاقة
وستقبل التعرضات بمصلحة
العنوان  54 :مار�شي  1االقواس
التعريف الوطنية  A724358 :مغربي
السجل التجاري باملحكمة التجارية ح.ي.م الرباط.
رقم السجل التجاري  .53204 :الجنسية.
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
امين هاجر ،رقم بطاقة التعريف
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية الوطنية  A724350 :مغربي
النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ( )15الجنسية.
األصل التجاري  :بيع املجوهرات.
 1مكرر يوما من صدور اإلعالن الثاني.
رقم السجل التجاري .112872 :
النشرة األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري
العنوان  :الرباط شارع سيدي
املحكمة التجارية بالرباط
 9مكرر فاتح رقم .139
ملف رقم 2022/56 :
وستقبل التعرضات بمصلحة
حساب رقم 5390 :
املحكمة التجارية بالرباط
السجل التجاري باملحكمة التجارية
الطرف األول :
ملف رقم 2022/40 :
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
رضوان كوعراب ،رقم بطاقة
حساب رقم 5267 :
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
التعريف الوطنية  ،A660200مغربي
الطرف األول :
النشرة الثانية
الجنسية.
رئيس مصلحة السجل التجاري
امل الدرقاوي ،رقم بطاقة
الطرف الثاني :
 52مكرر
التعريف الوطنية A314428 :
مصطفى نايت بال ،رقم بطاقة
مغربية الجنسية.
التعريف الوطنية  ،AB32380مغربي
املحكمة التجارية بالرباط
الطرف الثاني :
الجنسية.
ملف رقم 2022/60 :
املهدي قطاري ،رقم بطاقة
حساب رقم 5420 :
األصل التجاري  :بيع الفواكه التعريف الوطنية  AA291 :مغربي
الجافة.
الطرف األول :
الجنسية.
العنوان  :رقم  21مكرر اكس 19
السعدية اهالل ،رقم البطاقة
األصل التجاري بيع األحذية.
مكرر ،زنقة فران الزيتونة ،الرباط.
العنوان  :رقم  206مركز التجاري التعريف الوطنية A480111 :
مغربية الجنسية.
رقم السجل التجاري  .110042 :ايت باها.

الطرف الثاني :
وداد الداوزي ،رقم بطاقة
التعريف الوطنية AB263758 :
مغربية الجنسية.
األصل التجاري بيع املالبس
الجاهزة.
رقم السجل التجاري .96290 :
العنوان  1 :شارع موالي رشيد
تمارة املركز.
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

 53مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 2022/51 :
حساب رقم 5356 :
الطرف األول :
سيدي زكرياء العمراني ،رقم
بطاقة التعريف الوطنية A653515 :
مغربي الجنسية.
الطرف الثاني :
شركة BEAUTIFUL GOLD
مسيرها القانوني  :سيدي زكرياء
العمراني رقم بطاقة التعريف
الوطنية  A653515 :مغربي
الجنسية.
األصل التجاري  :بيع الساعات
واملجوهرات.
رقم السجل التجاري .64392 :
العنوان  :رقم  1و 2مركز املنال
الرباط.
وستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بالرباط إلى غاية خمسة عشر ()15
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

 31مكرر
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املحكمة التجارية بالرباط

الجريدة الرسمية

بجميع حقوقهما املشاعة واملقدرة
(11ج) من (64ج) في جميع األصل
التجاري الكائن بوجدة ،حي �سي
لخضر زنقة ب  43رقم  ،1عبارة
عن مقهى مقيد بالسجل التجاري
تحت رقم  89304تحليلي ،ومن أجل
التسجيل قومت الصدقة بمبلغ
 100.000درهم.
تقبل التعرضات أمام املحكمة
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه
خمسة عشر ( )15يوما املوالية
للنشرة الثانية  -تطبيقا للمادة 84
من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

ملف رقم 2022/44 :
حساب رقم 5331
الطرف األول :
شركة ،LE MAITRE BURGER
مسيرها القانوني  :احمد حمود ،رقم
البطاقة الوطنية  A727239مغربي
الجنسية.
الطرف الثاني  :أليسيو أنسويني،
رقم بطاقة التعريف الوطنية
 ،A040220Mمغربي الجنسية.
األصل التجاري  :مطعم.
رقم السجل التجاري .131481 :
رئيس مصلحة كتابة الضبط
العنوان  :الرباط أكدال 44 ،زنقة
 32مكرر
جبل تازكا ،رقم .1
وستقبل التعرضات بمصلحة
املحكمة التجارية بمراكش
السجل التجاري باملحكمة التجارية
ملف رقم 2022/73 :
بالرباط إلى غاية خمسة عشر 15
بيع أصل تجاري
يوما من صدور اإلعالن الثاني.
بمقت�ضى عقد موثق أمام االستاذ
النشرة الثانية
جمال محدا موثق بمراكش يوم
 19مكرر  10يونيو  ،2022باعت شركة RIAD
 ،BIJOUXشركة ذات مسؤولية
املحكمة التجارية بوجدة
محدودة ،مسجلة بالسجل التجاري
مستخرج عقد صدقة حقوق
بمراكش تحت رقم ،78369
مشاعة في أصل تجاري
مقرها االجتماعي مراكش رقم 160
باب أيالن درب القا�ضي ،ممثلة
ملف رقم 2022/22 :
من طرف السيد GIANLUCA
حساب رقم 2823 :
بمقت�ضى عقد صدقة حرره  ،SAVINOالحامل لجواز السفر
العدالن هيثم بركو�سي ورشيد رقم  ،YB4363205الساكن بفيا
بودالل العدالن املعينان بدائرة نفوذ مونتي كرابا  11/7ايطاليا والسيدة
 CARLA ROBOTTIالحامل لجواز
محكمة االستئناف بوجدة بتاريخ 11
السفر رقم  YB8924659والساكن
أبريل  ،2022مسجل بوجدة بتاريخ 5
ايطاليا فيا مونتي كرابا  11/7فراتزي
ماي  ،2022تصدقت السيدتان :
لشركة  RIAD AMGHNASشركة
فطيمة شتواني  :الساكنة بوجدة،
ذات مسؤولية محدودة ،املسجلة
حي �سي لخضر زنقة ب  43رقم .1
بالسجل التجاري رقم 126349
سانة حجي  :الساكنة بوجدة حي الكائن مقرها بمراكش شارع عبد
النكادي زنقة  19رقم .10
الكريم الخطابي زنقة حسن بن
على السيد ميمون حجي  :الساكن مبارك اقامة الخطابية عمارة ب
بوجدة ،حي �سي لخضر زنقة ب  43الطابق االول رقم  ،3التي ينوب عنها
رقم .1
السيد  GIOVANNI BASSIالحامل
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فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش
داخل أجل يبتدئ من تاريخ نشر
االعالن االول وينتهي في اليوم  15من
نشر االعالن الثاني.
النشرة الثانية

لجواز السفر رقم ،YB1071660
كل االصل التجاري املسمى RIAD
 AMGHNASبجميع عناصره املادية
واملعنوية وذلك باستثناء االسم
التجاري  .RIAD BIJOUXالكائن
بمراكش رقم  160باب ايالن
درب القا�ضي ،املعد الستغالل
منزل للضيافة ،وهو مسجل
رئيس مصلحة كتابة الضبط.
بالسجل التجاري بمراكش تحت
 38مكرر
رقم  78369بالسجل التحليلي
وذلك بثمن قدره  412.800درهما.
املحكمة التجارية بفاس
فعلى دائني البائع املذكور أعاله ان
ملف رقم 2022/17 :
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل
بيع أصل تجاري
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش
بمقت�ضى عقد توثيقي لألستاذ
داخل أجل يبتدئ من تاريخ نشر
سعد بوعنان املوثق بفاس بتاريخ
االعالن االول وينتهي في اليوم  15من
 4يوليو  ،2022واملسجل بتاريخ
نشر االعالن الثاني.
 4يوليو .2022
النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط.
البائع :
 37مكرر
السيد بنخدة القرش بالنيابة
عن محمد القرش الحامل للبطاقة
املحكمة التجارية بمراكش
الوطنية رقم  ، C58100الساكن
ملف رقم 2022/74 :
ب  12زنقة مصطفى ملعاني الطابق
بيع أصل تجاري
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في الثاني م.ج .فاس.
السيد املهدي القرش الحامل
 6ماي  ،2022ومسجل بمراكش
للبطاقة الوطنية رقم C197310
بتاريخ  21يونيو .2022
باع السيد  :عبد هللا ابورك ، ،الساكن ب  26تجزئة بانوراميك
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تغات فاس.
رقم  ،E554519الساكن ببلوك 12
املشتري :
رقم  31ديور املساكين الداوديات
السيد عبد العالي القرش الحامل
مراكش.
للبطاقة الوطنية رقم ، CD116933
لفائدة السيد  :عثمان خلف الساكن ب  12زنقة مصطفى ملعاني
هللا احمد البشير ،الحامل الطابق الثاني م.ج .فاس.
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
السيد يوسف بليطوا الحامل
 ،PO7666697سوداني الجنسية،
للبطاقة الوطنية رقم C949248
رجل أعمال ،الساكن بمكة العزيزية
 ،الساكن  96زنقة الصفصاف حي
االسكان جامع ابن نصير فيال .651
الراحة فاس.
جميع االصل التجاري الكائن
بيع حقوق مشاعة الصل تجاري:
برقم  22تجزئة ايكيدير عمارة 114
لالصل التجاري رقم 45280
مراكش واملعد من االسم التجاري،
الزبنا ،الشعار ،الحق في الكراء ،و 45278بشراكة فعلية مع .54366
الكائن ب  :رقم  28حي السعادة
والسجل بالسجل التجاري تحت
رقم  126558بجميع عناصره املادية قصارية تاج طريق عين الشقف فاس
بثمن قدره  300.000 :درهم.
واملعنوية بمبلغ  150.000درهما.

الجريدة الرسمية
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وتقبل التعرضات داخل أجل
 15يوما من تاريخ النشرة الثانية
بالجريدة الرسمة.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط
السيد املصطفى خطابي

 106مكرر

املحكمة التجارية بفاس
إشهار عقد بيع حقوق مشاعة
في أصل تجاري
ملف بيع رقم 2022/18
بمقت�ضى عقد توثيقي (ذ .سعد
بوعنان موثق بفاس) مؤرخ بفاس
بتاريخ  4يوليو  2022مسجل بفاس
بتاريخ  4يوليو .2022
باع السيد بنخذة القرش ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم C58100
الساكن بفاس  12زنقة مصطفى
ملعاني ،الطابق الثاني م.ج بالنيابة
عن السيد محمد القرش ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم C193838
الساكن بفاس  12زنقة مصطفى
ملعاني ،الطابق الثاني م.ج.
للسيد القرش املهدي ،رقم بطاقته
الوطنية  C197310والساكن بفاس
 26تجزئة بانوراميك تغات ،جميع
الحقوق املشاعة املقدرة ب  %50في
األصل التجاري املتواجد بفاس زنقة
الطالعة الصغيرة رقم  62واملسجل
بالسجل التجاري بفاس تحت رقم
( 45280شراكة فعلية مع السيد
املهدي القرش املسجل بالسجل
التجاري بفاس تحت رقم 45278
بجميع عناصره املادية واملعنوية بثمن
قدره  80.000درهم.
حسب الشروط املنصوص عليها
بعقد البيع.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بفاس داخل أجل
ال يتعدى خمسة عشر ( )15يوما
ابتداء من النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املحكمة االبتدائية بسال

استدراك خطإ وقع بالجريدة
الرسمية
اإلعالن األول بعدد 5704
بتاريخ  23فبراير 2022
واإلعالن الثاني بعدد 5706
بتاريخ  9مارس 2022
تحويل مساهمة جميع أصول
والتزامات السيد بوراشدي محمد
كشخص طبيعي إلى شخص معنوي.
ملف 2022/03 :
تم استدراك الخطإ وتصحيح
عنوان املقر االجتماعي كما يلي :
عوض قراءة ما يلي  :حي الرحمة
سكتور دال تجزئة  1232سال.
يجب تغييره وتصحيحه كما يلي :
حي الرحمة سكتور دال تجزئة
 1231سال.
ستقبل التعرضات بمصلحة
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بسال إلى غاية  15يوما من صدور
اإلعالن األول والثاني.
6

املحكمة االبتدائية بسال
مصلحة السجل التجاري

هبة أصل تجاري
بمقت�ضى عقد توثيقي حرر من
طرف األستاذة ليلى بوعياد ،موثقة
بسال مؤرخ ب  13أبريل 2022
واملسجل بتاريخ  27أبريل 2022
رقم التسجيل 202200100342108
رقم األمر باالستخالص .9719/2022
هبة السيد الرداد مالح  %50من
األصل التجاري غير مقسم لفائدة
السيد محمد مالح ،الكائن ب 388
شارع حمان الفطواكي ،حي اشماعو،
سال املسجلة بالسجل التجاري بسال
تحت رقم .43424
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بكتابة ضبط املحكمة االبتدائية
بسال داخل أجل خمسة عشر ()15
يوما املوالية للنشرة األولى والثانية
لهذا اإلعالن.
عن رئيس كتابة الضبط
النشرة األولى
 7مكرر
 107مكرر
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املحكمة االبتدائية بقلعة
السراغنة

املحكمة االبتدائية ببني مالل

بيع عقار باملزاد العلني

ملف التنفيذ رقم 22/1133 :
مواصلة ل 20/93
لفائدة هشام الحمدانية ،ينوب عنه
األستاذ  :احمد بنحسو املحامي بهيئة
بني مالل ،ضد  :عمر الحمدانية
ومن معه.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
لدى ابتدائية بني مالل املوقع أسفله
أنه بتاريخ  16أغسطس  2022على
الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة
البيوعات بهذه املحكمة ،سيقع
بيع باملزاد العلني للعقار ذي الرسم
العقاري  10/83923امللك املسمى
«الحمدانية  »1موضوع مطلب
تحفيظ سابق رقم 10/33866
والكائن بزنقة املسجد بني مالل
مساحته حوالي  192متر مربع له
واجهة تطل على الشارع جزء منه
موالي لجهة الطريق به بناية قديمة
تتكون من سفلي يحتوي على دكان
وغرفة وطابق علوي يحتوي على
صالون وغرفتين ومطبخ وحمام
يتوسطهم بهو ونصفه الداخلي مهدم
بناء على قرار الهدم الصادر عن بلدية
بني مالل تحت رقم .2013/05
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيعه
باملزاد العلني انطالقا من 576.000
درهم.
وعلى من رست عليه املزايدة
أن يؤدي الثمن فورا مع زيادة % 3
واجب الخزينة العامة.
وللمزيد من املعلومات يمكن
االتصال بقسم التنفيذات القضائية
لالطالع على دفتر الشروط والتحمالت
وتقرير الخبير.
رئيس كتابة الضبط
اإلمضاء  :صالح مسضق

8

مصلحة كتابة الضبط

تنازل عن أصل تجاري 2022/07

حساب عدد 8131
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة
أنه بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 26
نوفمبر  2020ومسجل بتاريخ  9ماي
 2022بابتدائية قلعة السراغنة،
تنازل كل من السادة عائشة
الجاكير وطنيتها  Y800507وعبد
املنعم افاندي وطنيته Y118627
وفهد افاندي وطنيته Y268979
وموراد افاندي وطنيته ،Y308326
ومحمد افاندي وطنيته ،Y417739
وبشرى افاندي وطنيتها ،P294020
ونادية افاندي وطنيتها ،P278000
وبديعة افاندي وطنيتها ،Y278001
ومونة افاندي وطنيتها ،Y381882
وصفاء افاندي وطنيتها ،Y343869
وجميلة افاندي وطنيتها ،Y454941
وفاطمة افاندي وطنيتها ،B674820
ورابحة افاندي وطنيتها ،B426656
وطنيتها
افاندي
والسعدية
 ،BJ130404سكناهم جميعا دوار
أوالد رحم الصهريج قلعة السراغنة،
لفائدة السيد خالد افاندي الساكن
بدوار أوالد رحو الصهريج قلعة
السراغنة ،وطنيته عدد ،Y129871
عن جميع األصل التجاري الكائن
بتجزئة بادو رقم  114العطاوية قلعة
السراغنة بجميع عناصره املادية
واملعنوية ،املخصص ل «مدرسة
لتعليم السياقة» واملسجل بالسجل
التجاري بهذه املحكمة تحت رقم
 11550بثمن اجمالي قدره 60.000
درهم.
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية
بقلعة السراغنة داخل أجل  15يوما
املوالية للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

 45مكرر
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املحكمة االبتدائية بآسفي
مكتب السجل التجاري

عن بيع أصل تجاري

س/ت 3196 :
حساب عدد 29266 :
تطبيقا للمادتين  83و 84
من مدونة التجارة ،وبمقت�ضى
عقد عدلي محرر األستاذ بتاريخ
 29مارس  2022واملسجل بتاريخ
 2أبريل  2022بأسفي.
تم بيع األصل التجاري املسجلة
بالسجل التجاري تحت رقم 3196
باسفي بجميع عناصره املادية
واملعنوية الكائن ب رقم  92شارع
الرباط للسيد عبد هللا اد صالح
حسب الشروط املنصوص عليها
بعقد البيع بثمن قدره 390.000
درهما يجوز لدائني البائع أن
يتعرضوا على أداء ثمن البيع داخل
أجل أقصاه  15يوما بعد النشر
الثاني لهذا اإلعالن بواسطة رسالة
مضمونة مع اإلشعار بالتوصل،
أو بإيداع هذا التعرض مقابل وصل
بكتابة الضبط بهذه املحكمة ،ويجب
أن يبين التعرض تحت طائلة البطالن
مبلغ الدين وأسبابه واملوطن املختار
داخل دائرة املحكمة.
النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 46مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
ملف عدد 3196 :
حساب عدد 02/2022 :
بمقت�ضى عقد عرفي مصحح
اإلمضاء بتاريخ  27نوفمبر 1984
ومسجل بتاريخ  28نوفمبر ،1984
بتازة ،باع السيد العيا�شي بوزيان
مغربي مزداد سنة  1916بتازة ب ت
و رقم  ،Z539لكل من :
السيد  :اليسفي محمد بن صالح
مغربي مزداد سنة  1939بتيزي وسلي
ب ت و رقم .Z14259

السيد  :عبد الرحيم الغازي بن
عالل مغربي مزداد سنة  1935بتيزي
وسلي ب ت و رقم .Z803355
السيد  :عبد الرحيم الحسان
بن عالل مغربي مزداد سنة 1944
بتيزي وسلي ب ت و رقم ،Z64475
أصال تجاريا عبارة عن فندق
ومقهى ،املسمى البريد ،كائن بساحة
االستقالل تازة (حسب عقد البيع)،
مسجل بالسجل التجاري باملحكمة
االبتدائية بتازة تحت رقم ،82/520
بثمن إجمالي قدره  390.000درهم
مفصل كالتالي :
 195.000درهم عن العناصر
املادية ؛
 195.000درهم عن العناصر
املعنوية ؛
وستقبل جميع التعرضات
املمكنة طبقا للمادة  84من مدونة
التجارة ،بمكتب السجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بتازة داخل أجل
 15يوما من تاريخ صدور النشر الثاني
بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 47مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
ملف عدد 03/2022 :
بمقت�ضى عقد رسمي منجز بتاريخ
 19ماي  2022من طرف األستاذ
سعيد الخفيف موثق بتازة ،فوت
السيد ربيع حمو�شي بن محمد مغربي
مزداد في  3أكتوبر  1976ب ت و رقم
 ،Z276477لكل من :
ن
السيد  :عالي حزيو بن مصطفى
مغربي مزداد في  16نوفمبر  1976ب
ت و رقم .S380271
ن
السيد  :محمد حزيو بن
مصطفى مغربي مزداد في  31مارس
 1991ب ت و رقم
عبد الرحيم الحسان بن عالل
مغربي مزداد سنة  1944بتيزي
وسلي ب ت و رقم ( S678619فوت)
مجموع األصل التجاري املخصص
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ملقهى بتجزئة الجيارين مجموعة أ رقم
 133تازة ،مسجل بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بتازة تحت
رقم  ،18816 :بثمن إجمالي قدره
 200.000درهم (مائتي ألف درهم)
مفصل كالتالي :
 150.000درهم عن العناصر
املادية ؛
 50.000درهم عن العناصر
املعنوية.
وستقبل جميع التعرضات
املمكنة طبقا للمادة  84من مدونة
التجارة ،بمكتب السجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بتازة داخل
أجل  15يوما من تاريخ صدور النشر
الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 48مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية

عقد بيع أصل تجاري
شعبة السجل التجاري
عدد  5150/1995 :باملحكمة
االبتدائية الرشيدية
تعلن السيدة رئيسة مصلحة
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بالرشيدية أنه بمقت�ضى عقد بين
االطراف بتاريخ  9مارس  2022باع
السيد علوي موالي الحسن بطاقة
التعريف الوطنية رقم UB13381
جميع األصل التجاري برقم  68زنقة
أبي سليم العيا�شي الريش للسيد عبد
االله حدواي بطاقة تعريفه الوطنية
عدد  VA133055واملزداد بتاريخ
فاتح مارس  1998الساكن برقم 15
زنقة ازمور ايت الربع ميدلت.
جميع األصل التجاري واملسجل
باملحكمة االبتدائية بالرشيدية
بمصلحة السجل التجاري تحت رقم
 1995/5150 :من السجل االيضاحي
وعدد  1995/105من السجل
الترتيبي.

كما تعلن عن أن التعرضات على
البيع بمصلحة السجل التجاري لدى
هذه املحكمة داخل أجل  15يوما
بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية
رئيسة كتابة الضبط

 49مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاري عدد 5294 :
ملف بيع عدد 03/2022 :

إعالن عن بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم 03/2022 :

بمقت�ضى العقد العرفي املصحح
اإلمضاء في  20يناير  2021واملسجل
بتاريخ  2يونيو  2022باع السيد
محمد امغار الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم EC1267 :
للسيد  :خالد امغار الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم EC45263 :
األصل التجاري املستغل كمحل
لبيع املأكوالت واملشروبات السريعة
والكائن ب  :حي النهضة جماعة
شيشاوة واملقيد باملحكمة االبتدائية
بايمينتانونت بتاريخ  15يوليو
 2014تحت رقم  5020من السجل
االيضاحي.
بثمن قدره  30.000درهم (ثالثون
ألف درهم).
فعلى دائني البائع املذكور أعاله
أن يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بايمينتانونت داخل أجل يبتدئ
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي
في السوم الخامس عشر من نشر
اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية
مصلحة كتابة الضبط

 50مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون

بيع أصل تجاري
بموجب عقد موثق في  31مارس
 2022باع السيد معتصم ادريس
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  T99568للسيدة شيماء الضاية
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .AD247916

الجريدة الرسمية
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كافة األصل التجاري املستغل ب
شارع مكة الحي اإلداري العيون تحت
رقم  RC83888من السجل التحليلي
رقم  68من السجل الترتيبي.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بالعيون
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في
اليوم الخامس عشر ( )15من نشر
اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

 68مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة

الرونق في شخص ممثلها القانوني
MR JEAN-BAPTISTE MARIE
 ،MAURICE LIOTARDالفرن�سي
الجنسية ،مزداد بتاريخ  22يناير
 ،1983والحامل لبطاقة التسجيل
رقم  N000971Cحق كراء املحل
التجاري الكائن بالطابق الثالث باملنزل
رقم  203تجزئة الرونق بثمن قدره
 5000درهم ،وذلك لفائدة شركة
« JBLDESING CONTEMPORARY
 »LAYOUTفي شخص ممثلها
القانوني MR JEAN-BAPTISTE
،MARIE MAURICE LIOTARD
الفرن�سي الجنسية ،مزداد بتاريخ
 22يناير  ،1983والحامل لبطاقة
التسجيل رقم .N000971C
وعليه فعلى دائني البائع املذكور
أن يتقدموا بتعرضاتهم إلى مكتب
السجل التجاري بهذه املحكمة داخل
أجل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر
من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية
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 PARA BLENDإلى السيدة نديرة
شعلون الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  M213449والسيدة
اسيا سني الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  M266668لحق الكراء
لألصل التجاري املسجل بالسجل
التجاري تحت رقم .6225
الكائن ب  :محل تجاري بزاوية
شارع محمد السادس وزنقة موالي
عبد هللا امغار مدخل تحت ار�ضي على
يمين املدخل الرئي�سي إلقامة LES
 GRANDS PALMIERSبالجديدة.
املزاول فيه نشاط « :صالون
التصدير
وتجارة
للتجميل
واالستيراد».
تحت اسم
وذلك حسب الشروط والكيفية
املذكورة في العقد.
وعليه فإن التعرضات تقبل
بكتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بالجديدة داخل أجل  15يوما من
تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

مكتب السجل التجاري
ملف اإلشهار عدد 15/2022 :
السجل التجاري 1741 :
حساب رقم 7857 :
عقد بيع حق الكراء
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بالصويرة املوقع
أسفله يصرح :
املشرف على مصلحة السجل التجاري
مصلحة كتابة الضبط
أنه بمقت�ضى عقد عرفي مبرم
 30مكرر
 108مكرر
يتاريخ  11ماي  2022في الصويرة،
واملؤدى عنه رسوم التسجيل بتاريخ
املحكمة االبتدائية بسيدي بنور
 13ماي .2022
املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري
بيع حق الكراء ألصل تجاري
املسماة
الشركة
باعت
ملف رقم 2022/02 :
« »JBL DESING SARL AUاملسجلة
ملف رقم 2022/03
حساب رقم 9456 :
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية
حساب رقم 28782
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالصويرة تحت رقم التحليلي ،1741
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في باملحكمة االبتدائية سيدي بنور.
مقرها االجتماعي كائن بالطابق  20ديسمبر  2021ومسجل بتاريخ
تطبيقا ملقتضيات الفصل  83من
الثالث باملنزل رقم  203تجزئة  24ديسمبر  2021باع السيد  STAمدونة التجارة القانون .15.95

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 11أبريل  2022من طرف املحامي
ذ.مبارك عافي باع السيد العوني
اكعغيش بن محمد بن عبو ،بطاقته
الوطنية رقم  M103818الساكن
بالرسم  586مجموعة  ،6حي بام،
سيدي بنور إلى السيد عز الدين
فاضل بن ابراهيم بن محمد ،بطاقته
الوطنية رقم  MC28347الساكن
بالرقم  452بلوك  3حي بام ،سيدي
بنور.
جميع األصل التجاري املسجل
باملحكمة االبتدائية سيدي بنور
تحت رقم  15232الكائن مقره كراج
رقم  452مكرر ،شارع  20غشت
حي بام ،سيدي بنور املخصص لبيع
األدوات الرياضية وما شبهها .وذلك
حسب الشروط والكيفية املذكورة
في العقد.
وبذلك فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط باملحكمة املذكورة
أعاله داخل أجل خمسة عشر ()15
يوما ابتداء املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 2مكرر
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 - .IIIإعالنات إدارية
وزارة التجهيزواملاء

املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء بالعيون
إعالن عن إجراء بحث عمومي
رقم 2022/458/14.30/3108 :
بتاريخ  13يوليو  2022بإجراء بحث
عمومي بشأن تحديد امللك العمومي
البحري ما بين مرفأ املكتب الشريف
للفوسفاط وتارومة ،من الوتد
 B64إلى الوتد  B947التابع لجماعة

املر�سى ،باشوية املر�سى ،إقليم
العيون ،ابتداء من  26سبتمبر 2022
إلى غاية  28نوفمبر .2022
وقد وضع ملف البحث العمومي
بمكاتب جماعة املر�سى ،باشوية
املر�سى ،إقليم العيون ،ملدة شهرين
لتلقي مالحظات وتصريحات من
يهمهم األمر.
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وزارة التجهيزواملاء
املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل
واللوجستيك واملاء بالعيون
إعالن عن إجراء بحث عمومي
رقم 2022/459/14.30/3108 :

بتاريخ  13يوليو  2022بإجراء بحث
عمومي بشأن تحديد امللك العمومي
البحري ما بين تارومة والفرمة ،من
الوتد  B1040إلى الوتد  B1التابع

لجماعة فم الواد ،قيادة فم الواد،
إقليم العيون ،ابتداء من  26سبتمبر
 2022إلى غاية  28نوفمبر .2022
وقد وضع ملف البحث العمومي
بمكاتب جماعة فم الواد ،قيادة فم
الواد ،إقليم العيون ،ملدة شهرين
لتلقي مالحظات وتصريحات من
يهمهم األمر.
4

14734

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

10

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

الجريدة الرسمية

14735

14736

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

12

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

الجريدة الرسمية

14737

14738

الجريدة الرسمية

عدد 5 - 5727مرحم 5حم (( 5طسغأ (3أ ((3

13

